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ARBEIDSGRUPPE
OM NYE MEDISINER
NY ENERGI PÅ
COSTA DEL SOL

"DU ER ELSKET"

FFM

sprer kunnskap om
muskelsykdommer og
muskelsykes livssituasjon, medvirker til
bedre behandlingsmuligheter og støtter
forskning omkring muskelsykdommer.
Foreningen er med i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og har søsterorganisasjoner i en rekke land.
FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye
beskytter er prinsesse Märtha Louise.
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Fekjan 7, 1394 Nesbru
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. tirs. ons. 9-15.
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Forskningsfondet og
Erik Allums legat
Telefon: 951 64 848, tirsdager
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FFM fyller 40 år i år – vi trenger noe å feire nå!

TOTAL kommunikasjon
Thereses gate 13B
0358 Oslo
Mobil: 920 80 380
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

T

ror du at det skjer lite i foreningen for tiden? Da tar du feil. Vi vasker hender,
holder avstand og er blitt kløppere til å snakke med hverandre via en skjerm. Vi
ser at for noen åpner digitale medier for mer kontakt enn noensinne. Jeg er stolt av
alt våre lokale tillitsvalgte og likepersoner får til. De holder hjulene i gang tross begrenset
spillerom og stadig skiftende smittevernstiltak.
Sentralstyret har heller ikke ligget på latsiden. Pandemien har vist hvor viktig det er med
samarbeid og erfaringsutveksling mellom lokallag, komiteer og utvalg, og FFM sentralt.
Samtidig krever utviklingen innen nye mediske behandlingsmetoder at FFM er mer tydelig i sitt politiske budskap og mer synlig blant floraen av interesseorganisasjoner. For å
møte utfordringene har vi opprettet tre nye arbeidsgrupper:
Arbeidsgruppen for organisering av aktive uker skal lage forslag på hvordan Aktiv ukekomiteene kan innlemmes i FFMs vedtekter på linje med andre sentrale utvalg. Arbeidsgruppen skal komme med forslag på organisering og finansiering av de tre aktive ukene
i samsvar med myndighetenes retningslinjer, samt vurdere egnede feriesentre i Norge for
dette tilbudet.

Redaksjonen tar gjerne imot bidrag,
helst via e-post.
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no
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Muskelnytt kommer ut med fire
nummer hvert år.
Redaksjonen avsluttet: 3. mars 2021

Nå kan du få en virtuell
treningskamerat!

I år kan FFM feire 40 år som landsdekkende organisasjon for alle med nevromuskulære
sykdommer i Norge. Vi lover at det blir landsmøte uansett koronastatus! Vaksinen har
kommet. Det kan ta tid før vi kan måle hvor effektiv den er, så her tar vi ingen sjanser. Vi
helgarderer og forbereder oss for både digitalt møte med kurs og konferanse over flere
dager, og en kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte. Vi kan uansett love at det blir
fullt program og en liten forsmak på 40-årsmarkering. Dersom koronagudene holder det
de lover, vil vi kunne komme tilbake senere på høsten med en ordentlig markering – mer
om det senere! Følg med i Muskelnytt og på nettsidene for mer info utover våren.
Imens – vask hendene, vask rullestolen, puss tennene.
Og viktigst av alt – hold kontakt med andre
muskelsyke! Vi trenger hverandre!

Foto: Colourbox

Patricia Ann Melsom
Leder FFM

Medlem
Guro Skjetne
E-post: guro.skjetne@ffm.no
Medlem
Louise Klemm
E-post: louise.klemm@ffm.no

Arbeidsgruppen for nye medisiner skal styrke FFMs kompetanse på området Nye metoder
og persontilpasset medisin. Arbeidsgruppen er i gang med å tilrettelegge og kvalitetssikre
informasjon på norsk på FFMs nettsider, og vil også være synlig fremover i Muskelnytt.
Arbeidsgruppen for nye inntektskilder, medlemsverving og samarbeid med fylkeslederne
og lokalforeningene skal i tillegg til å organisere regelmessige treff med lederne i lokalforeningene, foreslå tiltak som gjør FFM og Muskelnytt mer synlig for fagfolk, media,
potensielle medlemmer og bidragsytere. Antall medlemmer er grunnlaget for beregning
av offentlig driftstilskudd, og helt nødvendig for levedyktige lokalforeninger. Du kan lese
mer om arbeidsgruppene her i Muskelnytt.

Redaksjonskomité
Leder
Elisabeth Lillegrend
E-post: elisabeth.lillegrend@ffm.no

Medlem
Johnny G. Johansen
E-post: johnny.g.johansen@ffm.no
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få til sin årlige tradisjon.
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SPRE KJÆRLIGHET FOR Å
16 VIL
FÅ NY BEHANDLING
SMA Norge med ny aksjon som
skal gi alle over 18 nytt håp.

EMAN HAR ANNER20 FOR
LEDESÅRET VÆRT DIGITALT

... og EMAN sender også en stolt
hilsen til kollegaer i Førde ...

UKER FOR VOKSNE OG
HVA MED KONSULTASJONENE
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22 UNDER
FAMILIER I SKIEN
PANDEMIEN?
På grunn av Koronapandemien
tenker FFM nytt i sommer.

KOMMER DET NYE
10 NÅ
MEDISINSKE MULIGHETER!
Ny arbeidsgruppe i FFM skal
holde medlemmene orientert.

2020 ble året da NMK møtte
pasientene digitalt og på telefon.

NÅLESTIKK HA EN
29 KAN
SMERTEDEMPENDE EFFEKT?

Bjarthild Slagnes har slitasjegikt –
og har prøvd ut akupunktur

Trykk: IT Grafisk
Opplag: 1 500 stk.
Forsidebilde:
Sara Holm Lægreid
Kunstprosjektet "Du er elsket"
Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,Støtteannonser: Kr 3 000,- for et år (4 utg.)
Annonsekontakt: Steigar Myrvold
E-post: steigar.myrvold@ffm.no
Mob.: 480 79 688
Kontakt
Foreningen for Muskelsyke
E-post: ffm@ffm.no
Adresse: Fekjan 7, 1394 Nesbru

E-post: fondet@ffm.no

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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Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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Kan langtidsopphold på Costa
del Sol gi ny energi?
Tekst: Bernt Roald Nilsen
FOTO: PRIVAT og colourbox

Kan langtidsopphold i varmere strøk gi muskelsyke mer energi til å klare hverdagens aktiviteter?
Familien Bøyum fra Senja ville teste om det var
mulig. Og de fikk svar ...

D

e ville gi ideen en sjanse, og
forlot Senja før skoleåret begynte i august 2019. Kristian
(15) har diagnosen FSHD,
og klarer seg foreløpig uten rullestol i
hverdagen, men det krever mye energi.
Og når energien renner ut, blir man som
kjent litt fortere sliten.
Gikk på Den norske skolen
–Vi var heldige, og ble tipset om Benalmadena av noen bekjente av oss som
mente det kunne passe fint. Benalmadena ligger cirka tolv kilometer sørvest
for Malaga, i hjertet av Costa del Sol, og
veien fra leiligheten vår til Den norske
Skolen var ikke lang, så Kristian og Nora
(13) gikk på norsk skole, sier pappa Ingar
Bøyum.
Fikk oppleve full lock-down
Familien Bøyum hadde begynt å tenke
på å forlenge det første året med ett år til
i Spania da Koronaen slo til i mars 2020.
De valgte å fullføre skoleåret i Spania, og
opplevde å leve i et land i full lock-down
noen måneder, noe som er noe helt annet
enn i Norge. Etter ett skoleår dro de hjem
sommeren 2020.

4
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Den norske skolen fungerte
Det viktigste var at Kristian fikk en lettere
hverdag. Den norske skolen fungerte
ypperlig, de jobbet hardt på dagtid og
hadde leksefri, og Kristian forbedret
karaktersnittet. Både Nora og Kristian var
fornøyd med skoleopplegget og hjelpemidlene som var tilgjengelige på skolen.
Mamma Aileen jobbet som lærer på den
skolen som barna gikk på.
Mindre sliten – og mer energi
–Det var godt å se at Kristian var mindre
sliten og hadde mer energi, ikke minst
takket være det fantastiske klimaet. Vi
hadde tilgang til et fint basseng like ved
leiligheten, det bidro nok også til at han
hadde et helt annet energinivå enn hva
han er vant til når vintermørket senker
seg hjemme på Silsand på Senja, sier en
fornøyd pappa Ingar.
Skulle gjerne tatt et skoleår til!
Alt i alt ble ettårsoppholdet i Benalmadena en berikelse, ifølge familien Bøyum.
Pappa Ingar jobber offshore, så han måtte
pendle mellom Norge og Spania, og
det fungerte fint. Familien skulle gjerne
tatt et nytt skoleår der, men til høsten
begynner Kristian på videregående skole,
og Den norske skolen i Malaga har bare
elever til og med 10. klasse. Uansett er
refrenget fra familien Bøyum unisont:
Ja, oppholdet vårt i Spania var en positiv
opplevelse for oss alle!

Kristian og Nora utenfor Den norske Skolen

Kristian og pappa Ingar på tur
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Nytt fra FFM

Nytt fra FFM

Aktivitet
FFM i
Østfold
våren 2021

Foto: Colourbox

22 Mars: Årsmøte, FFMØ
15 April: Humana Foredrag, kl 18:00

FFM i Telemark har
gjort Costa Blanca til
en tradisjon

H

de også et fast julemøte, sist jul var 24
påmeldt, og da var de på et show med
Anita Skorgan og Rein Alexander før de
spiste middag sammen. I forfjor var de
en tur i Dyreparken i Kristiansand, men
det mest populære arrangementet er nok
i oktober ...

Et rolig år nå i korona-tiden
–Som alle andre har vi selvsagt hatt et
rolig år nå i Koronatiden, men vi håper
å få dratt i gang de faste tiltakene våre
når vi er på normalen igjen. Og selvsagt
skulle vi gjerne sett langt flere yngre på
arrangementene våre, sier ildsjelen Kari
Bjerketvedt.

Fjorten dager i Albir i oktober
–Vi er 15-20 medlemmer som drar til
Albir på Costa Blanca i Spania 14 dager
i oktober hvert år. Det er populært, for
foreningen sponser en god del, de får
cirka halvparten dekket. Vi har prøvd
Gran Canaria og Tyrkia, men trives godt
i Albir, og vi prøver å legge det til høstferien, sier Kari Bjerketvedt.

Kveldsmøter og fast julemøte
I et normalår har FFM i Telemark
årsmøte om våren i tillegg til et par-tre
andre kveldsmøter i løpet av året. Så har

Uformelle kafétreff på lørdager
FFM i Telemark har også satt i gang det
de kaller for kafétreff, uformelle treff en
lørdag per måned. De sender ut mail
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10 Mai:

Digital Stoltrim,
kl 19:30-20:30

21 Juni: Digital Kaffekopp
kl 19:30-20:30

F

orskningsfondet om nevromuskulære sykdommer mottok engangsinnbetalinger og månedlige
innbetalinger fra trofaste givere også i
2020.

I fjor ble gaver ved begravelser gitt til
minne om:
Fredrik Magnussen, Jan Martin Axelsen,
Unni Tove Winters, Øyvind Lundekvam,
Thore Henriksen.

Gaver og arv på til sammen kr 647.898 er
en stor økning fra året før. Av den summen er kr 636.798 øremerket etter giveres
ønsker til forskning på CMT, Dermatomyositt, Duchenne, Inklusjonslegemyositt, SMA, Dystrophia Myotonika,
Polynevropatier, og Limb girdle.

Små og store gaver bidrar til at Forskningsfondet kan gi forskningsstøtte til
gode prosjekter om muskelsykdommer.
Takk for gaver til Forskningsfondet i
2020!

Nytt prosjekt i FFM:

Erfaringer og utfordringer
i Koronabobla

Jo da, vi er ikke så verst fornøyd med den aktiviteten vi
pleier å ha i FFM i Telemark, sier fylkesleder Kari
Bjerketvedt. Hun har vært leder i fylkeslaget i hele 25 år!
un har vært med fra starten i
FFM i Telemark, og mener medlemmene i fylkeslaget har stilt
ganske bra opp på de faste arrangementene deres. Nesten 20 deltakere i gjennomsnitt er ikke så verst når fylkeslaget bare
har 65 medlemmer, og de geografiske
avstandene er store.

26 April: Digital Kaffekopp,
kl 19:30-20:30

Stor takk for gaver
til forskning!

til alle medlemmene om det, og når de
møtes snakker de om alt og ingenting.
Sist gang var de på Elvespeilet kafé i
Porsgrunn, og 14 medlemmer møtte
frem, og Årsmøtet har de flyttet rundt på
forskjellige hoteller, blant annet i vakre
Vrådal og Morgedal. Og nå gleder de seg
bare til å komme i gang igjen, ifølge Kari
Bjerketvedt.

Bassenget på hotellet i Albir

Mange muskelsyke føler at de befinner seg i en
boble av manglende kontakt, manglende kunnskap
og usikkerhet om veien videre etter korona.

M

ed dette prosjektet ønsker FFM
å belyse forskjellige erfaringer, utfordringer og tanker
muskelsyke har i pandemien. Prosjektet
skal produsere 6 videointervjuer med
muskelsyke i forskjellige livssituasjoner,
aldersgrupper, geografisk spredning og
med forskjellige strategier for å takle
koronaen. Intervjuene presenteres ukentlig som åpning på interaktive, digitale
likepersonsaktiviteter.
Intervjuene som produseres vil i første
rekke presenteres som en del av seks
interaktive nettsamlinger som avholdes
med en ukes mellomrom. Nettsamlingene vil legge opp til åpne diskusjoner

rundt dagens intervju og deltakernes
egne spørsmål og erfaringer.
Som en del av prosjektet har FFM fått
midler til innkjøp av teknisk utstyr for å
kunne produsere digitale aktiviteter.
Dette utstyret vil forbli foreningens, og på
sikt bli gjort tilgjengelig for fylkeslagene
for å styrke foreningens digitale tilgjengelighet/kunnskap. Det vil produseres egne
kurs for håndtering av slikt utstyr.
Mer informasjon om nettsamlinger og
påmelding publiseres på ffm.no når alt
er klart.
Prosjektet takker hjertelig for gaven
på kr 10 000,- fra FFM i Vestland.

Foto: Colourbox

MUSKELNYTT nr. 1 – 2021

7

Nytt fra FFM

Nytt fra FFM

Aktiv Uke

Bli med på Laila og
Guros onsdagsquiz!

for voksne i Skien Fritidspark
Det er stor usikkerhet om FFM kan gjennomføre Aktiv uke for voksne i år,
men vi håper å kunne treffes fysisk.

V

i vurderer fortløpende om vi
må finne alternative løsninger
eller om vi må avlyse. Vi vet jo
ikke hvordan smittefaren for Covid-19
blir fremover. Eller hvor mange som blir
vaksinert i løpet av våren og sommeren.
Vi røper ikke alt som planlegges, så meld
deg på om du ikke vil gå glipp av sommer, sol, mye moro og gode samtaler!
Vi planlegger selvsagt for kohorter og
meteravstander, så alle skal være trygge
på at uken er forsvarlig. Program og mer
info sendes til deltakerne etter at
påmeldingsfristen er gått ut.
Spennende temaer
Skien Fritidspark har kjempemange aktiviteter på området. I tillegg har hotellet
veldig godt tilrettelagte HC-rom.
https://www.skienfritidspark.no/
Vi vil ikke røpe hva vi planlegger, annet
enn at vi har gitt hver dag et eget tema:
Vannets kveld, Nytelsens dag, Hobbyeneog Harleyens dag, Adrenalinets dag og
Aktiv konkurranses dag.

Tidspunkt: 09. til 15. august
Sted: Skien Fritidspark
Påmeldingsfrist: 30.03.
Egenandel: kr 3.000 per person
For medlemmer fra 27 år og oppover
Påmelding:
https://forms.gle/bn3t5FDALYTZgwou9
Kontakt: auvoksne2021@ffm.no
Har du vanskelig for å betale egenandelen, kan du søke Aktiv-uke-fondet
om støtte. Send en forespørsel til
aktivukefondet@ffm.no
Deltakeravgiftene dekker:
• Reise (billigst mulig)
• Opphold

• Mat, noen måltider må betales selv
• Aktiviteter
• Egne assistenters reise og opphold når
det er behov for personlig hjelp
• Hjelp til praktiske oppgaver fra
fellesassistenter
Trenger du assistanse, har vi fellesassistenter tilgjengelig for praktisk hjelp.
For personlig hjelp må du ha med egen
assistent/pårørende. Ta kontakt for å
avklare behov.
Høres det spennende ut? I så fall må du
ikke nøle lenge. Meld deg på leiren innen
30.03. og håp på plass, for dette blir gøy.

V
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• 17. mars • 21. april • 19. mai

F

oreningen for Muskelsyke
mottok til sammen kr 99.684,- i
gaver i 2020.

Siden FFM åpnet for Facebookdonasjoner, har mange tatt initiativ til
innsamlingsaksjoner til FFM i forbindelse med bursdager og annet. Gaver
har kommet inn jevnt og trutt, og til
sammen mottok FFM kr 61.609,- i små
og store bidrag fra innsamlinger i 2020.
Takk til alle dere der ute som velger
å gi sine bursdagsgaver til FFM
gjennom Facebook!

Det er fantastisk at mennesker rundt
om i landet tenker på Foreningen for
Muskelsyke og bidrar på denne måten.
FFM mottok i tillegg til sammen
kr 38.075,- i andre gaver og bidrag til
foreningens arbeid i 2020. Blant annet
ga tre foredragsholdere sine honorarer
i gave til FFM, og FFM Vestland ga
kr 10.000,- til koronatiltak.
Foreningen for Muskelsyke takker alle
givere i 2020. Det er med stor takknemlighet FFM tar imot små og store
gaver. Det gir større handlingsrom og
inspirasjon til videre arbeid.

Kl 19:00 alle dager.

Aktiv uke for familier 2021
flyttes til Skien
et med å diskutere en mulig avmelding
mot sommeren enn det vi vanligvis er.
Ingen skal delta om de ikke føler at det
er trygt. Vi planlegger for kohorter og
meteravstander, så alle skal være trygge
på at leiren er forsvarlig. Og vi skal få det
sosialt og veldig trivelig selv om vi sannsynligvis ikke kan håndhilse og klemme
denne sommeren heller!

Datoen er samme uke som tidligere: 2.-8.
august 2021. Påmeldingsfrist er 30.mars.
Du melder deg på her: shorturl.at/prXY2

Årsmøte for FFM i Trøndelag
i ønsker å gjøre årsmøtet til
en koselig opplevelse for våre
medlemmer, så alle som melder
seg på vil få tilsendt en liten årsmøtegoodiebag som dere kan kose dere med
under nettmøtet. Vi sender rett og slett
ut årsmøteserveringen per post!

V

i kickstarter det nye året med
digital quiz! Laila elsker katter
og kaffe, er kreativ og vil ikke
ha vanskelig quiz. Guro elsker krim og
Eurovision og får kjeft av broren sin når
hun lager vanskelig familiequiz. FFM i
Trøndelag inviterer hele FFM til å delta,
enten du er alene eller er en gjeng foran
skjermen. Tema er "Godt og blandet".
Det blir lagt ut lenke til quiz'en med info
om innlogging. Premie til både vinner og
tilfeldige deltakere.

Takk for gaver til FFM i 2020

Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag varsler
med dette om årsmøte 13. april kl 18.00. Møtet vil
bli holdt digitalt på grunn av smittevernhensyn.
Etter årsmøtet vil vi ha et lite medlemsmøte med tema BPA. Styret har bestemt
seg for å jobbe med dette temaet i 2021,
og vi ønsker innspill fra våre medlemmer.
Påmelding sendes til ffmtrondelag@
ffm.no. Påmeldingsfristen er 30. mars.
Forslag som ønskes behandlet på

årsmøtet, må være styret i hende 4 uker
før årsmøtet, altså innen den 16. mars.
Forslag sendes også til
ffmtrondelag@ffm.no.
Årsmøtet vil holdes på Teams, lenke
sendes ut til de påmeldte.
Hilsen styret i FFM i Trøndelag

Mange spennende aktiviteter i Skien Fritidspark. Foto: varden.no

P

å grunn av fortsatt usikre tider i
2021 velger Aktiv Uke-komiteen å
flytte årets sommerleir for familier til Skien Fritidspark, som ligger i
Telemark og Vestfold fylke. Komiteen
kjenner på at vi har bedre mulighet til å
opprettholde smittevern og følge de til
enhver tid gjeldende regler ved å holde
sommerleiren i Norge i år. Vi kan ikke
risikere at det blir anbefalt å unngå utenlandsreiser, eller at deltakerne plutselig
må i karantene ved retur til Norge. Vi
håper på forståelse for dette.
Selv om dette blir annerledes enn en
tur til Danmark, så tror vi dette skal bli

veldig bra! Fritidsparken har i tillegg til
et stort badeland en mengde aktiviteter
utendørs og innendørs. Det er blant
annet klatrepark, helårs curlingbane,
SPA, minigolf, shuffleboard, bowls, stier i
skogen og på landevei (for rullestoler og
sykler) og mye mer. Vi skal få til en rekke
aktiviteter både for rullende og gående.
For å lese mer om stedet kan dere gå inn
på hjemmesiden til Fritidsparken:
https://www.skienfritidspark.no/
Om familier likevel er usikre på hvordan
situasjonen blir til sommeren og nøler
med å melde seg på, er vi mer rundhånd-

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.
Egenandelen vi tidligere har satt for sommerleiren må revideres da budsjettet må
omlegges, men det blir ikke mer kostbart
enn Danmarksleiren!
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, så send gjerne en e-post til:
aktivuke20@ffm.no (PS! E-postadressen
stemmer, den er gjenbruk fra i fjor).
Hilsen Leirkomiteen: Laila B, Laila L,
Lise og Guro.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2021
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FFM på hugget:

Arbeidsgruppe om Nye medisiner
–Vi har altfor lenge innfunnet oss med å leve med
en progredierende muskelsykdom, og vært løsningsorienterte. Men nå kommer plutselig helt nye muligheter! Hva gjør vi nå?
Tekst: BERNT ROALD NILSEN

Arvid Heiberg, Oslo universitetssykehus.

Sean Wallace, overlege ved Barneavdeling for
nevrofag. Foto: Øystein H. Horgmo
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D

iskusjonen har gått så det suser i media de siste par årene.
Forskerne har løst nye koder,
og plutselig er det mulig å få
medisiner som reduserer funksjonstap
for muskelsyke. Vi kjenner til Spinrazadiskusjonen, der grensen for å få medisinen går ved 18 år. Noe av årsaken er
de høye kostnadene, og så har selvsagt
Spinraza lengst effekt for de unge. Men
hva gjør FFM i en slik situasjon, interessepolitisk talsperson i sentralstyret til
FFM, Ingeleiv Haugen?
Arbeidsgruppe skal holde oss
oppdatert
–Landsmøtet i 2020 bestemte at det
skulle nedsettes en arbeidsgruppe som
skal jobbe videre med temaet etter at Diagnoseprosjektet vårt 2019-20 anbefalte
det. Arbeidsgruppens viktigste oppgave
blir nå å holde medlemmene i FFM
oppdatert om hvilke nye medisiner som
kommer, og hvordan vi skaffer oss dem.
Derfor knytter vi til oss solide fagfolk
med høy kompetanse på dette området,
sier Ingeleiv Haugen.
Sterke faglige ressurser i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppa har hatt to møter høsten
2020, og knyttet til seg tre faglige rådgivere, som er svært godt oppdatert. De
tre faglige rådgivere er Arvid Heiberg fra
Oslo universitetssykehus, forsker Petter
Schandl Sanaker fra Haukeland Universitetssykehus og Sean Wallace, som er
overlege ved Barneavdeling for nevrofag
ved Oslo universitetssykehus. Fra FFM er
Ingeleiv Haugen, Patricia Melsom, Karin
Elizabeth Kristiansen fra FFM i Buskerud
og Malin Fredrikke Pedersen og Tonje
Larsen fra FFMU med i arbeidsgruppen
om Nye medisiner.

Informerte på det digitale
likepersonskurset
–Det er viktig å komme ut med riktig informasjon om nye medisiner og
behandlingsformer. Informasjonen
skal formidles i et språk som medlemmene forstår, og akkurat nå er SMA og
Duchenne aktuelle diagnoser for en ny
medisin. Arvid Heiberg fra gruppen vår
orienterte på det digitale likepersonskurset i høst, og vi diskuterer hvordan vi skal
få fersk informasjon ut til medlemmene
så forståelig som mulig, blant annet på
nettsiden vår, sier Ingeleiv Haugen.
Vil dreie seg om alt fra tabletter
til genterapi
Intensjonen er å bruke alle mulige tilgjengelige informasjonskanaler, inkludert
Muskelnytt. Fokus til arbeidsgruppen vil
hele tiden ligge på aktuell informasjon
rundt nye medisiner og behandlingsmetoder, alt fra tabletter til genterapi,
ifølge Haugen. Mye skjer på denne
fronten nå, og informasjonen fra FFM

Petter Schandl Sanaker, forsker ved Haukeland
Universitetssykehus. Foto: Jørgen Barth

Ingeleiv Haugen, FFM

vil være seriøs og handle om hvordan
muskelsyke kan benytte seg av en ny
medisin og nye behandlingsformer. Det
er ikke lenger slik at man bare må slå seg
til ro med at man har en progredierende
muskelsykdom uten at man kan gjøre
noe med funksjonstapet, ifølge Haugen.
Et viktig satsingsområde i
årene som kommer
Et annet tydelig tegn på at det skjer noe
på denne fronten er at flere legemiddelfirmaer nå tar kontakt med FFM. Det er
dermed også arbeidsgruppens mandat å
se på hvordan vi takler en slik kontakt.
Men Ingeleiv Haugen understreker at
arbeidsgruppen bare så vidt er etablert.
Å få til et godt samarbeid med fagrådgiverne er avgjørende, for arbeidet vil være
av langvarig karakter. I første omgang
vil arbeidsgruppen fungere i en toårsperiode, men FFM ser at Nye medisiner
og behandlingsformer vil være et av de
viktigste satsingsområdene for foreningen fremover.

Patricia Melsom, FFM

Malin Fredrikke Pedersen, FFMU

Karin Elizabeth Kristiansen, FFM i Buskerud

Tonje Larsen, FFMU

MUSKELNYTT nr. 1 – 2021

11

Smarte Ting
Tekst: tone EDVARDSEN
FOTO:   PRODUSENTENE

Praktisk hjelp
i hverdagen din

Klatrehjelp for manuelle
rullestolbrukere
Dette er noen bremser som tillater at du
triller i en retning og bremser i den andre
retningen. Det kan brukes som hjelp når
du skal opp bakker (slipper å bruke krefter på å ikke renne bakover) og når du
skal opp/ned en trapp (kan stå på to hjul
på trinnet). Det ligger videoer av bruken
på nett.
Gearwheel
Dette er hjul med utveksling eller gir. Du
kan gire ned når det blir tungt å trille
og lettere komme opp bakker der det er
for tungt å trille vanlig. Også her gode
videoer på nett.
Piggdekk-trekk til manuelle
rullestolbrukere
Dette er piggdekk som tres utenpå dekket
du bruker til vanlig. Det kan gjøres mens
du sitter i rullestolen. Du hekter det fast i
en eike, triller i en retning, mens du trer
piggdekket over det vanlige dekket, og
det festes til slutt med borrelås i starten
av piggdekket. På den måten kan du
bruke piggdekk ved behov og ta av når du
for eksempel skal inn en plass. Fås ikke i
alle hjuldiametere.
Kroppsvasker
Består av børsterulle som roterer og
beveger seg i høyden. Du kan da lene deg
inntil børsten, og være selvstendig der du
tidligere ikke fikk til å vaske deg.
Kroppstørker
En vertikal søyle som
blåser luft. På den
måten kan du tørke
deg der du før måtte ha
assistanse.

Lav elektrisk rullestol (LS300)
En ny lav elektrisk rullestol på markedet. Mange har savnet Balder – den nye
rullestolen er lavere enn gamle Balder.
Stolen har setehøyde på 30-60 cm uten
pute – noe mange vil sette pris på. Stolen
har en begrensning i forhold til Balderen
– den har tilt som ikke vipper forover, og
kun 15 grader bakover. Stolen er godkjent
for bruk i bil. Den er ikke prisforhandlet,
ny avtaleperiode begynner 14.3.21 – det
blir spennende å se om den kommer på
avtale da.
Mini puslespill
Jeg har vært bitt av puslebasillen nå i
koronatiden. Jeg kom over puslespill med
mange, men små brikker. Utfordringen
med å pusle var like stor – om ikke større
enn med «vanlige» puslespill på tilsvarende størrelse. Det positive er at du ikke
trenger like stor rekkevidde – det er lettere å nå hele puslespillet uten å strekke
seg langt inn over bordet.

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.
NO/NEUR/2002/0002

www.roche.no
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Frambu-kurs for voksne
med nevromuskulære
sykdommer
Tekst: MONA HAUG
FOTO: PRIVAT

I januar arrangerte Frambu kompetansesenter
for sjeldne diagnoser kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer og deres pårørende.

M

ålet med kurset var å styrke
deltakernes kunnskap om
diagnosen og det å leve
med en nevromuskulær
sykdom. På grunn av koronasituasjonen
ble kurset arrangert digitalt. Tolv personer deltok.
En kveldsøkt og to dagsøkter
Kurset startet med en kort kveldsøkt, slik
at deltakerne fikk erfaring med å koble
seg opp og bli litt kjent med hverandre
før forelesningene startet dagen etter.
De to neste dagene gikk fagpersoner fra
Frambu gjennom sentrale temaer knyttet til det å leve med en nevromuskulær
sykdom. En viktig del av kursene på
Frambu er å treffe andre og dele erfaringer fra hverdagen. Deltakerne fikk derfor
også snakke sammen i mindre grupper
sammen med Frambus ansatte. Det gir
også Frambus ansatte økt forståelse og
kunnskap om hvordan sykdommen virker inn på hverdagen til deltakerne.
Medisin, fysioterapi og ernæring
På første kursdag var hovedtemaene medisinske forhold, fysioterapi og ernæring.
Overlege Øivind Kanavin ga informasjon
om de ulike diagnosegruppene som var
representert, fellestrekk ved det å ha en
nevromuskulær sykdom og det unike
ved å ha en sjelden diagnose. Fysioterapeutene Kaja Giltvedt og Mari EllefsenMartinsen viste eksempler på individuell
tilpasning av trening, og presiserte hvor
viktig det er å ha balanse mellom aktivitet
og hvile i hverdagen. Det er viktig å huske
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at mange hverdagslige aktiviteter også er
god trening. Deltakerne ble også guidet i
en avspenningsøvelse som viste hvordan
oppmerksomhet til kroppen bidrar til
kroppslig ro. Klinisk ernæringsfysiolog
Gro Trae snakket om utfordringer knyttet
til mat og ernæring, og selv om generelle
råd ofte er aktuelle, er det også viktig
med diagnosespesifikk kunnskap for å
kunne tilpasse etter behov. Fastlege eller
behandlende lege kan eventuelt henvise
til klinisk ernæringsfysiolog.
Viktig å ivareta den psykiske helsen
På dag to snakket ergoterapeut Solvor S.
Skaar blant annet om tilrettelegging og
betydningen av å være bevisst de valgene
vi gjør i hverdagen, og hvordan vi kan
utnytte energien til aktiviteter som er
viktige i den enkeltes liv. Psykolog Yngvild Haukeland informerte om hvordan
man kan ivareta den psykiske helsen når
fysiske funksjoner endrer seg. Hun fokuserte på hvilke faktorer man kan påvirke
og ikke, og viste hvor man kan søke hjelp
og støtte. Til slutt gikk sosionom Una
Stenberg gjennom de grunnleggende
prinsippene i FN-konvensjonen for
mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD) og ga konkret informasjon om
rettigheter og tjenester, som individuell
plan, ansvarsgruppe, koordinator og
brukerstyrt personlig assistanse.
Teksten er skrevet av fagpersoner på
Frambu kompetansesenter for sjeldne
diagnoser

Kommende kurs om nevromuskulær sykdom på Frambu:
• 22.-24.3. 2021 arrangeres digitalt
kurs for barn og unge med spinal
muskelatrofi og deres familier og
tjenesteytere. Målet er å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen.
Det vil også bli erfaringsutveksling i
grupper.
• 23.3. 2021 arrangerer vi digitalt fagkurs om spinal muskelatrofi. Legene
Magnhild Rasmussen og Sean C.
Wallace orienterer om medisinske
forhold ved diagnosen og gir informasjon om nye behandlingsmuligheter og forskning. (De som deltar
på brukerkurset fra 22.-24.3. følger
også denne dagen.)
• 31.5.-2.6. 2021 arrangerer Frambu
digitalt kurs for barn og unge 0-18
år med medfødte muskeldystrofier,
myopatier og myastenier og deres
familier og tjenesteytere. Målet er
å styrke deltakernes kunnskap om
aktuell diagnose. Det blir erfaringsutveksling i grupper og mulighet for
å treffe andre i lignende situasjon.
• 14.12. 2021 planlegges et fagkurs om
graviditet og nevromuskulær sykdom. Kurset har fokus på fysiske og
medisinske forhold og ivaretakelse
av kvinner med nevromuskulær sykdom som er gravide eller planlegger
å få barn. Primærmålgruppen er
fagpersoner og tjenesteytere, men
personer med nevromuskulær sykdom kan også delta.
Les mer om kursene over på
https://frambu.no/kurskalender

– Et svært nyttig og
diagnoserelatert kurs!
Dette kurset var nyttig! Deltakernes ønsker ble imøtekommet, og mye av informasjonen var relatert til våre diagnoser. Men helst vil vi ha kurset på Frambu!

T

one Torp var en av tolv deltakere som var med på det digitale
kurset på Frambu for voksne
med nevromuskulære sykdommer. Hun var også den eneste som hadde
vært der før. Ifølge Tone svarte kurset
absolutt til forventningene.
Deltakernes ønsker ivaretatt
–Det var veldig bra. Mannen min, Kjell
og en assistent var med på sidelinja, og vi
synes det var lurt å åpne med bli-kjentsekvens første kvelden, så vi ikke gikk
rett på det faglige. Det var også bra at
våre ønsker på forhånd ble ivaretatt, og at
det dreide seg mye om diagnosene som
var påmeldt. Kurset gikk fra klokka 9-14
inkludert en god lunsjpause og en samtaleøkt der folk fra Frambu deltok begge
dager. For meg kunne det gjerne startet
en time senere om morgenen, sier Tone.

Begeistret for ernæringsdelen
Tone likte spesielt den delen som var viet
ernæring, der klinisk ernæringsfysiolog
Gro Trae ga nyttige, diagnosespesifikke
råd. Det var også positivt at deltakerne i
etterkant fikk tilsendt PowerPoint-arkene
som tilhørte forelesningene. Ellers benyttet hun sjansen til å oppfordre dem som
ikke var medlemmer i FFM eller FFMU
til å bli det. Når det er sagt, mener Tone
det er lettere å knytte nettverk når slike
kurs er fysiske.

”

Kurset svarte
absolutt til
forventningene!

Flott kurs, men vil møtes fysisk
–Digitale kurs er verdifulle tilskudd, ikke
minst for oss med muskelsykdommer,
men de kan jo aldri erstatte de fysiske
møtene. Vi mister mye av selve opplevelsen, de uformelle stundene er ikke på
samme måten. Så selv om alle deltakerne
var enige om at dette var et flott kurs,
må ikke digitale kurs bli standard. Vi vil
møtes i fremtiden, og gjerne på Frambu,
sier Tone Torp.
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«Du er elsket»:

Kunstprosjektet

En kjærlighetsfylt aksjon

"Du er elsket"
I forbindelse med "Du er elsket"-aksjonen ble det
satt i gang et kunstprosjekt. Formålet var å vise
hvem voksne med Spinal muskelatrofi er.

Tekst: Malin F. Pedersen
ILLUSTRASJONER: SARA HOLM LÆGREID

SMA Norge har gjennomført en aksjon der målet er
å spre kjærlighet i håp om at de voksne med Spinal
muskelatrofi skal få behandling.

I

begynnelsen av januar startet SMA
Norge en aksjon. Målet var å nå dem
som tar avgjørelsen om at også voksne med Spinal muskelatrofi (SMA) skal
få behandling. Nå er det kun de under 18
år som har tilgang på behandling i Norge.
Medisinen som tilbys heter Spinraza.
Drevet av ildsjeler
SMA Norge er en interesseorganisasjon
opprettet i 2017 for dem med Spinal muskelatrofi og deres pårørende. SMA Norge
har jobbet hardt for at behandling skal
bli tilgjengelig for dem i Norge som har
denne sjeldne muskelsykdommen, blant
annet har organisasjonen vært synlig i media i Spinraza-saken.
Organisasjonen er drevet av ildsjeler. Ola Schrøder Røyset og Gunn
Aas Shaw, begge med SMA, har
stått i front. Sammen har de vist et
enormt pågangsmot og en vilje til
å få frem at de voksne med SMA
også må få behandling. Alle mulige
innfallsvinkler for behandling for
alle er prøvd. De har vært i media,
de har forhandlet, de har gått rettens vei. Men Bestillerforum, som
bestemmer hvilke medisiner som
kan brukes i Norge, sier fortsatt nei.
Ikke samfunnsøkonomisk
I vurderingene blir det sagt at
prisen for medisinen er for høy,
virkningen er for dårlig, og at det
ikke vil være en god investering å
behandle de voksne. Det er ikke
"samfunnsøkonomisk", og man mener en slik investering vil påvirke
Norge på lang sikt: Hvis et barn
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får behandling for SMA, vil utgiftene
rundt personen synke drastisk fordi det
vil være behov for færre hjelpemidler,
færre sykehusinnleggelser og et mindre
assistansebehov fordi behandlingen kommer tidlig og vil forhindre at sykdommen
utvikler seg. Det er gevinsten for "samfunnet". Når det så gjelder behandling
av voksne, der sykdommen har utviklet
seg og ikke kan reverseres, vil ikke nytten
være like stor. For Norge vil ikke utgiftene gå ned, selv med behandling vil en
voksen fortsatt ha behov for hjelpemidler
og assistanse, og sykehusinnleggelser vil
fortsatt være en del av deres liv, fordi syk-

Tekst: Malin F. Pedersen

dommen allerede har svekket blant annet
lungefunksjonen.
Se mennesket fremfor tall
SMA Norge satte i gang en aksjon for å
vise at voksne med SMA er mer enn et
regnestykke. De er verdt noe for noen.
De er elsket av menneskene rundt seg.
Derfor heter aksjonen "Du er elsket".
Økonomisk går ikke regnestykket opp
når det blir satt opp slik, men livskvalitet
blir glemt. Gevinsten for den det gjelder
kan bli enorm, fordi den som får medisinen kan puste bedre, prate lettere og få
livet forlenget. I aksjonen ble dem med
SMA og menneskene rundt oppfordret til å sende brev til personer
som har makt og innflytelse i saken.
Brevene var ment til å spre kjærlighet, og vise at de med SMA er like
mye verdt som andre. SMA Norge
håper det vil vekke følelser hos personer som kun ser tall og statistikk.
At de nå skal se mennesket.
Overlesset med kjærlighet
Over 1000 brev er sendt fra mennesker i blant annet Norge, Danmark og Tyskland. 14 navn med
viktige roller i saken ble overlesset med brev fylt med kjærlighet.
Håpet er at de voksne med SMA
skal bli sett. Ola Schrøder Røyset,
leder i SMA Norge, satte i gang
aksjonen, til ære for Gunn Aas
Shaw, som kjempet for saken til
siste slutt. Gunn gikk bort i fjor, 40
år gammel. Vi håper at dette kan
skape endringer. Kjærlighet vinner
alltid til slutt.

D

a SMA Norge satte i gang aksjonen "Du er elsket" involverte Sara
Holm Lægreid (21) seg i saken.
Hun ville skape oppmerksomhet rundt aksjonen, og la
ut en tekst der hun ba voksne
med SMA om å kontakte
henne for å være med i kunstprosjektet hennes.

Ble kontaktet av flere
Sara er kjæresten til Ola
Schrøder Røyset, lederen i
SMA Norge. Hun kjenner
derfor godt til diagnosen.
Hun ble kontaktet av flere
som ville være med, og satte
i gang. Hun ba om bilder av
dem som kontaktet henne,
både av kun dem og av dem
sammen med andre. Med
bildene skapte Sara fargerike
og uttrykksfulle illustrasjoner,
som viser voksne med SMA som kjemper
en kamp for å få behandling. På illustrasjonene er det en tekst som sier hvem
personen er.
«Jeg kom frem til at det er mer virkningsfullt å inkludere navn og alder på personene, da det blir nærere», sier Sara.
Skape blest om saken
Sara startet prosjektetet for å skape
enda mer blest rundt Spinraza-kampen.
Kunstverkene har vært stilt ut i Ålesund
sentrum, i tillegg skapte hun en liten ekstra aksjon, og oppfordret til at folk skulle
printe ut illustrasjonene, og henge dem
opp som plakater rundt i Norge.

«Det er viktig at budskapet blir spredt, jeg
håper at så mange som mulig vil delta»,
skrev Sara i sitt innlegg om aksjonen i
februar. Der oppfordret hun også til å
henge opp plakatene der de virkelig blir
sett. Blant annet på turstier, bussholdeplasser, butikker og i nærheten av lokaler
der media er. Hun håpet også at folk i
Oslo ville henge opp plakater utenfor
Stortinget og Helsedirektoratet.
Egen Instagramkonto
I forbindelse med prosjektet opprettet
Sara en Instagramkonto for å vise frem
illustrasjonene og få dem spredt via
Internett. Instagramkontoen finner du
ved å søke på @jatilspinrazaforalle
«Du er elsket, la verden få vite det!», er
konklusjonen på Saras kunstaksjon.
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FFMU i farta

FFMU i farta

Årsmøtedag og valg 2021
Leders hjørne

Dato og klokkeslett for årsmøtet 2021 er lørdag 10.
april klokka 14.00.-16.00.

F

lere styremedlemmer er på valg, og
det blir noe utskifting av styremedlemmer. Vi vil ikke bli kvitt noen,
medlemmene selv ønsker å gå andre
veier. Det er trist å miste ressurssterke,
kreative mennesker, men vi forstår at ikke
alle kan bli for alltid. Vi setter pris på alt
de har gjort for FFMU, og ser frem til å få
inn nye folk!

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

E

ndelig et nytt år med nytt håp!
Fjoråret var tøft for alle og enhver.
Med en pandemi som styrte hverdagen vår og bestemte hvordan vi skulle
leve, var livet litt ekstra utfordrende for
mange av oss. Vi har nå gått inn i et nytt
år, og selv om situasjonen fortsatt er ganske lik fjorårets, vet vi nå at vi kan leve
med litt mer håp. Vi har flere koronavaksiner som etter hvert blir mer og mer
tilgjengelig for oss. Dette gjør at vi nå kan
både håpe og tro at hverdagen går mot
normalen igjen.
Vi i FFMUs styre jobber som vanlig for å
gi dere, medlemmene våre, ulike muligheter og tilbud. Vår månedlige quiz er
populær og skaper god stemning. Nå er
tiden snart inne for årsmøte. Ellers jobber
vi med saker og ideer som er relevante
for oss unge med muskelsykdom. Blant
annet er planleggingen av årets sommerleir i gang.
Hvordan dette året blir er nok vi alle
spente på. Men, jeg har troen på at det
blir et bra år!

Kan du tenke deg å jobbe for at unge
muskelsyke har en bra hverdag? Meld din
interesse til vår valgkomité her:

Stine Dypfest Furuhaug:
stine.furuhaug@ffm.no
Gustav Granheim:
gustav.granheim@ffm.no
Kurs og annen aktivitet er ikke på plass
foreløpig, men vi satser på et kurs før årsmøte og noe sosialt og gøyalt utpå kvelden. Følg med på Facebook og bloggen
vår! Vi ønsker samtidig å invitere hele
FFM på kurs og aktiviteter denne dagen!
Årsmøtedagen i år blir avholdt digitalt.
Vi håper vi ser nettopp deg!
Hilsen styret i FFMU

En imponerende skoleklasse
Klasseturen ble avlyst, og elevene ga bort en del av
sine innsamlede penger til FFMU!

E

n gjeng med elever fra Øyatun
ungdomsskule i Kvinnherad
kommune skulle på klassetur
på leirskole i Kinsarvik, men så kom
COVID-19. Turen måtte avlyses, og elevene måtte avgjøre hva pengene da skulle
brukes til. I klassen hadde de en elev med
Duchennes muskeldystrofi. De avgjorde
at en del av pengene går til noe som har
med Duchenne å gjøre. De kontaktet
FFMU, vi fortalte hva vi gjør, og elevene bestemte seg for å gi pengene til oss.
Summen ble øremerket et arrangement
der noen med Duchenne deltar. Vi takket
selvsagt ja. Kort tid etter ble det overført
kr 7304,- til oss!

Stor innsats i innsamlingen
Elevene gikk sitt siste år på ungdomsskole i skoleåret 2019/2020, og hadde
brukt mye tid på å samle inn penger. De
hadde blant annet solgt kaker, toalettpapir og tørkeruller. De pantet også
flasker og arrangerte LAN. Vi kan tenke
oss at det må ha vært skuffende da det
viste seg at de måtte avlyse. FFMU håper
klassen har brukt noe av pengene til en
koselig avslutning. Vi er takknemlige for
at de valgte å gi penger til vår forening.
Det er imponerende, og vi lover å bruke
pengene godt.

Aktiv Uke for ungdom 2021

J

a, du leste riktig. Vi har satt i gang
planleggingen av Aktiv Uke for 2021.
Som dere sikkert skjønner, er det
mange faktorer som spiller inn for å få
den gjennomført i år, men vi håper å
kunne invitere dere til en fantastisk uke
på Gurvika Feriesenter. Det er samme
plass hvor fjorårets Aktiv Uke skulle vært
gjennomført. Vi har store ambisjoner
for årets uke, og har virkelig troen på at
norsk skjærgårdssommer kan bli en god
erstatning for Solgården og Spania.

øye etter påmeldingsskjemaet når det
sendes ut. Vi kommer tilbake med mer
informasjon etter hvert som vi (forhåpentligvis) klarer å spikre planene.

Vi hadde lyst å fortelle dere om dette allerede nå, slik at dere kan holde et ekstra

Hold gjerne av dagene 2. - 8. august.
Kontakt: auu2021@ffm.no

Følg med på bloggen
https://ffmu.blogg.no/
Gurvika har tilrettelagte hytter. Det er et
nydelig sted for avslapping, rett ved sjøen,
med varmtvannsbasseng og mulighet for
aktiviteter. https://www.gurvika.no/

Annonsere i MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold: steigar.myrvold@ffm.no eller på telefon 480 79 688

KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER

Tusen takk til 10. klasse ved Øyatun
ungdomsskule!
Tekst: MALIN F. PEDERSEN FOTO: PRIVAT
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Telefon: 74 12 46 50
E-post:
post@kastvollen.no

Hilsen Malin F. Pedersen
leder i FFMU		

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

Foto:
Colourbox
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Foto: Colourbox

EMAN

i pan demien

Annerledesåret har vært en digital verden – og her er
i tillegg en veldig fortjent hilsen: «To Førde with love»

P

andemien traff Oslo Universitetssykehus (OUS) i slutten av februar
2020. Det var Øyeavdelingen som ble
rammet. Flere ansatte, men heldigvis
ingen pasienter var smittet, og avdelingen måtte
stenge i flere uker med mange ansatte i karantene. På en måte ble dette en «kick-start» for
OUS.

Kristin Ørstavik

Hanne Ludt Fossmo
Tekst:  
Kristin Ørstavik, Overlege
og seksjonsleder og Hanne
Ludt Fossmo, spesialfysioterapeut og forskningskoordinator, Seksjon for
sjeldne nevromuskulære
tilstander og EMAN,
Nevrologisk avdeling, OUS
foto:   PRIVAT og OUS

Fikk restriksjoner på aktivitet
Det ble raskt etablert en testenhet og innført
restriksjoner på aktivitet. Forholdsregler i kontakt mellom pasienter og behandlere og ansatte
imellom ble innført. Nå har vi alle vendt oss til
disse restriksjonene – «triage»-teltene som sjekker om du er verdig å komme inn og mangelen
på håndhilsning og kommunikasjon gjennom
munnbind.
Telefonmøter og digitale kurs
For oss på EMAN (enhet for medfødte og
arvelige nevromuskulære tilstander) har dette
medført en betydelig omlegging av virksomheten. I en periode var det ikke mulig å ta imot
noen voksne pasienter poliklinisk, og vi lærte
oss nytten av, men også ulempene ved, telefonkonsultasjoner. Kurs, konferanser og planlagte
møter ble avlyst og har etter hvert blitt omgjort
til digitale versjoner. Heldigvis har vi fra tidligere hatt hovedansvaret for fire årlige digitale
nasjonale møtene i Muskelnettverket og den
kunnskapen kom godt med dette året.

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
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Jobber for innpass i utdanningen
En viktig del av virksomheten i det Nasjonale
Nevromuskulære kompetansesamarbeidet
(NMK, Frambu og EMAN) er å bidra i opplæringen av kolleger innenfor våre diagnoser.
Sjeldne nevromuskulære tilstander hører særlig
innunder fagene barne- og voksennevrologi og
revmatologi. I grunn -og videreutdanningen av
helsepersonell konkurrerer «våre» diagnosegrupper med vanligere tilstander som hjerneslag, epilepsi og leddgikt om oppmerksomheten. Vi jobber kontinuerlig med å få innpass i
utdanningen fordi vi mener det er svært viktig
å gjenkjenne også de sjeldne diagnosene for
å unngå forsinket oppfølging og behandling.
Denne utdanningen skjer jo særlig i regi av
universitetene og de større sykehusene.
Forespørsel om lokalt kurs i Førde
Det var derfor ekstra gledelig da vi på forsommeren 2020 fikk en telefon fra en ung overlegekollega i Førde. Hun uttrykte bekymring
for legene i spesialisering (LIS) (de som skal bli
nevrologer) som ikke fikk fylt opp kurskvotene
sine under korona. Om vi kunne bidra med
foredrag hvis hun laget et lokalt kurs på sykehuset i Førde? Hun ønsket et kurs med fokus
på muskelsykdommer som kunne godkjennes
som del av spesialistutdanningen. Som del av
den nasjonale kompetansetjenesten svarte vi
at både vi og sikkert flere hos oss kunne bidra,
og at vi gjerne ville komme til Førde og besøke
avdelingen!
Kurs og kake fra det lokale bakeriet
Dette var helt i begynnelsen av juni, og Overlege Kristin Lif Breivik i Førde hev seg rundt
og fikk etter hvert med seg miljøene ved både
NMK og Muskelklinikken på Haukeland. I tillegg var det flere lokale krefter som skulle bidra.
Dermed var det duket for et Nasjonalt kurs i
Førde i begynnelsen av september. Kurset ble
også i rekordfart godkjent av relevante Spesialitetsforeninger, noe som er en forutsetning for
at deltakerne kan få bruke det i utdanningen:
Et to-dagers fysisk kurs med fyldig program og
hyppige pauser med servering av kake fra lokal-

enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander

bakeri i Førde. På tross av kort varsel ble kurset
fort så å si fulltegnet.

egenkomponerte handlenett med skrivesaker,
kopp og sjokolade tilsendt og distribuert.

Nye smittebølger – kurset ble digitalt
Enkelte av foredragsholderne med reisevei
hadde bestemt seg for å holde digitale innlegg.
Men vi var tre fra OUS som gledet oss til å
komme til Førde. Og så – knappe to uker før
kurset skulle gjennomføres i begynnelsen av
september ble det klart at alt måtte gjøres
digitalt. Nye smittebølger var på vei.

Kan spre kunnskap på en billigere måte
Korona fører med seg mange vanskeligheter
og vi gleder oss alle til vi kan leve mer normalt. Men kanskje er dette kurset et eksempel
på noe vi og mange andre har lært. Nemlig at
viktig kunnskap kan spres på en billigere måte
og med mindre tidsbruk både for deltakere og
foredragsholdere. Det er et økende problem
at kostnader til kurs og videreutdanning øker,
samtidig som budsjettene strupes. På denne
måten kan i alle fall reiseutgifter kuttes.

Flott gjennomføring – honnør til Førde
Og her kommer honnøren til Førde! På svært
kort tid hev overlege Kristin Lif Breivik seg
rundt og gjorde alt digitalt, med prøverunder med oss foredragsholdere og kursprøve
(obligatorisk på slike spesialistkurs) i form av
en Kahoot. Super gjennomføring med flott
teknisk back-up fra Førde og presist ledet. Som
ekstrabonus for både oss foredragsholdere og
deltakere sørget Kursleder for at vi alle fikk

La fremtidens møter bli en kombinasjon
Likevel tror vi at fremtidens møter, kongresser
og kurs må være en kombinasjon. Den uformelle praten i pausene mister vi når alt blir
digitalt – og dermed også viktige møteplasser
for utveksling av kunnskap og etablering av
kontakter for fremtidig samarbeid.

”

To Førde
with love!

Kursleder Kristin Lif Breivik monitorerer sesjonen hvor overlege Yngve Thomas Bliksrud, OUS foredrar om metabolske
muskelsykdommer.
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Hva med pasientkonsultasjoner under
koronapandemien?
Mye positivt har skjedd siden koronapandemien traff oss. Trass i pålagte
restriksjoner har vi gjennomført mange flere pasientkonsultasjoner enn tidligere,
og kommet godt i gang med et forskningsprosjekt på LGMD2i (R9).
Tekst: Jorun Willumsen, kommunikasjonsrådgiver ved NORSK Nevromuskulært kompetansesAMARBEID
FOTO:   PRIVAT og COLOURBOX

Jorun Willumsen, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk
nevromuskulært kompetansesamarbeid

”

Erfaringene
så langt er at
telefonmøter
kan fungere

Pasientrettet aktivitet
stoppet 12. mars
All planlagt pasientrettet aktivitet i
prosjektet måtte selvsagt utsettes fra 12.
mars. Heldigvis ble det en pause med
mindre smitte vår og tidlig høst, og da
fikk vi samkjørt undersøkelser av hele
2/3 av forskningsdeltakerne før vi måtte
stenge ned igjen. NMK håper nå å få
startet opp prosjektet før sommeren.
Pandemien endret arbeidshverdagen vår
Pasientkonsultasjoner i poliklinikken
og opphold til bevegelsesterapi måtte
avlyses. Mange fagfolk ble bedt om å
bruke hjemmekontor. Når ventelistene
bare vokste, ble veien kort for å finne
nye måter å utføre jobben på. Nå ser vi
at pandemien endret arbeidshverdagen
vår, og erstattet oppmøtekonsultasjon i
poliklinikken til telefonkonsultasjon med
nevrologen.

Telefonkonsultasjoner ble
raskt tatt i bruk
Mange fagfolk har fått hjemmekontor,
og telefonkonsultasjoner har blitt tatt
effektivt i bruk. Videokonsultasjon fra
hjemmekontor ble ikke brukt på grunn
av strenge personvernregler. Vi har likevel utrettet mye i denne pandemitiden.
Effektiviteten, stå på-viljen og kreativiteten har vært stor for å få gjennomført
kliniske konsultasjoner. Dette har også
vært svært gunstig for å redusere ventelistetiden.
Ulike erfaringer fra telefonkonsultasjonene
Vi har undersøkt telefonkonsultasjon
versus videokonsultasjon via spørreundersøkelser. Selv om mange er fornøyd
med telefonkonsultasjon, kommenterer
flere at videosamtaler helst er å foretrekke
fremfor telefonsamtale. Da ser nevrologen
deg med et klinisk blikk. Det er mye informasjon i kroppsspråk. Her er eksempel
på et av svarene i undersøkelsen: Jeg vil
presisere at telefonkonsultasjon eller fysisk
oppmøte, gitt at samtalen forløp på samme
måte, ville ha gitt samme svar på om konsultasjonen var nyttig for meg. Så lenge lyd
og bilde er av god kvalitet (foretrekker som
nevnt video fremfor ren telefonkonsultasjon), er digital og fysisk kommunikasjon
likeverdige måter å snakkes på for meg.

Mener telefonkonsultasjon
er svært nyttig
Av dem som har hatt telefonkonsultasjon
ved NMK svarer 63 % at de i stor grad og
i svært stor grad synes at telefonkonsultasjonen har vært nyttig. Bare 20 % sier at
de i liten grad vil foretrekke telefonkonsultasjon utenom koronasituasjonen. Et
av svarene: Omstendigheter avgjør hvorvidt digital eller fysisk konsultasjon er å
foretrekke. Svaret er basert på min tilstand
i dag, og den kan endre seg over tid.
Telefonkonsultasjon kan
erstatte oppmøte
74 % sier at hjelpen de fikk gjennom
telefonkonsultasjon i stor grad eller i
svært stor grad var tilfredsstillende. 80
% av dem som var til oppmøtekonsultasjon, svarte det samme. 77 % av telefonkonsultasjonene sier de i stor grad eller

svært stor grad var involvert i avgjørelser
som angikk dem, mens bare ca. 50 % av
de til fysisk oppmøte svarer det samme.
Betyr det kanskje at pasienten blir mer
involvert i avgjørelser som angår dem ved
en-til-en samtale i telefon, der fokus kun
er på pasients problemstillinger, og ingen
andre forstyrrende elementer virker inn
på samtalen? 69 % svarer at de i stor
grad eller svært stor grad fikk tilstrekkelig informasjon om sin diagnose/plager.
Telefonkonsultasjoner viser seg altså i
mange tilfeller å være en grei erstatning
for oppmøtekonsultasjoner.
Tilpasset utredning ved
videokonsultasjon
NMK har nå tatt i bruk videokonsultasjoner i stedet for telefonkonsultasjoner.
Sykehuset har fått en sikker løsning for
videokonsultasjon, som er integrert i

pasientbehandlingsprogrammet. Erfaringene så langt er at denne løsningen
fungerer veldig fint. Legen får litt mer
informasjon ved å se pasienten under
konsultasjonen. Flere opplysninger enn
fastlegen har skrevet i henvisningen kommer frem under samtalen. Det gjør at
utredningen blir bedre tilpasset.
Vil utforske videokonsultasjoner
ytterligere
Pasientene har gitt gode tilbakemeldinger. De slipper å reise langt og sparer tid
og penger. En lang reisevei kan være en
kroppslig påkjenning for en med muskelsykdom. Videokonsultasjon er kommet
for å bli, men hvilke pasientgrupper passer best til denne typen konsultasjon? Det
vil vi ved NMK etter hvert avklare.

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom.

MAT-NO-2100019

D

a koronapandemien eskalerte,
hadde vi ved NMK i Tromsø
nettopp startet opp med et
stort forskningsprosjekt på
muskelsykdommen LGMD2i (R9). Fordi
mange ulike undersøkelser og analyser er
en del av forskningsprosjektet var et stort
apparat allerede i sving med blant annet
å samkjøre innkallinger og timeavtaler til
prosjektdeltakerne.

sjeldne-sykdommer.no

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

Tiden med corona
kontra livet med
Myastenia gravis
Hvordan er livet som muskelsyk i pandemien?
Merker du forskjell eller lever du «normalt»?
Jeg ble ufør våren 2017, så jeg slipper å
tenke på om jeg blir permittert eller mister jobb. Det kan man se på som positivt
nå. Jeg har lyst å jobbe, men kroppen
og hodet henger ikke med i jobbsammenheng. Det er mange som lurer på hva
man fyller dagene med når man er ufør
og isolert på grunn av pandemi. Svaret er
enkelt: Jeg finner noe som gir meg energi,
glede i hverdagen, en hobby og aktivitet
jeg føler jeg mestrer.

Tekst: Marit J. Hansen
Foto: Hedda Hiller

J

eg tenker som sant er, at jeg lever
"normalt". Her jeg bor, har det
vært ett smittetilfelle. I denne lille
bygda her nord har de fleste levd
ganske normalt, til tross for at pandemi
herjer verden rundt.
Jeg har hatt myasthenia gravis siden
2004. Etter mange år som muskelsyk,
lærer man seg å gjøre det beste ut av
det. Alle har perioder der de har masse
overskudd, mens i andre perioder ligger
man bare i senga og ser serier og kanskje
ikke folk på flere dager. Man har dårligere
immunforsvar og holder avstand fra folk
også. Så det føles normalt det livet man
lever nå.
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Jeg har funnet mye glede i bøker. Jeg
har alltid en bok på nattbordet og synes
det er digg å være i en helt annen verden.
Flykte fra hverdagen og det som er der.
Jeg har vært en lesehest helt siden jeg
kunne lese, og har snart et eget bibliotek
hjemme. Nå leser jeg Jo Nesbøs bøker, og
er helt frelst på Harry Hole.
Jeg har mye glede av foreningsarbeid.
Jeg er aktiv i to foreninger, FFM er den
ene. Det er lærerikt og gøy å ha verv i
FFM. Man lærer mye nytt om seg selv,
om andre, lover og regler, møter folk
i ulike livssituasjoner og ser hvordan
foreningsarbeid fungerer. Jeg snakker jevnlig med andre med myasthenia
gravis, og lærer hvordan det er å leve med
denne sykdommen. For selv om jeg har
levd med sykdommen i 17 år, har andre
det helt annerledes. En og samme sykdom kan påvirke mennesker ulikt. Det er
vel derfor vi har en snøkrystall som vårt
tegn.
Jeg er ikke flink med data. Men med
flinke folk i FFM, fikk jeg gjennomføre to
kurs på nett. Det føles som en stor familie
når man er i FFM, man blir godt tatt vare

på, og da er det lettere å yte noe til andre.
Sykehuset er mitt andre hjem, men de i
FFM er en reservefamilie. Kanskje DU
som leser dette, ønsker å bidra med noe
i foreningen? Ønsker DU å hjelpe noen i
samme situasjon? Ta kontakt med FFM.
Jeg er ikke politiker eller psykolog, men
bare å kunne hjelpe andre ett steg på vei,
føles godt.
Jeg er også med i Dyrebeskyttelsen
avd. Mo i Rana. Jeg er frivillig der som
fosterhjem, og føler også at jeg blir godt
tatt vare på av dem som er i styret. Det
gjelder å finne sin hjertesak. Ofte er jeg i
konflikt med andre fordi jeg er så glad i
dyr og kjemper for deres sak og velferd.
"Herregud det er BARE et dyr!" sier folk.
Da blir jeg irritert og spør: "Hva er din
hjertesak?"
Jeg har vært fosterhjem i ett år, og har
katt nummer 5 i hus. Kompis er en mons
på 14 år, og har gått ute i 12 år. Jeg er glad
for at Kompis er kommet inn i varmen
hos meg. Det er godt å vite at han skal
få leve sin alderdom i en varm seng med
rikelig mat i magen.

VT-prosjektet:

Tren med Lin Christine,
Jon Magnus og Tone!
Nå gleder vi tre oss til å vise øvelser for folk som er
ganske sterke, middels sterke og ganske svake.

D

u har sikkert hørt om PT –
Personlig Trener. Men, har
du hørt om VT – Virtuelle
Treningskamerater? Med VT
kan du trene sammen med oss via FFMs
Facebookside. Du kan lære alle øvelsene
som filmene der viser, og du kan legge ut
tips og råd du vil dele med andre. Slik blir
vi treningskamerater selv om vi på grunn
av smittefaren må trene hjemme.

I samarbeid med Sanden Media AS og
NMK fikk FFM støtte fra DAM til VTprosjektet.

Vi satser på å publisere treningsfilmene våre til våren. Følg med på
FFMs Facebook.

Øvelsene vil variere i forhold til hvor
sterke og svake vi som trener er. I filmene
prøver vi å vise det så godt vi kan med
Helge som mentor via skjerm. Helge sier
det er best å gjøre det vi selv klarer, med
minst mulig hjelp fra andre. Alle øvelser
skal kunne gjennomføres 10-15 ganger
etter hverandre for å være innenfor forskningsbaserte retningslinjer for belastning.
Mange av oss må kanskje begynne litt
forsiktig, mens andre kan kjøre på.
Vi gleder oss til å få dine opplevelser og
erfaringer når vi publiserer.

Første film er øvelser for nakke og skuldre, og så fyller vi på slik at hele kroppen får så mye bevegelse og trening den
klarer. Du og jeg gjør så godt vi kan. Litt
er bedre enn ingenting.

Fra FFM er det Lin Christine Solberg, Jon
Magnus Dahl og Tone I. Torp som blir
dine treningskamerater. Torgeir Kalvehagen med flere i Sanden Media produserer filmene. Fra NMK har fysioterapeut
Helge Hæstad fagansvaret.

Vil du vite mer om disse øvelsene:
Lang nakke – Hoderulling – Korketrekker – Skulderrulle – Andenebb – Grimaser
Så følg VT på Facebook

Hva er din hjertesak?
Jeg liker å fargelegge, skrive brev, gå turer i skogen og gjøre husarbeid. For meg
føles ikke koronatiden så forskjellig ut
fra mitt normale liv som muskelsyk. Det
som er annerledes, er å sprite hendene i
hver butikk og bruke munnbind på buss
og kjøpesenter. Håper du har klart deg
gjennom pandemien, og har en hobby
eller hjertesak som holder deg på beina
gjennom den tiden vi er i nå.

SAMMEN ER VI VT
Følg oss på Facebook «foreningen for
muskelsyke»
Mer informasjon kommer på
www.ffm.no
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Nytt & Nyttig

La parkeringsbeviset opp
ned – fikk bot

I

to år har ekteparet Gerd Marion og
Arne Steen fra Indre Østfold hatt parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Nå har de fått bot fordi de har lagt beviset
opp ned på dashbordet i bilen. Det står
på parkeringstillatelsen at det skal legges
med forsiden opp. Men det står ikke noe
om hvilken side som er forsiden. Ekteparet har alltid trodd at forsiden er den
siden med navn og bilde av innehaveren,
skriver Smaalenenes Avis.
Det var altså feil, og etter å ha parkert på
en handikapplass ved Torget legesenter
i Askim fant de en parkeringsbot på 900
kroner i ruta. Beløpet ble etter en klage
redusert med 300 kroner fordi ekteparet
har et gyldig bevis, men fortsatt må de
altså betale 600 kroner fordi det er feil vei.
Arne Steen varsler ifølge avisen at han vil
ta saken videre til parkeringsklagenemnda. – Jeg synes ikke dette er rett, sier han.

«Hvem skal
systemet
ivareta?»
F

or mennesker med funksjonsnedsettelser har det menneskerettslige
vernet blitt ytterligere svekket i løpet av
koronatiden. På myndighetsnivå er rettigheter fjernet og helsetjenestenes plikter
redusert. På lokalt nivå er lovbruddene så
omfattende at jeg, som pappa til en gutt
med funksjonsnedsettelser, lurer på hvem
systemet faktisk er rigget til for å ivareta.
Eivind Ullevoldsæter, far til Albert (7),
et innlegg i Vårt Land

«Vi som
samfunn har
en vei å gå»
"N

edsettende og stygge kommentarer skader dem som føler seg
annerledes. Denne trenden må brytes.
Det skaper ensomhet, psykiske lidelser og
uførhet. Vi som samfunn har en vei å gå."

Marianne Holth
Dybwad og
Karina Hollekim
i Sunnaas-

Foto: Colourbox

stiftelsen tar
et oppgjør med
hetsen mot «Skal
vi danse-deltaker
Birgit Skarstein,
i et innlegg på
NRK Ytring

Filmen om pårørenderollen og
Dystrofia myotonika 1 (DM1) er klar!
Muskelnytts lesere husker kanskje at EMAN i 2019 arrangerte et kurs på den
store europeiske nevrologikongressen i Oslo?

E

t av temaene var å være pårørende
til personer med DM1, og Torill
Knutsen-Øy holdt en forelesning
basert på hennes rolle som dobbeltpårørende til en mann og datter med diagnosen. Hennes foredrag rørte deltakerne, og
av engelske og tyske kolleger ble vi rådet
til å lage en informasjonsfilm. Rollen som
pårørende ved denne diagnosen er ekstra
omfattende fordi det ofte er flere affiserte
i samme familie og fordi, som i Torills
tilfelle, diagnosen stilles sent og etter at
man har fått barn i mange tilfeller. Dette
har jo som kjent Torill også skrevet en
bok om – «Alene sammen».
I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Team for
digital læring i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, laget vi en
norsk og en engelsk informasjonsfilm.
Filmene inneholder en introduksjon om
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Nytt & Nyttig

Kilde samtlige artikler
og sitater: Handikapnytt

de medisinske aspektene ved tilstanden, og deretter forteller Torill sin og
familiens historie. Filmen finner du her:
https://vimeo.com/369809600
Følgende ressurspersoner var involvert i
prosjektet:
Kristin Ørstavik, Seksjonsleder, Seksjon
for sjeldne nevromuskulære tilstander og
EMAN, OUS
Torill Knutsen-Øy, dobbeltpårørende
Christoffer Hals, Kommunikasjonsrådgiver, Frambu
Lars Rønningen, informasjonskonsulent,
Frambu
Sondre Lysne, Sjelden.no

Torill Knutsen-Øys kommentar:
Da jeg ble spurt om jeg kunne tenke
meg å dele min historie var det
mange følelser i sving. Jeg ble både
rørt og oppmuntret, men kjente på
at det var skummelt, også. Men mitt
håp om at pårørende og de med diagnosen skulle bli sett mer og få en
enklere hverdag overskygget frykten.
Jeg sa ja, og kjenner på en takknemlighet til Kristin Ørstavik, som spurte
meg og hadde tillit. Vårt ønske er å
skape fokus på områder som vi ennå
ikke er i mål med i systemene våre.
Se helheten, alle i familien, så alle
blir sett og hørt. Ikke minst bli behandlet i helsevesenet på rett måte.
Pårørende er en ressurs som burde
systematiseres på en bedre måte inn
mot hjelpesystemene.

Etterspør
journalister i
rullestol
N
år ble det sist ansatt en journalist
som sitter i rullestol?

Spørsmålet ble stilt av leder Hege Iren
Frantzen i Norsk Journalistlag under
høstmøtet til Norsk Redaktørforening,
der man satte søkelys på hvordan man
kan få større mangfold blant norske
redaktører og journalister. Frantzen
understreket, ifølge den flerkulturelle
avisen Utrop at flerkulturell kompetanse
er viktig, men at mangfold også handler
om tilgjengelighet til journalistikken og
kunnskap om dette.

Foto: Colourbox

«Assistentene
er mine armer
og bein»

"S

østeren min og jeg kunne ikke
lekeslåss som andre søsken, men
fant andre måter å krangle på. Som liten
kjørte jeg ofte etter (eller på) henne, mens
hun for eksempel stakk av med lekene
mine. Hun skjønte fort at jeg ikke kunne
ta lekene tilbake, men heldigvis hadde jeg
assistenter som kunne hjelpe meg. De er
mine armer og bein, og har gjort at jeg
kan leve et tilnærmet normalt liv."
Serenne Vikebø, leserinnlegg i avisen
Nordhordland
Foto: Colourbox

Grunnlegger
av danske
Muskelsvindfonden er død

E

vald Krog, grunnlegger av Muskelsvindfonden, Danmarks forening for
muskelsyke og Grøn Koncert, døde rett
før jul. Han sovnet stille inn i sitt hjem i
Ajstrup, nær Århus. Han ble 76 år.
«Evald Krog var og vil alltid være en viktig del av Muskelsvindfondens DNA. Han
har satt et uforglemmelig avtrykk, både
internt og eksternt,» het det i pressemeldingen som ble sendt ut.
«Evald vil bli husket som et enestående
menneske. En iverksetter, rollemodell,
sjarmør og ikke minst en person som
elsket musikk, fest og farger. En stor
personlighet, som visste å samle mennesker rundt seg, knytte bånd og ikke la seg
begrense,» lyder det videre.
En sterk forkjemper
Krog er mest kjent for Muskelsvindfonden, som han grunnla i 1971 fordi han
mente at man gjorde for lite for mennesker med muskelsykdommer i Danmark.

Foto: Vestby Avis

Bedre rullestolatkomst på
Vestby stasjon

S

elv om planene om en ny togstasjon
droppes, skal det likevel bli bedre
framkommelighet for alle ved Vestby
stasjon i Follo. På dagens stasjon er det
vanskelig å komme seg fra det ene sporet
til det andre hvis du har bevegelsesutfordringer. Nå planlegger Bane Nor
ny gangbro med heis, som skal sikre
framkommeligheten for rullestolbrukere
og andre. Prisen er beregnet til 140 millioner kroner, men det vil fortsatt ta noen
år før det kan bli virkelighet, ifølge Moss
Avis. Fortsatt er 2 av 3 norske jernbanestasjoner utilgjengelige for rullestolbrukere, ifølge Bane Nor.
Foto: Espen Sare/Bane NOR

Mesteparten av sitt liv var han leder for
foreningen, men i 2016 trakk han seg
som leder etter 42 år i lederstolen. Krog
var selv rammet av muskelsykdom, og
har derfor sittet i rullestol det meste av
sitt liv.
Legene forutsa at Krog kun ville leve i et
par år da han trakk seg, men de tok feil.
Han rakk å fylle 76 år før han døde i sitt
hjem etter et aktivt og begivenhetsrikt liv.
Krogs muskelsykdom var upraktisk, ifølge
Krog selv, men fysikken fikk aldri satt en
stopper for det han ville, ifølge pressemeldingen. Evald Krog etterlater seg en
datter og flere barnebarn.

Foto: Ekstrabladet/Joachim Ladefoged

Nittedal
stasjon klar
for oppgradering

N

ittedal stasjon på Gjøvikbanen skal
rustes opp for 220 millioner kroner
og bli universell utformet. Det er klart når
NRC Norge AS nå har signert en avtale
med Bane Nor Utbygging om oppdraget.
Hvis alt går etter planen, vil nye nittedal
stasjon stå ferdig i august 2022. I dag er
bare 31 av totalt 334 jernbanestasjoner
universelt utformet, ifølge Bane Nor.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2021
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Forskning

På Tampen

Symptomer og utfallsmål
for arm- og håndfunksjon
ved Dystrofia Myotonica
type 1 (DM1)

D
Forskningskoordinator
Hanne Ludt Fossmo

”

Prosjektet
skal kartlegge
arm- og håndfunksjon

et har vært for lite fokus
på kartlegging, vurdering
og oppfølging av arm- og
håndfunksjon hos personer
med Dystrofia Myotonica type 1 (DM1).
Prosjektet vil bidra til at internasjonale
spørreskjemaer om aktivitetsbegrensninger og funksjonsutfall i arm- og hånd
for personer med en nevromuskulær
sykdom blir testet og validert for bruk på
norsk. Det er et behov for mer forskning
på passende måleinstrumenter for armog håndfunksjon, og dette vil være første
skritt på veien mot bedre behandling og
hjelp for personer med DM1.
Abstraktet:
SOUL-DM1-prosjektet ønsker å bidra
til bedre kartlegging og oppfølging av
arm- og håndfunksjon for personer med
Dystrofia Myotonica type 1. DM1 er en
mangefasettert nevromuskulær sykdom,
som kan gi en rekke symptomer fra ulike
organer i kroppen. Muskelsvakhet og myotoni (stivhet) fører ofte til redusert funksjon i arm og hånd. Disse muskelpåvirkningene vil innvirke på daglige aktiviteter
knyttet til arbeid, fritid, personlig hygiene
og husarbeid. Hos noen fører dette til
hjelpebehov fra pårørende eller helsepersonell. Det er behov for mer kunnskap
om hvordan klinikere og forskere bør
kartlegge og behandle arm- og håndfunk-

Forskningsfondet har tildelt Hanne
Ludt Fossmo 360.000 kroner i støtte
for 2021.
Prosjektperioden er fra 2019 til 2023
og er en del av hennes PhD-program.
Vi har fått melding om at prosjektet
er forsinket på grunn av Covid19,
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sjon ved nevromuskulære tilstander som
DM1, og spesielt trengs mer kunnskap
om egnede måleinstrumenter for arm- og
håndfunksjon. SOUL-DM1-prosjektet vil
bidra til at internasjonale spørreskjemaer
om aktivitetsbegrensninger og funksjonsutfall i arm og hånd for personer med
en nevromuskulær sykdom blir testet
og validert for bruk på norsk gjennom
TRAIN-studien. SOUL-DM1-prosjektet
vil gjennom FUN-studien kartlegge og
vurdere funksjonsutfall hos personer
med DM1, og teste ulike aktuelle utfallsmål for arm- og håndfunksjon.
Deltakere:
Vi vil studere arm- og håndfunksjon og
utfallsmål hos voksne med DM1. I Muskelregisteret er det registrert cirka 140
personer med DM1 i Norge, og mange av
disse følges opp ved Enhet for medfødte
og arvelige nevromuskulære tilstander
(EMAN), (OUS).
Deltakere vil rekrutteres via Muskelregisteret, OUS og gjennom Norsk
nevromuskulært kompetansesamarbeid
(et formalisert samarbeid mellom NMK
i Tromsø, Frambu og EMAN ved OUS).
Foreningen for muskelsyke (FFM) vil
informere om prosjektet gjennom sine
kanaler.

som så mye annet. Vi ser likevel med
stor interesse frem til resultatene av
Hannes studier, sier Tone I. Torp, daglig leder i Forskningsfondet. Her er
prosjektet i korte trekk.
Mer informasjon kommer på
www.ffm.no/forskning

Slitasjegikt i knærne:

Foto: Colourbox

Smertene
forsvant med
akupunktur
Kan nålestikk ha en smertedempende effekt?
Bjarthild Slagnes slet med slitasjegikt, særlig i knærne. Så bestemte hun seg for å prøve akupunktur.

B

jarthild slet med smerter i
knærne på grunn av slitasjegikt. Hun prøvde tradisjonelle metoder som for eksempel
cortisonsprøyter. Det hjalp en stund, så
var det like vondt igjen. Og så likte hun
ikke tanken på å fylle opp kroppen med
cortison. Så hva skulle hun gjøre?

Bjarthild Slagnes, FFM i Møre og Romsdal

”

Smerter
må behandles
helhetlig

Helhetlig syn på behandling
Datteren til Bjarthild kjente til et seriøst
behandlingsmiljø i Ulsteinvik (det finnes
både seriøse og useriøse aktører i alle
bransjer). Ved hjelp av datteren sin fant
Bjarthild en akupunktør som også var
homeopat og ernæringsfysiolog. En med
et helhetlig syn på behandling. Bjarthild
sa ja, og begynte med behandling hos
henne 2-3 ganger per uke.
Behandles en halvtimes tid
Bjarthild ble bedre etter hvert, sluttet
med smertestillende medisin, hadde ikke
vondt lenger, og gikk etter hvert over
til sjeldnere behandling, i det siste har
hun bare vært der en gang per måned.
Behandlingen handler om nålestikk ulike
steder i kroppen en halvtimes tid. I tillegg
fikk Bjarthild nyttige samtaler med akupunktøren, som gjorde godt. Smertene
forsvant.

Bjarthild har slitasjegikt, særlig i kneleddet.

Har også fått kostholdsråd
I tillegg til akupunkturbehandling har
Bjarthild også fått gode kostholdsråd.
Hun hadde hatt et lavkarbokosthold fra
før, og gjorde små justeringer ut i fra
råd fra sin behandler. Hverdagen er blitt
bedre fordi Bjarthild fikk hjelp av en behandler med et helhetlig syn på hva som
skulle til for å stoppe smertene.
2500 år gammel behandling
Du som fortsatt tviler: Akupunktur
er kjent som en effektiv behandling
mot smerter helt fra tiden før Jesus ble
født. I dag brukes det for å døyve en
rekke lidelser som kroniske smerter,
stress, hodepine, kvalme og allergier, og
behandlingen er persontilpasset. Det er
også påvist lindrende effekt av smerte hos
kreftpasienter og pasienter med alvorlige betennelser. Nålene som brukes,
stimulerer først fremst perifere nerver
og bindevev, og er et nyttig verktøy for å
gjøre hverdagen din lettere. Så hva venter
du egentlig på?
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Foreningsinfo
FFM omfatter følgende
nevromuskulære
sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
muskeldystrofi og en rekke sjeldnere
tilstander.
Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget
sjeldne sykdommer, bl.a. central core
disease, nemalin myopati, mitochondrial
myopati, myotubular myopati.
Myotonier
Myotonia congenita (recessive og
dominante typer), paramyotonia,
dystrofia myotonica (Steinerts disease).
Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Foreningsinfo

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

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

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

Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto
1600.47.91197.
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Medlemskategorier (2021):
• Hovedmedlem kr 350,• Studenter/institusjonsbeboere halv pris
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 375,• Abonnement kr 400,-

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.: 932 73 007
E-post: ada.k.ringstad@ffm.no
Interessepolitisk talsperson:
Ingeleiv Haugen
Tlf.: 901 67 626
E-post:
ingeleiv.haugen@ffm.no

Gi en gave!

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

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

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

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

Foto: Colourbox

Likepersonsutvalget

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

Sentralstyret

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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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

vervekampanje
Verv et hovedmedlem og få 4 flaxlodd i premie!

FFM

starter en vervekampanje og belønner
hver verving av et nytt hovedmedlem med
4 flaxlodd. Husk å oppgi navn, telefon og
adresse til verver ved innmelding.
Kampanjen varer frem til 25. juni 2021.
Medlemstyper:
- Hovedmedlem kr 350,-:
a) Kan tegnes av alle som ønsker å bidra til arbeidet for
muskelsyke
b) Kan tegnes til halv pris av studenter, kopi av
studentbevis må fremvises
c) Kan tegnes til halv pris av medlemmer som må flytte
permanent på institusjon.
- Husstandsmedlem (på samme adresse som
hovedmedlem) kr 50,- Støttemedlem kr 375,Med flere medlemmer får FFM utrettet mer!

Grasrotandelen er en god ekstrainntekt til
FFMs fylkeslag, og akkurat nå er det rundt
530 spillere som har registrert FFM fylkeslag
som deres grasrotmottaker. Det er vi svært
takknemlige for, men det er sikkert flere medlemmer i familien, venner og kjente som ikke
har registrert oss som mottaker.

Det er flere muligheter for å registrere FFMs
fylkeslag som mottaker av din grasrotandel:

Her er oversikt over organisasjonsnumrene til fylkeslagene:

993616613 - Foreningen for muskelsyke
i Agder
983761305 - Foreningen for muskelsyke
i Buskerud
993634980 - Foreningen for
muskelsyke Innlandet
984445415 - Foreningen for muskelsyke
i Oslo og Akershus
897339722 - Foreningen for muskelsyke
i Rogaland
983825567 - Foreningen for muskelsyke
i Telemark
919708255 - Foreningen for muskelsyke
i Troms og Finnmark

På forhånd tusen takk for støtten!

SMS: Send kodeord «GRASROTANDELEN
<organisasjonsnummer>» til nummer
60 00 0 (tjenesten er gratis).

Norsk Tipping på nett: Klikk deg inn med
organisasjonsnummer til FFM fylkeslag du
vil støtte.
Hos kommisjonær: Der du tipper ber du om
at organisasjonsnummer til ditt FFM fylkeslag
skal få din andel.
984115008 - Foreningen for muskelsyke
i Trøndelag
993841099 - Foreningen for muskelsyke
i Østfold
883827562 - Foreningen for muskelsyke
Møre og Romsdal
894892412 - Foreningen for muskelsyke
Nordland
982782317 - Foreningen for muskelsyke
Vestfold
983761933 - Foreningen for muskelsyke
Vestland
997109511 - Foreningen for
muskelsykes Ungdom

