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Snart i mål

E

tter nesten halvannet år med nedstenging, selvisolering og økende frustrasjon
kom belønning i form av nydelig sommersol og velfortjent ferie fra de verste
smittefarene. En fantastisk sommer er i ferd med å ebbe ut, alle som kan og bør
er snart vaksinerte, og vi kan glede oss til at samfunnet gradvis åpner igjen. Mange
ser fram til å kunne gå på jobb igjen, ta fatt på skolearbeid og studier, komme seg på
trening, og gå på kino og konserter. Vi i FFM gleder oss til å treffe medlemmene på
ordentlig og ikke bare via en skjerm.

Muskelnytt kommer ut med fire
nummer hvert år.

side 14 -19

Redaksjonen avsluttet: 6. september 2021

3 luftige Aktive
sommeruker

Vi har også fått et nytt æresmedlem. Jeg sender hjertelige gratulasjoner til Vibeke
Aars-Nicolaysen, som statuttstyret presenterte på årets landsmøte. Blomster og diplom
er allerede overrakt, bilde og presentasjon finner dere i bladet.
Hedersbevisning henger høyt i FFM og det er ikke ofte vi tildeler en slik oppmerksomhet. Men det er med ekstra stor glede vi kan stille oss helhjertet bak årets kandidat.
Statuttstyrets valg etter innspill fra medlemmer falt på mangeårige støttespiller og
trofast venn, professor og overlege Arvid Heiberg. Heiberg, genetiker med særskilt
interesse for dem med sjeldne diagnoser, har i over førti år gjort en enestående innsats
for muskelsyke. Han har bidratt til og gjort kjent forsking om muskelsykdommer for
fagmiljøer og behandlingsinstitusjoner i Norge, og han stiller alltid opp. Gratulerer!
Det er vanskelig å drive organisasjonsarbeid via e-post og skjermmøter. Det kan ikke
sammenliknes med fysisk nærvær og øyekontakt. Vi forstår hverandre bedre når vi er
sammen. Forskning på erfaringer gjort under pandemien viser at digital kontakt
faktisk øker opplevelsen av frustrasjon, isolasjon og ensomhet hos små barn og eldre.
Selv om det koster muskelsyke mer å forflytte seg fra A til B, ser jeg fram til å delta på
kurs igjen, og ikke minst til hyggetreff og erfaringsutveksling over en ordentlig kaffekopp – den
digitale smaker ikke så godt!

Patricia Ann Melsom
Leder FFM

EN ELEKTRISK EASY
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RIDER ENDRE DITT LIV?

Gunhild vil ikke lenger sitte inne
når hun vet at alt håp er ute.
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landsmøte over 2 fine dager.
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Kontakt
Foreningen for Muskelsyke
E-post: ffm@ffm.no
Adresse: Fekjan 7, 1394 Nesbru

Tone Edvardsen med nye Smarte
ting som gjør livet enklere.

FFM og FFMU har brukt sommeren til å lage flotte ferieuker!

Om teknologiassistert rehabilitering ved Dystrofia Myotonica 1.

Permen gjelder Dystrofia Myotonica1, og EMAN står bak den.

En pasient spør – og en professor
i FFMs ekspertpanel svarer.

Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,-

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

Foto: Colourbox

Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
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Redaksjonen tar gjerne imot bidrag,
helst via e-post.
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

Vi må likevel ikke glemme hvilken frihet og hvilke muligheter digitale verktøy har å
by på for nettopp en gruppe som oss med nevromuskulære sykdommer. Vi er noen
erfaringer rikere, og de tar vi med oss i det videre arbeidet. Nytt digitalt utstyr og svært
engasjerte medarbeidere har blant annet gjort det mulig for oss å gjennomføre et vellykket landsmøte – takk til alle som bidro. Takk også til alle som går ut av sentrale verv
– jeg håper å se mange av dere igjen. Og takk og velkommen til nye styremedlemmer:
Karin Margrethe Dons Ranhoff, Rogaland vår nye økonomiansvarlig, John Magnus
Dahl, Agder som rykker opp fra vara til styremedlem, og Rolf Inge Ambjørnsen, Møre
og Romsdal, som blir nytt varamedlem.

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.
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TOTAL kommunikasjon
Thereses gate 13B
0358 Oslo
Mobil: 920 80 380
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?
Dette mottoet møtte oss da vi ankom Grimsdalshytta
en fin sommerkveld i slutten av juni.
Hva ville folk si om jeg kom med noe
slikt?
Jeg snakket mye om dette, spesielt med
mannen min som støttet meg om å skaffe
seg en slik sykkel fra dag én. Venner og
resten av familien synes også jeg burde
teste det ut. Fikk tips om å ringe rehabiliteringstjenesten i kommunen, og plutselig begynte ballen å rulle. Jeg prøvde en
Easy Rider, som viste seg å passe perfekt
til meg. Jeg fikk innvilget søknaden om
tilskudd fra Nav Hjelpemiddelsentral,
og en augustdag i 2018 sto sykkelen på
gårdsplassen.
Fra den dagen begynte jeg et nytt og
bedre liv!

Tekst: Gunhild Jevne Bakken
FOTO: privat

S

itatet slo meg litt ut. Siste del av
setningen «alt håp er ute» var
akkurat det jeg følte da jeg for 4 år
siden fylte femti og min CMT slo
ut i full blomst. Jeg trodde faktisk alt håp
var ute.
Jeg har levd greit med CMT siden jeg
som 6-åring fikk denne diagnosen. Jeg
har klart meg bra, til tross for at jeg alltid
kom sist i skoleskirenn og aldri kom lengere enn til knea når vi hoppet strikk.
Jeg har alltid hatt gode venner, foreldre,
søsken og etter hvert mann og to barn
som har støttet meg hele veien.
Å gå tur i skog og mark har gitt meg stor
glede i voksen alder, og med to hunder
er det alltid en turkamerat som vil være
med.
Så ble jeg femti år, og nesten over natta
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(det føltes i alle fall slik) sa kroppen takk
for seg. Balansen forsvant og droppfoten
kom. Jeg falt på turer, selv med staver. Jeg
falt også inne i butikker, og på kjøkkengulvet hjemme.
En ting er å falle, det er jo vondt nok,
men en annen ting er å reise seg opp
igjen. Det ble etter hvert veldig vanskelig.
Jeg ble plutselig redd for å bevege meg.
Etter en stund tok jeg meg selv i å bare
sitte inne. Ble trist og lei meg og skjønte
ikke hva som skjedde med kroppen min.
Bitter ble jeg også, hvorfor fikk akkurat
jeg denne sykdommen?
Livet er jo urettferdig og jeg kan velge å
forbli sur og bitter, men jeg kjente etter
hvert at slik orket jeg ikke å ha det (ikke
familien heller for den saks skyld).
Jeg savnet virkelig å komme meg ut! Jeg
hadde sett noen bilder av el-trehjulssykler, men å skaffe seg det satt langt inne!

Jeg kan være med venner på sykkeltur.
Mannen min og jeg har hatt mange fine
turer sammen hvor Engelsk Setteren løper ved siden av og Jack Russel-terrieren
løper så langt han orker, for deretter å bli
plassert i kurven bak på min sykkel. (Ja
– vi er litt av et syn)! Når jeg sykler alene,
tar jeg meg selv i å tralle og synge mens
jeg tråkker i veg. Sommer som vinter, jeg
har nemlig anskaffet piggdekk!
For en frihetsfølelse!
Jeg har nå hatt el-sykkel i tre år, og i slutten av juni skulle jeg prøve å gjennomføre
en drøm jeg har hatt i mange år, nemlig å
sykle «Tour de Dovre». Det er en runde
på 130km, som går mellom de tre nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella,
Rondane og Dovre. Mine to søstre og jeg
skulle bruke 3 dager på turen.
Første etappe gikk fra Dombås til Hjerkinn (30km). Andre etappe fra Hjerkinn
til Grimsdalshytta (60km) og siste etappe
fra Grimsdalshytta til Dombås (40km).
Hele runden er veldig godt tilrettelagt for
sykling hvis du velger å ta Rv29 fra Hjerkinn til Folldal. Vi derimot valgte å sykle
Kvitdalen fra Hjerkinn Fjellstue. Det ble

litt utfordrende med en trehjulssykkel,
men med mange gode hjelpere (som
strømmet til) fikk vi både sykkelen og
meg igjennom sti-partiet. Jeg nøt hvert
sekund av turen, og både jeg og sykkelen
holdt hele veien.
De første årene var det litt flaut å komme
syklende på trehjulssykkel, men alt blir
fort glemt når du møter familier hvor
6-åringen utbryter, «Ååå, se da pappa, det
var en kul sykkel» Da retter jeg ryggen
litt ekstra og roper stolt tilbake «Ja, ikke
sant!»
Mitt ønske med denne lille historien er
at jeg kanskje kan inspirere andre til å
komme seg ut. Det finnes mange ulike
aktivitetshjelpemidler som kan være med
å berike livet ditt, selv om du lever med
en progressiv sykdom. Ta sjansen og
prøv!
At jeg klarte å gjennomføre denne lange
sykkelturen, har inspirert meg til å planlegge nye turer. Og skiltet på Grimsdalshytta har fått en helt ny betydning;
«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute».

”

Fra den
dagen begynte
jeg et nytt og
bedre liv

Navn: Gunhild Jevne Bakken
Bosted: Lillehammer
Gift med Per Kristian i 30 år
2 barn – jente 27 og gutt 29 år
Jobber 50% hos Ernst & Young
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Landsmøtehelgen 2021

Landsmøtehelgen 2021

Vellykket landsmøte

26.-27. juni

Covid-19 satte en stopper for fysisk gjennomføring
av FFMs landsmøte også i 2021. Men landsmøtet
26.-27. juni ble gjennomført med stil digitalt.
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
FOTO: privat

Foto: Colourbox

”

Regnskapet
ble godkjent i
sin helhet
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andsmøtet var for første gang
delt i to deler på lørdag og søndag. 22 stemmeberettigede var til
stede på lørdag, 2 færre enn i fjor.
Søndag var det 21 stemmeberettigede til
stede digitalt. 7 observatører med tale- og
forslagsrett stilte fra Sentralstyret, og 4
observatører stilte med tale- og forslagsrett fra henholdsvis Kontrollkomiteen,
Valgkomiteen, Likepersonsutvalget og
Redaksjonskomiteen. I tillegg var 10
observatører uten tale- og forslagsrett til
stede. Martin Gustavsen ble valgt til
møteleder, og Kristin Rolfsnes og Line
Wåler ble valgt til referenter.
Regnskap og Handlingsplan
godkjent
Da det rent formelle var godkjent, la
nestleder Ivar A. Hagen frem styrets
rapport for 2020, som ble godkjent i sin
helhet. Årsregnskapet ble lagt frem av
leder Patricia A. Melsom, og også det ble
godkjent av delegatene. Kontrollkomiteens og Forskningsfondets rapporter ble
tatt til orientering, før Handlingsplanen
for 2021-2022 ble lagt frem av nestleder
Ivar A. Hagen og vedtatt.
Opprydding om Aktiv uke-komiteene
Når det gjaldt innkomne forslag, handlet
det først om Forslag til innlemming av
komiteer til Aktive-uker i FFMs vedtekter. Første avsnitt lød slik, og ble vedtatt:
Aktiv uke er et aktivitets- og ferietilbud
for foreningens medlemmer. Det er 3
komiteer: Aktiv uke for voksne, Aktiv uke
for familier og Aktiv uke for ungdom.

Komiteene for Aktiv uke er underlagt
FFMs vedtekter. Sentralstyret oppnevner
og supplerer komiteene. Det utarbeides
retningslinjer for komiteenes arbeid.
Det skal fortsatt hete fylkeslag i FFM
Forslag til andre avsnitt i Forslag til
innlemming av komiteer til Aktive uker
i FFMs vedtekter ble vedtatt slik: Et medlem av Sentralstyret velges til koordinator
for Aktiv uke-komiteene. Koordinatoren og
hver Aktiv uke-komité nominerer kandidater til verv i de respektive komiteene.
Et annet forslag til endring i vedtektene
handlet om å endre navn på fylkeslagene
til å hete lokallag. Forslaget falt med 2/3
flertall.
Ønsker å styrke Muskelnytts
økonomi og dekningsgrad
Patricia A. Melsom la frem rapporten fra
Diagnoseprosjektet til FFM. Rapporten
ble tatt til orientering. Sentralstyret vil
løpende vurdere hvilke av prosjektets
anbefalinger FFM følger opp sentralt
og lokalt via FFMs handlingsplan og
øvrige tiltak. Årsbudsjett for 2021 ble
også vedtatt. I egen sak om Muskelnytt
og informasjon ble det vedtatt at Sentralstyret i samarbeid med redaksjonen for
Muskelnytt og arbeidsgruppen for nye
inntektskilder og medlemsverving skal
følge opp den vedtatte handlingsplanen for
perioden, evaluere tiltak og lage forslag til
en informasjonsstrategi, samt en strategi
for å styrke Muskelnytts økonomi og dekningsgrad.

Patricia Melsom fortsetter som FFMs leder i neste periode

Sentralstyret 2021-22:
Leder:			
Patricia A. Melsom		
Oslo og Akershus
Nestleder:		
Ivar A. Hagen			
Oslo og Akershus
Økonomiansvarlig:
Karin Margrethe Dons Ranhoff
Rogaland
Studieleder:		Ada K. Ringstad			Østfold
Interessepol. talspers: Ingeleiv Haugen			Vestland
Styremedlem:		Jon Magnus Dahl			Agder
Likepersonsleder:
Ian M. Melsom			
Trøndelag
FFMU:			Velges av FFMU			FFMU
Første varamedlem:
Rolf Inge Ambjørnsen		
Møre og Romsdal
Andre varamedlem:
Gabriel Wilhelmsen Hoff		
Oslo og Akershus
Tredje varamedlem:
Elin Camilla Nilsen		
Telemark

Karin Margrethe Dons Ranhoff

To nye
medlemmer
i FFMs
sentralstyre

T

o nye medlemmer ble valgt inn i
FFMs sentralstyre på Landsmøtet i
slutten av juni. De to er økonomiansvarlig Karin Margrethe Dons Ranhoff
og varamedlem Rolf Inge Ambjørnsen.
Vi gratulerer begge to!

@@@
Redaksjonskomiteen for Muskelnytt:
Leder:			
Elisabeth Lillegrend		
Oslo og Akershus
1 medlem:		Guro Skjetne			Trøndelag
2 medlem:		
Louise Klemm			
Oslo og Akershus
3 medlem:		
Johnny G. Johansen		
Oslo og Akershus

Rolf Inge Ambjørnsen
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Landsmøtehelgen 2021

Lørdag 26.06.2021:
10.00 -10.15: Velkommen!
Ian Melsom innledet møte med praktisk informasjon om Landsmøte, samt noen endringer i programmet. Markeringen av FFM’s 40
årsjubileum som vil bli arrangert til høsten, ble
også nevnt. I forbindelse med dette fikk vi se en
rekke ferdig innspilte hilsener fra

Landsmøtehelgen 2021

leder av FFO, Frambu, Beitostølen Helsesportsenter og NMK. Avslutningsvis fra Märtha
Louise, der hun påpekte viktigheten i arbeidet
som FFM har gjort i 40 år. «Et varmt lykke til
med jubileet og landsmøtet».

10.15 -11.00: Arbeidsgruppen for nye medisiner v/Arvid Heiberg
Vi fikk se et innslag med Patricia Melsom
Avslutningsvis tilføyde Arvid Heiberg en nyhet
og Arvid Heiberg. Melsom var intervjuer, og
rundt FSHD muskeldystrofi. Det dreier seg om
åpnet med informasjon om den nyopprettede
en form for genterapi, der en testgruppe har
arbeidsgruppen etterfulgt av presentasjon av
gjennomgått en behandling hvor de har prøvd
Arvid Heiberg. Det ble informert om status om
ut et preparat. Flere mente de følte seg bedre,
medisiner for sjeldne sykdommer. Han nevnte
og resultatene tyder på at de blir litt mindre
også genterapi og fordeler/ulemper i forhold til
syke, men måling og svar er foreløpig ikke helt
de ulike muskelsykdommene. I tillegg ble det
tilfredsstillende.
informert om prosessen rundt godkjenning av
nye medisiner, kostnader og strenge tilganger
Det er i hvert fall en nyhet i form av at forsog reguleringer. «Medikamentene er dessverre
kning og testing gjøres, selv om det kan ta flere
år, og også et fint eksempel på at «Arbeidsgrupuforholdsmessige dyre, noe som betyr mange
pen for nye medisiner» følger med i utviklingen
millioner i kostnad per år.» Det er Beslutningsav nye medisiner og forskningsstatus.
forum som bestemmer om medikamenter og
medisiner skal tas i bruk i Norge.

11.15 -12.00: Arbeidsgruppe for nye inntektskilder og medlemsverving v/Ivar A. Hagen
Ivar A. Hagen holdt et foredrag om arbeidsAvslutningsvis Q/A og åpen dialog med blant
gruppen, hvem de er og hva de har jobbet med
annet temaene markedsføring og synliggjøring
fra oppstart i oktober 2020 og frem til landsmø- av FFM, hvordan FFM kan ivareta medlemmtet. Han understreket viktigheten av å finne nye
ene i større grad, og hvordan vi ønsker at
inntektskilder til foreningen, samt å arbeide for
foreningen skal opptre for medlemmene for å
en tettere dialog i foreningen.
ivareta samhold.
Han presiserte at dersom noen ser muligheter
i økning av inntekter til foreningen, kan dette
spilles inn til arbeidsgruppen på e-post:
nyinntekt@ffm.no

Ivar A. Hagen informerte om en spørreundersøkelse som vil bli sendt til medlemmene i løpet
av høsten 2021 om nettopp dette temaet.

12.30-13.00: Arbeidsgruppe for organisering av Aktive uker v/Tone Torp
Ferdig innspilt foredrag, der Tone Torp delte
som arrangeres av FFMU i uke 31 og Aktiv uke
bilder fra ulike arrangerte turer innenlands
for voksne 2021 i uke 32.
og utenlands. Arbeidsgruppen ble presentert
med informasjon rundt hva de jobber med.
Pågående diskusjon i arbeidsgruppen er «TilHun snakket varmt om tilbudene på Gurvika
skudd til ferietiltak». Målet er at det skal kunne
og Skien Fritidspark og det positive med aktive
være mulig for organisasjoner og stiftelser å
uker, samt det å delta på nye aktiviteter og derarrangere gode ferie- og fritidstiltak for personmed mulighetene for knytting av vennskap.
er med funksjonsnedsettelse.
Hun presenterte også andre arrangementer som
skjer i år: Aktive uker for 2021- prøveprosjekt
8
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Søndag 27.06.2021:

Tekst: Louise Klemm

Etter dette var det pause før Del 1 av landsmøtet ble avholdt fra 14:00-16:00.

Dagen startet klokken 10:00 med 39 deltakere på Google Meet.
Landsmøtet fortsatte fra der vi slapp dagen
avsluttet landsmøtet med å takke avtroppende
før, med gjennomgang av budsjettet for 2021
medlemmer og andre bidragsytere til landsog valg av nye representanter. Patricia Melsom
møtet.
11.15 -12.00: Ivar Kvistum, redaktør Handikapnytt: «Å skrive og uttale seg offentlig»
Temaet handlet om å kommunisere som forenKommunikasjon: å fortelle hva oppdragsgiving, så vel som enkeltmenneske, og hva man
eren mener på en slik måte at man påvirker
bør tenke over når man skriver og uttaler seg
andre til å mene det samme, eller til å handle på
offentlig. Handikapnytt når ut til mange lesere
bestemte måter.
digitalt og i andre kanaler som Facebook, Twitter og til mottakere av ukentlige nyhetsbrev.
Journalistikk: Å legge til rette for meningsbryting og å presentere informasjon på en kritisk,
Handikapnytt er todelt journalistisk. Del 1 er å
uavhengig og balansert måte slik at leseren får
lage magasin, og del 2 er nettavis. Fremtidsmålet best mulig grunnlag for å gjøre seg opp sin
et er at Handikapnytt skal eie Funkisfeltet, på
egen mening. Ivar Kvistum mener at: «Journabakgrunn av at Norge trenger et redaktørstyrt
listikkens oppdragsgiver er leseren».
medium som dekker dette feltet med utgangspunkt i ideene bak funksjonshemmedes likestil- Hovedelementene i foredraget var hvordan man
lings- og rettighetskamp.
kan kommunisere fra en organisasjon og ut til
omverden, og han brukte Handikapnytt som
eksempel på hvordan man kan operere.
Ivar Kvistum nevnte også forskjellene mellom
journalistikk og kommunikasjon:
12:30 -13:00: Infoøkt fra FFM v/Ian Melsom
Ian Melsom informerte om kommende kurshelg i oktober 2021. Denne er for alle våre medlemmer, ikke bare likepersoner. Foreningen
satser på fysisk oppmøte, men det kommer
også til å bli arrangert digitalt for dem som
ønsker det. Det blir kurs og foredragsholdere.
Markering av FFM’s 40-årslag skjer også denne
helgen.

Ian Melsom oppfordret til videochatter og det
å samles for en prat over kaffekoppen for å øke
aktivitetene i fylkeslagene. Likepersonspoeng
gis kun ved fysiske samlinger, basert på dagens
statlige reglement. Avslutningsvis var det informasjon fra FFM sentralt, om LPU og FUNKIS
og presisering av reglement, samt at likepersonsrapportering vil foregå via nettsider.

13:00 -13:45: FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) v/Eli Knøsen
fra Likestilling og Diskrimineringsombudet
Temaet var konvensjonen om funksjonshemme• fra individ til samfunn
des rettigheter (CRPD). Eli Knøsen er fagdirek• fra omsorgsperspektiv til selvbestemmelse
tør for funksjonshemmede områder i likestil• fra spesielle behov til at INGEN har spesielle
lings- og diskrimineringsombudet.
behov
• fra avvik til mangfold
Ombudet holder bla. foredrag om CRPD• fra bruker til borger
konvensjonen, for å påvirke gjennom møter, medier, brev etc., og sørger for tilsyn og
Knøsen understreket viktigheten i endring av
veiledning for at alle skal følge likestillingssamfunnet og at «funksjonshemming» er et
loven. CRPD-konvensjonen støtter blant annet
samfunnsproblem. Det trengs politisk handling,
involvering, paradigmeskifte og bruk av alle
likhet for loven, og denne gruppen bør sees
hensiktsmessige tiltak som samarbeid med
på som borgere og ikke «brukere». Prinsipper
lovgivningsmessige og administrative organer,
som selvbestemmelse, ikke-diskriminering,
samt andre tiltak for å kunne virkeliggjøre retlike muligheter, respekt for forskjeller og aksept
tighetene som er nedfelt i konvensjonen.
er viktig å kjempe for. Stortinget har 3 ganger
stemt ned ratifisering. Det nærmer seg StorEt paradigmeskifte skjer dersom man skifter
tingsvalg, og kun 3 partier er nå for å få CRPD
tenkemåte og politikk på følgende måter:
inn i norsk lov: AP, Rødt og SV. Kan dette
endres i fremtiden?

Utdeling av priser:
Årets æresmedlem
2021: Vibeke
Aars-Nicolaysen
Årets hederspris
2021: Arvid Heiberg

13:45-14:00 Avslutning
Patricia Melsom takket
for oppmøtet og innsatsen
fra dem som har bidratt
til gjennomføringen. Hun
håper vi sitter igjen med ny
inspirasjon og nye tips, og
håper å kunne sees fysisk
neste år – forhåpentligvis
allerede til høsten.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2021
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Landsmøtehelgen 2021

Landsmøtehelgen 2021

Landsmøtet viste et FFM i
god teknologisk utvikling
–Det har vært både spennende og krevende,
og vi har lært mye foreningen kan ha nytte av,
både under koronaen og i årene fremover.
Tekst: Tollef Ladehaug
FOTO: privat

L

inda Melsom og Tollef Ladehaug
tok i bruk nytt utstyr for å gjøre
årets digitale landsmøte til en
bedre opplevelse for deltakerne.
Videokameraer, webkameraer, mikrofoner, studiolys, programvare, stativer og
mye annet. Foreningen har fått prosjektmidler til utstyr fra Stiftelsen Dam, og i
tillegg en gave fra FFM i Vestland, som
har gjort dette mulig.
Full helg med Landsmøte og kurs
I 2020 var det et stort teknologisk løft
for FFM å lære organisasjonen godt nok
opp i bruk av nettmøter til at vi kunne
avholde landsmøte i den digitale tjenesten Google Meet. I tillegg holdt vi
avstemninger ved hjelp av Mentimeter.
Den gang var det stort nok til at det bare
ble avholdt landsmøte, ikke en full helg
med landsmøte og kurs, slik organisasjonen pleier. Men et helt år senere var
det ingen tvil om at foreningen trengte et
løft, slik at vi kunne avholde et fullverdig
landsmøte digitalt.
Absolutt et koronarelevant utstyr
Nettmøter kan være slitsomt, spesielt
når alle deltar via innebygget kamera og
mikrofon i private hjemmedatamaskiner,
nettbrett og mobiltelefoner. Både bilder
og lydkvalitet kan være så som så. En
landsmøtesamling over en hel helg blir
lett veldig tung på den måten, så bedre
lyd og bilde vil kunne gjøre helgen veldig
mye lettere. Den største delen av midlene
til utstyr var koronamidler fra Stiftelsen
Dam, de var primært til en serie likepersonintervjuer til høsten. Gaven fra FFM
i Vestland ble gitt med håp om at den
skulle brukes til noe koronarelevant. Å
gjøre møter og kurs i foreningen bedre og
bedre tilgjengelig under koronaen må jo
absolutt kunne sies å være koronarelevant. Dessuten er det slik at muskel-
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syke er sjeldne og spredt, og reiser er dyre
og slitsomme. Vi kommer nok til å treffes
igjen fysisk i fremtiden, men digitale
samlinger er nok også kommet for å bli.
Både utstyret og kompetansen til å bruke
dette vil vi ha nytte av lenge etter at koronaen har roet seg.
Utstyrstest hjemme hos FFMs leder
Landsmøtet ble den første utprøvingen
av det nye utstyret, og det var mye å sette
seg inn i. Onsdagen før landsmøtet satte
Linda og Tollef opp et studio i stuen til
foreningens leder, Patricia Melsom. Der
fikk de besøk av professor Arvid Heiberg.
Linda og Tollef filmet det hele med to
kameraer, ekstra lys og myggmikrofoner. «Vi har nok et godt stykke igjen til
et proft nivå, men jeg tror nok at dette
er løst og ledig nok til at det løser opp i
monotonien et nettmøte fort kan gi.»
Lånte lokaler av Frivillighet Norge
Dagen før selve landsmøtet flyttet Tollef
og Linda alt utstyret ned til et møtelokale
som foreningen fikk låne hos Frivillighet Norge. Kameraer og mikrofoner ble
rigget opp og testet i forkant av helgens
landsmøte. Her skulle mye være likt som
da de filmet professor Heiberg, men
alt skulle skje live, uten muligheter til
å kunne redigere. «Vi hadde drillet oss
akkurat nok til at vi følte oss trygge på at
vi skulle få det til å gå sånn noenlunde,
men alt var fortsatt nytt nok til at nervene
sto i spenn. Det gikk vel omtrent som vi
ventet. Vi fikk gjort det vi skulle, men vi
gleder oss til vi får dette litt mer under
fingrene».
Erfaringer/utfordringer i
koronabobla
Tollef og Linda er ikke de eneste som
skal lære seg å bruke utstyret. Rett etter
landsmøtet reiste utstyret videre med

”

Vi håper
enda flere i
foreningen vil
ta i bruk utstyret

foreningens studieleder. Sammen skal
hun og likepersonsutvalgets leder sette
seg inn i utstyret. Deres første oppgave er
et intervju til «Erfaringer og utfordringer
i koronabobla», en serie med likepersonskvelder på nett der medlemmer i
ulike livssituasjoner blir intervjuet om
hvordan koronaen har påvirket dem, og
hvordan de ser for seg at livet blir fremover. På sikt håper vi at enda flere tillitsvalgte i foreningen vil ta i bruk utstyret.

FFMs landsmøtestudio i Frivillighet Norges lokaler

Fortjent æresmedlemskap
til Vibeke Aars-Nicolaysen
På landsmøtet i juni ble Vibeke Aars-Nicolaysen
utnevnt til æresmedlem av FFM. Hun har hatt flere
betydningsfulle verv i fylkeslag og FFM sentralt.

V

ibeke ble diagnostisert for
sin muskelsykdom i 1984,
og det tok ikke lang tid før
hun meldte seg inn i FFM.
Hun hadde flere verv i FFM i Hedmark
og Oppland, og var blant annet leder
der. Senere har hun gjort en stor innsats
sentralt. Hun har vært leder og økonomiansvarlig i Sentralstyret, og gjorde også
en god jobb som leder for redaksjonskomiteen for Muskelnytt i flere år. Her
utnevnte vi henne, med et glimt i øyet, til
en ivrig forkjemper for riktig orddeling
når linjene ikke strakk til.

«Var som å komme hjem igjen»
Hun har hatt en pause med arbeidet for
FFM i 4-5 år nå, men på Landsmøtet ble
hun valgt til leder av kontrollkomiteen,
og sier at det var «som å komme hjem
igjen. Vi er få, og derfor er det så viktig
å være med i FFM-familien. Vi må stå
samlet i kampen for at det skal bli lagt til
rette for oss i samfunnet, for eksempel
innen universell utforming. I tillegg er
det godt å være sammen med folk som
vet hvilke utfordringer vi har,» sier FFMs
nye æresmedlem.

MUSKELNYTT nr. 3 – 2021
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Smarte Ting

Smarte Ting

Sett hjul på det!
Tekst: tone EDVARDSEN
FOTO:   PRODUSENTENE

Vi kjenner alle til at det kan være vanskelig å få med
seg ting eller å flytte på ting som står i veien. I min
hverdag er det satt hjul på mange ting slik at jeg klarer å dytte det rundt med hender eller fotbrett.

en smal krok – da kan jeg ta den frem
ved behov. Den kan også stå under en
pult/benk og tas fram for å lettere nå hele
hylla.
Kasse med hjul
Hvis det er vanskelig å nå ned til nederste
hylle, kan du ha kasser med hjul direkte
på gulvet. Du kan bruke plastkasser som
kommer med hjul eller sette hjul på
kasser/kister som har trebunn.

www.ikea.com

Hvilken type hjul?
Det kan være greit å ta stilling til om
hjulene skal ha sving eller bare trille
en vei. Du bør også tenke over om du
trenger brems eller om den blir i veien
dersom du skulle være uheldig å kjøre
over den med hjulet og ikke får den av
igjen... Uansett er det nyttig at hjulene
har kulelager, slik at de triller og svinger
lett. Jeg har god erfaring med «rillhjulene» til Ikea – de kommer i to størrelser.
Større hjul triller lettere over hindringer
– små hjul kommer ikke så lett i veien.

BiPAP
Jeg har laget ett mer møbelpreget trillebord til BiPAP-en – da kan jeg lett få den
med meg ved behov. I kombinasjon med
batteri kan du da få litt ekstra pust ved
krevende aktiviteter enten det er på badet
eller i stua.
Bøttestativ
Vaskebøtta kan også få hjul på seg :) Med
et bøttestativ får du den opp i høyden
og lettere med deg rundt. Noen velger
å bruke trillebord til dette. Du kan søke
tilskudd til ADL-hjelpemidler til dette fra
hjelpemiddelsentralen.

Rullevogn
Fåes med plastskuffer eller faste trådskuffer. Disse er allsidige, og kan smette
inn de fleste steder. Jeg er blitt glad i disse
– for sysaker, aktive hobbyprosjekter, på
badet, på reise +++ De kan fungere som
trillebord hvis du legger et putebord eller
en skjærefjøl på toppen.

www.ikea.com
www.ikea.com

Plantevogn
Dette er som regel en rund plate med hjul
under. De kommer i forskjellige størrelser
med varierende kvalitet på hjulene. Jeg
har satt plantevogn under søppelbøtta
(felles for stue/kjøkken), rund skittentøydunk og planter som står på gulvet.
Ekstra plate med hjul
Hvis du setter hjul på en treplate (hobbyplate o.l.) kan den brukes dersom du skal
flytte noe som vanligvis ikke trenger hjul.
Velger du størrelsen til ett blad, kan du
legge en stabel blader oppå for eksempel
ved sengen. Med en pute på toppen og
ett belte rundt kan den fungere som puff.
Denne kan lett flyttes ved gulvvask.

www. jysk.no

www.hallo-piepmatz.de

www. puls-norge.no

www.plantasjen.no

Trillebord
Det finnes mange fine trillebord i forskjellige størrelser. Alt fra industrikjøkken til pyntebord til stua. Trancherbord
har normalt ett par hjul og ett par føtter –
jeg sagde av føttene og satte hjul på begge
sider for å lage ett akkurat
passe stort PC-bord som kan
flyttes. Det er også mulig å
søke trillebord fra hjelpemiddelsentralen til for eksempel å
frakte kopper/kar eller varme
gjenstander på kjøkkenet. Det
finnes også trillebord som
er stødigere, slik at du kan
støtte deg på det i tillegg til å
flytte tingene – disse er ikke
prisforhandlet men kan søkes
på dispensasjon.

Hylle med hjul
Jeg har ei hylle med hjul som står inn i
www.jula.no
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Aktiv uke for voksne

Aktiv uke for voksne

Aktiv uke
i Skien fritidspark 2021

En fartsfylt uke er over. En sliten, men fornøyd gjeng
er dratt hjem. Og vi håper på aktiv uke neste år også.

E

n sammensveiset gjeng som tar
vare på hverandre og gleder seg
over hverandres glede og hva man
får til, selv om vi har våre utfordringer
i hverdagen. Heiarop over hele linja og
øyne som lyser av glede over hva vi får
til. Her er det ikke snakk om å se på hva
vi ikke kan fordi vi er muskelsyke eller se
sine begrensninger, men å prøve ut nye
ting.

Tekst: Marit J. Hansen
FOTO: privat

I år var vi samlet i Skien fritidspark.
Komiteen kom søndag, og vi rigget oss
til. Mandag tok vi imot spente deltakere.
Mange kjente fjes, og noen nye. Vi brukte
dagen på å sjekke inn på rommene, gjøre
oss kjent på området, og avsluttet dagen
med middag og litt sosial omgang i lobbyen på hotellet. Været var nydelig, så det
var godt å sitte ute, der vi snakket om å
reise.
Tirsdag startet med å teste el-sykler. Han
ene som kom, hadde med en segway PT.
Denne var det noen som fikk prøve ut.
Å finne balansen var ikke enkelt, men
når jeg først greide å sette sjøbein, var
det bare å suse avgårde. Selv om noen
var litt skeptiske til denne, tror jeg den
falt i smak hos de som prøvde. Etter
lunsj prøvde vi oss på curling. Knappe
4 plussgrader i hallen, så det var bare å
kle seg godt. Vi ble delt inn i 4 lag, og det
ble utnevnt en vinner etter en times spill
med mye prøving, feiling og moro. Tror
dette var noe flere har lyst å prøve senere,
selv om vi ble kalde på slutten. Vi avsluttet dagen med å prate om fysisk aktivitet.
Onsdag var fridag. Flere dro til Skien
og var på café. Vi hadde fri inngang på
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hele parken, så noen dro i bassenget. På
kvelden ble det grilling, og Finn og Maria
Gundersen underholdt oss med musikk
og sang. Stemninga sto i taket, vi sang og
danset og hadde det gøy. I tillegg hadde
vi en servitør som heter Hilde, som virkelig gjorde kvelden vår bra. Et strålende
humør, glimt i øyet og hun sto på for at
vi skulle ha det bra. Slike mennesker liker
vi. En i komiteen hadde bursdag, så vi
ordnet en bursdagssang og fikset gave fra
gjengen. Vi hadde samtalegruppe før grilling, der vi snakket om daglige gjøremål
når musklene svekkes.
Torsdag var den store quizdagen. QuizMaster Tor Egil laget et hefte med mange
spørsmål, blant annet om Vestfold og Telemark. For oss som ikke var lokalkjente,
ble det vrient, men vi la hodene i bløt for
å løse spørsmålene. Mens vi grublet oss
blå, spilte vi bordtennis, shuffleboards og
minigolf. Mange hadde ikke prøvd noe av
dette før. Jeg tror minigolfen slo an hos
de fleste, og blir spilt mer ved en senere
anledning, selv om noen hull var vriene å
få ballen ned i. Etter lunsj ble det natursti
med oppgaver som Kristian fra fritidsparken hadde laget. Mange spennende
oppgaver der vi måtte legge hodene i bløt
og diskutere for å få til. Vi endte opp ved
en gapahuk der vi fikk servert kaffe, saft
og frukt. Der var vi en god stund, før vi
dro tilbake til hotellet for å spise middag. Vi avsluttet dagen med å prate om
energiøkonomisering.

før, så det var en ny, gøyal utfordring.
Vi hadde heldigvis en heiagjeng når vi
kom et stykke opp i veggen, og jubelen
sto til værs for dem som klatret helt opp.
Vi hadde to flinke hjelpere som sto for
sikring og veiledning. Den store snakkisen var ziplineren. De hadde to ziplinere,
og den ene hadde heis, slik at de som ville
prøve ble heist opp og sendt av gårde til
den andre enden. Dette var en opplevelse
for de aller fleste, og gav adrenalin i kroppen. Mens vi ventet på tur, ble det grublet
på quizen vi hadde fått utlevert dagen før.
Tema for kveldssamtalen var å ta små og
store sjanser i livet. Passet bra i og med vi
tok både zipliner og var i klatreveggen og
måtte stole på hverandre for å klare dette.
Lørdag var vannets dag. Først hadde vi
trim i terapibassenget med Kristian.
Selv om det var litt vrient, tror jeg det
gjorde godt å være aktiv i det varme vannet. Vi prøvde sklia, boblebad, badstue og
noen av oss spiste der også. Det var godt
å være der og slappe av, varmt vann gjør
godt for en sliten kropp. Da vi kom fra
bassenget, ble det først spa, og så avslapping på møterommet. Ansiktsmasker,
fotbad, levende lys og rolig musikk. Til og

med de barskeste mannfolka tok ansiktsmaske på og livet med ro. Etterpå ble det
3-retters festmiddag i spisesalen, fantastiske Hilde la til rette for oss med sitt smil
og gode humør. Hun og Fritidsparken
fikk blomster av oss under middagen.
Da middagen var over, samlet vi oss på
møterommet en siste gang. Der fikk vi
resultatene av quizen og naturstien. Det
ble utdelt diplomer, gode ord, mye latter,
hva som var bra med uka og hva vi kunne
gjøre bedre. Vi hørte på musikk med litt
godt i glasset og pratet utover kvelden.
Nevnte jeg at vi tømte baren for all rødvinen? Haha. Selve baren var ikke åpen,
men vi fikk kjøpt rødvin i resepsjonen,
og de gikk tom til slutt. Det som også var
gøy, var å treffe den trivelige bussjåføren
som kjørte oss da vi var i Kristiansand i
2019, på hotellet i Skien.
Alt i alt hadde vi en strålende uke. Tross
utfordringer i hverdagen, gleder vi oss nå
til å møte hverandre igjen og prøve nye
ting vi ikke har gjort før og se andre få
det til. Så vi håper det blir en ny aktiv uke
neste år. Vi satser på samme plass, Skien
Fritidspark. Kanskje det også dukker opp
noen nye fjes?

Fredag var fylt med fart og spenning. Vi
startet i klatreveggen. Noen pluss fellesassistenter prøvde seg på klatring i klatreveggen. Mange hadde ikke prøvd dette
MUSKELNYTT nr. 3 – 2021
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Nytt fra FFM

D

en som venter på noe godt,
venter ikke forgjeves, og det
stemmer virkelig for familieleiren. Vi har vel aldri hatt ei så aktiv
uke for familier før, og det kan vi takke
Skien Fritidspark for. Et flott hotell med
mange spennende aktiviteter: badeland,
klatrepark, ishall med skøyte- og curlingbane, zip-line, naturstier, minigolf,
shuffleboard, gyrotrampoliner og mye
mer. De ordnet også avtale med et lokalt
el-innebandylag, en populær aktivitet på
sommerleir.

Vellykket uke
for familier i Skien

73-åring suste av gårde på zipline
Vi laget et tettpakket program med
masse aktiviteter for store og små. Det
var frivillig å delta, alle tok selv sine egne
pustepauser. Vi var bekymret for at vi
skulle slite ut folk og litt spente på om alle
aktivitetene ville slå an, kanskje spesielt
zip-line. Vi visste at Fritidsparken hadde
tilpasset zip-line, med sittebrett og heis
for dem som ikke kan klatre opp selv og
trenger mer støtte. Men man vet jo aldri
om det føles trygt nok. Men – ungdommen suste av gårde til mødrenes store
skrekk. Den eldste deltakeren som kastet
seg utfor var 73 år!
«I’ll see you on the other side ...»
En av ungdommene vant prisen for
årets sitat da vi hadde avslutningsfest.
Da han ble stroppet fast, heist opp og
dyttet avgårde på zip-line, var ordene
til mammaen som sto igjen på bakken
«I’ll see you on the other side». FOR en
mestringsfølelse både for han som turte
å ta den, og for mammaen som turte å la
han få lov! Dette er essensen i familieuka:

Å la barn og unge få teste egne grenser,
og la foreldre få teste det å la barna fly på
egen hånd.
To fantastiske fellesassistenter
Vi hadde med kun to fellesassistenter på
grunn av smittevernhensyn. Fellesassistent André var med i år også, han har
vært med på leir i flere år. Vi kunne ikke
vært mer fornøyd, superflink med både
barn, ungdom og voksne. Han hadde
med seg en kamerat, og de arrangerte sosiale samlinger og leker for barn og unge
på kveldstid. Det ble både filmkvelder,
kortspill, sjakk, vannkrig, perling, hobbybokser, quiz, bingo og mye annet gøy.
Testing og smittevernrutiner
Vi var litt forsiktige første dagen, mange
hadde ikke reist og truffet folk på lenge
på grunn av koronaen. Derfor gjennomførte vi hurtigtesting av alle. Alle var negative, og kjente nok at litt stress forsvant
fra skuldrene da. En stor klapp på skuldra
til alle deltakere, dere var sinnssykt flinke
til å sprite hender og overholde smittevernrutinene!

Tekst: Familieukekomiteen v/ Guro SCHJETNE
FOTO: privat
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Endelig kunne vi gjennomføre
Aktiv Uke for familier! Leiren ble
utsatt ett år på grunn av korona,
og vi er så glade for at vi fikk til å
gjennomføre ett år på etterskudd.

Fornøyd med Skien Fritidspark
Komiteen er veldig fornøyde med Skien
Fritidspark som leirsted for Aktiv uke for
familier. Det står lite om stedet i denne
artikkelen, men bare vent – det kommer
en fyldig artikkel der dere skal bli mer
kjent med stedet, og hva de har å tilby.
De holder allerede på å bygge ut og lage
flere HC-rom, og det er også planer for
mer tilrettelagte aktiviteter fremover.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2021
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FFMU i farta

Leders hjørne

Aktiv uke 2021
Malin F. Pedersen, Leder FFMU

S

ommeren er over, og tiden er inne
for å ønske høsten velkommen. Med
høsten kommer mer innetid for en
del av oss, men det trenger ikke å bety at
vi har det noe dårligere. Da kan vi kose
oss med aktiviteter man ikke trenger
godvær til. Og for mange starter også
skole og jobb opp igjen, og da kan det jo
faktisk være fint med dager uten sol og
varme. Da slipper man å furte når man
må sitte inne og gjøre lekser eller arbeide
på kontoret.
For styret i FFMU er sommerferien også
over, og vi er i gang med møter og planlegging for tiden fremover. Blant annet
har vi lenge jobbet med et brev til BPAutvalget, og dette har vi nå sendt inn. Vi
har jo også gjennomført årets Aktiv uke,
og det var noen fornøyde deltakere. Det
kan vi takke Aktiv uke-komiteen for. De
har jobbet godt for å få dette til!
Nå som verden begynner å bli litt tryggere, kan vi begynne å tenke på flere
samlinger. Gi oss gjerne tips og ideer til
ting dere ønsker styret skal vurdere som
kurstema og lignende.
Hilsen Malin F. Pedersen
leder i FFMU		

Foto: Colourbox
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Årets aktiv uke ble gjennomført 31. juli-6. august i
fantastiske omgivelser i Gurvika ved Larvik. Vi var
15 deltakere og 30 assistenter.

K

omiteen hadde planlagt uken godt
med mange artige aktiviteter. Vi
koste oss med fine aktiviteter,
god mat og sterke sosiale bånd. Det var
første gang FFMU prøvde campingplassen i Gurvika som leirsted. Komiteen
gjorde grundige undersøkelser for at
leiren skulle være så bra som mulig, og
at alles behov ble tilfredsstilt så langt en
campingplass kan tillate. Vi hadde godt
samarbeid med Thorfinn, daglig leder på
campingplassen. Han var utrolig serviceinnstilt, behjelpelig og strakk seg langt
for å imøtekomme våre behov. Under
leiren sto han også for matlagingen, og
komiteen hadde bestemt menyen. Vi fikk
også hjelp av Ragnhild underveis, som
var ansatt i Gurvika under leiren. Hun
var svært tilgjengelig for oss, og bidro til
at det var enklere for komiteen å vite for
eksempel hva man kunne ta fra lageret
for at deltakerne som trengte noe ekstra
skulle få det. Selv om det var litt jobb
frem mot leiren, og enda mer i uken var
det utrolig givende. Å se at alle koser
seg med aktivitetene, stedet og hveran-

dre gjør at jobben med å arrangere leir
utvilsomt var verdt det. Det er godt å vite
at vi sannsynligvis kan benytte campingplassen fast for å arrangere leir, siden det
fungerte så godt.
Aktiviteter:
Hawaiiparty:
Det var fint å starte uka med hawaiiparty,
her knyttet vi nye vennskap og frisket
opp gamle bekjentskap. Det ble servert
mocktail-drink, hawaiikjeder og det var
hawaiistemning ved bassenget. Om man
ønsket, kunne man ta dukkert i bassenget.
Utflukt til Larvik, og middag på
indisk restaurant:
Planen var å ha fritid i Larvik frem til
felles middag på indisk restaurant. Noen
shoppet, og andre koste seg på café i
finværet. Siden vi var så mange, låste
den løsningsorienterte betjeningen den
indiske restauranten Shamila, slik at vi
var der alene. Det var superhyggelig, og
vi spiste nydelig mat.

Tekst: Ingebjørg larsen vogt
FOTO: privat

Quiz, spill og vafler:
Vi koste oss mye på kveldene. De fleste
bidro sosialt med spill og godt humør. Vi
arrangerte et par quizer med vaffelservering. Det var veldig bra at alle deltok på
de sosiale kveldene, det bidro til bedre
samhold. Deltakerne tok initiativ til ulike
ting, som bålpanne og sjokoladequiz.
Green Party:
DJ Regine laget mocktail-drink og
serverte på Green party. Siden logoen
i FFMU er grønn, valgte vi å arrangere
Green party der det skulle være grønn
bekledning og grønn drink. Det ble spilling og servering av potetgull og snacks.
Alt i alt en veldig hyggelig kveld.
Gurvikamesterskapet:
Vi hadde tenkt ut kreative poster som
deltakerne skulle gjennom før og etter
lunsj, i tillegg til skattejakt. Det var
erteposekasting, gjettelek, huskelek o.l. På
slutten av dagen ble vinnerlaget kåret, det
besto av Daniel, Randi og Anvor. Prima
Assistanse bidro med to aktiviteter, som

de ulike lagene måtte gjennom, i tillegg
fikset de premier til mesterskapet.
Båttur
Vi hadde 4-6 båtturer med en varighet på
en time. I båten hadde vi med en super
guide som fortalte historien om Gurvika
og nærområdet rundt. På turen fikk vi
blant annet sett sel og rekefabrikk. Vi var
utrolig heldig med været, og båtturen ble
en hyggelig opplevelse.
Middag spandert av Prima Assistanse
På kvelden hadde vi avslutningsmiddag på Helgeroa Marina. Vi var heldig
og fikk middagen sponset av Prima
Assistanse. Etter avslutningsmiddagen
evaluerte vi oppholdet, noe som var

viktig da det var første gang vi brukte
campingplassen i Gurvika som leirsted.
Deltakere og assistenter hadde avtalt
med fire tatovører som tok tatoveringer
på dem som ønsket det.
Vil på vegne av komiteen takke Gurvika
for at vi fikk benytte campingplassen til å
arrangere leir. Vi håper alle deltakerne er
positive til å delta på aktiv uke i Gurvika
igjen.
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FFMU i farta

Nytt fra FFM

Brev fra FFMU til
BPA-utvalget

Undertegnede møtte Synnøve Persson for første gang i
2002 da vi begge var helt nye i styret. Nå har Synnøve
vært sekretær i FFM i Buskerud i snart to tiår.

P

Foto: Colourbox

S

tyret i FFMU har lenge arbeidet med
et brev til BPA-utvalget. Utvalget
ble nedsatt av regjeringen i 2019 for
å komme med forslag og forbedringer av
dagens brukerstyrt personlig assistanseordning. Styret vårt ønsker å være med på
å gjøre ordningen bedre for våre medlemmer, og vi har derfor brukt mye tid på å
utarbeide et brev. Brevet er skrevet basert
på tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer gjennom de siste årene. Vi har tatt
opp ulike temaer og utdypet hvor problemet ligger og hva vi mener bør gjøres. Vi har
også påpekt hvor viktig BPA er. Brevet er
langt, men her er en oppsummering av hva
vi har prioritert:

• Flytting og assistansebehov: Man skal
kunne bo hvor man vil, uavhengig av
om man trenger hjelp i hverdagen eller
ikke. Vedtak må enkelt kunne medbringes.
• Kommunens kompetanse: Kommunene bør kurses bedre og ha nok kunnskap om BPA.
• Fra helse og omsorg til likestilling: Vi
vil ha BPA ut av helselovgivningen, for
at de med assistansebehov skal kunne
leve frie, aktive liv. Samtidig har vi
påpekt viktigheten av at visse ting må
videreføres, selv om det blir endring i
lovverket. Blant annet at BPA må forbli
samfunnskritisk helsepersonell.
• Ny vurdering av behov: Vedtak må i
større grad være løpende og kun vurderes/endres ved behov. Det bør være
assistansemottaker selv som melder
ifra om ønske om endring. Dette for
å unngå at vedtak blir dårligere, og at
man opplever unødvendig stress, fordi
kommunen mener ting må vurderes og
justeres ofte.
• Fritt valg av BPA-leverandør: Man må
selv få velge hvilken leverandør man
vil bruke, både når kommunen endrer
tjenestekonsesjon og når man flytter til
annen kommune.
• Tydeligere retningslinjer og lovverk:
Rundskriv i9/2015 inneholder for mye
"kan" og "bør", der det heller skulle
stått "vil" og "skal". Kommunene får for
store tolkningsmuligheter.

• Egenandel for praktisk bistand: Kommuner må ha lik egenandel, det må
settes et tak, og det skal regnes ut fra
assistansemottakers inntekt. Det er
ikke rettferdig at det regnes ut fra husstand.
• Driftsmidler: Alle skal ha krav på
driftsmidler tilsvarende 5% av timepris,
uavhengig av om man har privat eller
kommunal organisering. Kommunen
skal ikke kunne sette begrensninger så
lenge man dokumenterer med kvittering.
• Nærstående ansatt som assistent: Å
ansette nærstående skal vurderes nøye
individuelt og eventuelt prøves ut i
tilfeller der assistansemottaker ønsker
dette selv. Rundskriv i9/2015 gjør det
for enkelt for kommunen å si nei, på
grunn av utydelig formulering. I noen
tilfeller er nærstående en stor ressurs
i ordningen og viktig for assistansemottaker.
• BPA på andre arenaer: Det må bli
enklere å få helhetlig vedtak som gjør
at man kan ha BPA både i barnehage,
skole og jobb. Assistansemottaker må
få én skreddersydd tjeneste, i stedet for
et lappeteppe av ulike tjenester.
• IPLOS - kartlegging av bruker: Dette
kartleggingsverktøyet er ikke godt
nok ved søknad om BPA. Det tar ikke
hensyn til fatigue og energiøkonomisering. IPLOS går ofte for langt inn i
privatlivet.

Som listen over her viser har vi mye på hjertet når det gjelder BPA. Vi i styret
snakker mye med våre medlemmer, og vi ser ofte at man møter på utfordringer
rundt BPA. Vi håper at vårt brev kan hjelpe, og at BPA-utvalgets utredning gjør
ordningen bedre for alle som trenger det. At våre medlemmer skal få leve frie og
selvstendige liv er et av FFMUs største mål.

Foto: Colourbox
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Synnøve Persson i FFM i
Buskerud takker for seg
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Vet du at du som privatperson også kan sende inn innspill til BPA-utvalget? Dette
anbefaler vi hvis du har tanker om hva som fungerer og ikke i dagens BPA-tjeneste.
Du kan lese mer om BPA-utvalget og gi innspill via denne lenken:
https://nettsteder.regjeringen.no/bpa

å årsmøtet vårt – den 3. juni – ga hun
stafettpinnen videre til Gunnar Rotevatn,
som ble valgt som ny sekretær i fylkeslaget vårt.

Tekst: Gro Wold Kristiansen
FOTO: PRIVAT

Synnøve har gjort en fantastisk innsats og lagt
ned utallige arbeidstimer for FFM i Buskerud. Det har blitt bortimot 200 styremøter, 20
årsmøter og minst 15 landsmøter på henne,

og i tillegg har hun medvirket på et stort antall
lokale arrangement i alle disse årene. Nå følte
Synnøve at tiden var inne for å prioritere tiden
sin litt annerledes – og vi ønsker lykke til
videre.
Vi andre i FFM i Buskerud takker
Synnøve av hele vårt hjerte for innsatsen og
samarbeidet!

FFM i Buskerud:

Tekst: Gro Wold Kristiansen

Satser på å markere 25 år som
selvstendig fylkeslag i høst
Vi i FFM i Buskerud er heldige å ha en flott gjeng i styret som har forsøkt å holde
hjula i gang på et vis det siste året – med styremøter hovedsakelig digitalt.

N

ødvendige rapporteringer,
skjemaer og søknader m.m. har
blitt ivaretatt hele veien. Styret
har forsøkt å jobbe så godt som mulig
for at vi skal ha en forening som fortsatt
er oppe og går også etter at samfunnet
åpner opp igjen. Siden våren 2020 har vi
sendt ut flere medlemsbrev til alle som er
medlem hos oss – via mail eller post – og
vi har hele tiden vært tilgjengelig for våre
medlemmer på tlf og mail. Nettside og
fb-side har blitt jevnlig oppdatert.

tember. I oktober satser vi på å arrangere
Temakveld, og vil gjerne lage en markering av 25 år som selvstendig fylkeslag.
Vi håper og tror at vi nå snart kan legge
et tungt og krevende år bak oss – selv

om vi fortsatt nok må leve med en del
smitteverntiltak framover. De fleste av oss
er vaksinerte nå – og vi gleder oss til en
litt mer normal høst. Det trenger vi – alle
sammen!

Fysisk årsmøte i juni
Vi fikk til en forsinket gjennomføring
av fysisk årsmøte i juni. Bra oppmøte
og godt å sees igjen til tross for avstand
og antibac. Takket være en velfungerende valgkomité – som har jobbet godt
sammen digitalt – fikk vi også på plass
en ny sekretær på dette årsmøtet.
Høstkonsert og temakveld
I høst har vi planlagt Høstkonsert 9. sep-

Det nye styret i FFM i Buskerud er klar for innsats
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Forskning

Ny studie om teknologiassistert rehabilitering
ved DM1
En ny studie om bruk av teknologiassistert rehabilitering ved Dystrofia Myotonica type 1 (DM1) starter
inkludering av deltakere i høsten 2021. Studien er en
del av doktorgradsprosjektet til Hanne Ludt Fossmo
om arm- og håndfunksjon ved DM1 og samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Oslo, Vikersund
Bad Rehabiliteringssenter og EMAN ved Oslo
Universitetssykehus.

Tekst: HANNE LUDT FOSSMO, eman
FOTO:   PRIVAT

”

Vi satser på
å inkludere 80
voksne med DM1
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Rehabiliteringsteknologi for testing
og behandling av arm og hånd
I studien vil personer med DM1 som er
henvist til rehabiliteringsopphold ved
Vikersund Bad Rehabiliteringssenter bli
spurt om de ønsker å delta i prosjektet.
Deltakerne vil under rehabiliteringsoppholdet gjennomføre daglige økter
med robotassistert trening (tyromotion
AMADEO) og sensorassistert funksjonstrening (Armeo Senso) av arm- og
hånd. Apparatene er knyttet opp mot en
skjerm med ulike dataspill som bidrar til
å gjøre treningen motiverende, i tillegg til
å gi presise tilbakemeldinger på selv små
endringer av funksjon. Ved behov kan
treningen utføres med vektavlastning eller med ledete bevegelser. Deltakerne vil
vurderes ved ukentlig testing som gjennomføres via videokonsultasjonssystemet
Whereby. Dataene som samles inn over
video er spørreskjemaer om håndfunksjon og muskelstivhet, en finmotorisk
test av håndfunksjon og aktiv bevegelse i
enkelte ledd i arm- og hånd. – Studien er
en single subject studie, forteller Fossmo.
Det betyr at vi kun skal ha mellom 6-10
deltakere totalt, men vi håper å få personer med ulikt funksjonsnivå og utfordringer
med arm- og håndfunksjon.

Bruk av ny teknologi
Formålet med prosjektet er å skaffe ny
kunnskap om bruk av rehabiliteringsteknologi til vurdering og trening av
arm- og håndfunksjon ved DM1. En
konsekvens av Covid-19 pandemien er at
vi har sett behovet for å kunne undersøke
og kommunisere med pasienter på andre
måter enn ved fysiske konsultasjoner,
forteller Fossmo. Det blir spennende å
få erfaring med bruk av videokonsultasjoner som metode for å teste funksjon.
Bruk av robot- og sensorassistert trening
er også nytt for denne pasientgruppen,
men har vært benyttet tidligere innenfor
andre typer nevrologiske sykdommer.
Det er primært innenfor ryggmargsskade
og ved hjerneslag denne typen teknologi
har blitt benyttet, men det finnes også
små kasuistikker ved ALS og Duchennes
Muskeldystrofi.
Trenger forskning på arm- og håndfunksjon ved muskelsykdommer
Studien om teknologiassistert rehabilitering er tredje del av phd- prosjektet.
Første del med oversettelse og testing
av spørreskjemaer om håndfunksjon og
aktivitetsbegrensninger er ferdig med
datainnsamlingen. – Vi arbeider med

Inkludering av deltakere i høst

en vitenskapelig artikkel basert på disse
resultatene parallelt med datainnsamling til de andre delprosjektene, forteller
Fossmo. Andre delprosjekt om symptomer og utfallsmål ved DM1 har fått utsatt
inkludering av deltakere på grunn av
pandemien, men planen er å starte opp

også denne studien i løpet av høsten.
– Vi trenger mange deltakere til studien
om symptomer og utfallsmål og ønsker å
få med flest mulig med DM1 i Norge på
dette delprosjektet. Datainnsamling vil
foregå både høsten 2021 og sannsynligvis
i hele 2022.

Vi trenger deltakere både til studien
om symptomer og utfallsmål og
til studien om bruk av rehabiliteringsteknologi i undersøkelse og
behandling. Ved deltakelse i studien
om symptomer og utfallsmål vil vi
gjennomføre en fysisk konsultasjon
hvor vi går gjennom ulike spørsmål
og tester. Til denne studien håper
vi å inkludere 80 voksne personer
med DM1. Deltakelse i studien om
rehabiliteringsteknologi vil være
mer omfattende og inkludere ukentlige konsultasjoner over video i 7
uker, samt et rehabiliteringsopphold
på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter i 3 uker. Til denne studien
skal det rekrutteres mellom 6-10
deltakere.
For mer informasjon om et eller
begge delstudier ta kontakt med
Hanne Ludt Fossmo på mail
hanne.fossmo@vikersundbad.no
(ikke oppgi sensitiv informasjon på
mail) eller telefon 936 30 606.

KASTVOLLEN
KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER
REHABILITERINGSSENTER

Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Telefon: 74 12 46 50
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
E-post:
post@kastvollen.no
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
Tilbud om individuelleog gruppeopphold
for personer
med
www.kastvollen.no.
Følg
oss
også
på
facebook.
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside
www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.
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Informasjonsperm for pårørende
til Dystrofia myotonika1
er snart ferdig!
Informasjonspermen er nå under utvikling, og nærmer seg
ferdigstilling. Den skal sørge for at pasienter og pårørende
har kunnskap om diagnosen i møte med hjelpeapparatet.

E

tter råd fra Torill Knutsen-Øy, som
er dobbeltpårørende, har vi i EMAN
sammen med henne utarbeidet en
informasjonsperm om diagnosen.
Mange pasienter og deres pårørende opplever
manglende kunnskap om diagnosen i møtet
med hjelpeapparatet. Det gjelder både i møte
med kommunen, i møtet med NAV, men også i
kontakt med Spesialisthelsetjenesten.

Tekst: Kristin Ørstavik,
seksjonsleder 		
EMAN, Oslo
Universitetssykehus
FOTO: privat og BERNT 
ROALD NILSEN

Både fysisk og nettbasert versjon
Informasjonen er dels basert på de skandinaviske retningslinjene for oppfølging av Dystrofia
myotonika 1 (DM1), men også tilrettelagt for
norske forhold. Den består av en akuttdel med
det viktigste, og en mer omfattende del. Det er
også satt av plass til informasjon som gjelder
den enkelte pasient. Torill har skrevet noen
oppløftende ord til pårørende på slutten av
denne permen, som er tenkt både som en fysisk
perm og en nettbasert versjon.

Satser på treff i januar/februar 22
Som Muskelnytts lesere kanskje husker fra
tidligere innlegg, hadde vi tenkt oss et fysisk
pårørendetreff, hvor blant annet denne skulle
evalueres. Pandemien satte en stopper for det,
men vi håper nå på et treff i januar/februar
2022. MEN – heldigvis fikk vi med oss 4 pårørende, som sammen med Torill har evaluert
utkastet til perm. Dette skjedde digitalt, og som
bildet viser var det varierende nettdekning og
kvalitet på bildene.
Nyttige innspill fra ressurspersoner
Tusen takk til Eiril, Ole, Bente og Leif for
nyttige innspill og takk for en lærerik samtale
rundt erfaringene deres. Takk også til Una Stenberg på Frambu, som hev seg rundt og ble med
på deler av møtet og Emma Woldseth Brørs,
som har stått for mesteparten av skrivingen
og redigeringen. Nå skal permen ut på høring
til de to andre delene av det nevromuskulære
kompetansesamarbeidet: NMK og Frambu. Vi
vil også sende den til en nevrolog med erfaring
med gruppen og noen allmennleger. Til slutt:
Uten Torill Knutsen-Øy hadde ikke dette blitt
noe av. Så Tusen TAKK, Torill!

BPA trenger ikke være vanskelig
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har
fått et litt ufortjent rykte på seg for å være
vanskelig; vanskelig å søke om, vanskelig å
få, vanskelig å administrere, vanskelig å
bemanne, vanskelig å drifte. Vår erfaring er
at det ikke nødvendigvis trenger å være slik.
I Mio har vi egne rådgivere som hjelper deg å
skrive en god BPA-søknad – en søknad som
øker sjansen for at du får akkurat det vedtaket du trenger og ønsker deg. Vi gir deg
den opplæringen du trenger for selv å lede
BPA-ordningen din i det daglige, mens vi
tar oss av det rent administrative, som lønn,
pensjon, skatt, feriepenger, HMS og alt det
andre.
Vi bistår deg i rekrutteringen av assistenter,
både faste og vikarer, og sørger for at politiattest, arbeidskontrakt, skattekort og grunnleggende assistentopplæring er på plass.

Vi gir deg gode arbeidslederverktøy som
gir deg full styring og kontroll over din
egen ordning, og utgiftsdekning for kostnader som oppstår som følge av assistansen din. Og skulle det være noe du lurer
på underveis, er vi bare en telefonsamtale
unna.
Formålet med BPA er å gi deg større frihet
og mulighet til selv å styre din egen
hverdag og leve det livet du vil ha. Du
bestemmer hvem som skal assistere deg,
hva assistentene skal gjøre, og hvor, når
og hvordan assistansen skal utføres.
Vår oppgave er å ordne resten.
Ser du? BPA trenger ikke være vanskelig.
Ta kontakt, så hjelper vi deg med å få
akkurat den BPA-ordningen du trenger
og ønsker deg.

Ring oss på 40 05 40 07, eller besøk oss på www.mio.no for å få vite mer.
Pårørende, Torill Knutsen-Øy
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Likepersonsstoff

Nytt år bringer
nye muligheter

T

radisjonen tro forbeholder jeg utgave 3 av bladet til meg selv. Jeg føler
det er en fin måte å starte et nytt år på. Likepersonsutvalget består av
de samme 4 personene i år også: Ian Melsom som leder, Mette Nonseth,
Tore Ødegård og Marit J. Hansen er samarbeidspartnere. Vi har fortsatt
Tollef Ladehaug som daglig likepersonkontakt på kontoret. Nytt er at vi har innledet et samarbeid med Studieleder, som har ekstra ansvar for samarbeidet med
Funkis. Dermed har vi også med oss Ada Karete Ringstad på møtene våre.
Tekst: IAN MELSOM

Samarbeid med studieleder
I løpet av året har vi jobbet mye med hvordan vi
kan få støtte og midler for aktivitetene våre. Det
var gjennom dette arbeidet vi så at et samarbeid
med Studieleder er positivt. Vi har jobbet mye
med å gjøre det enklere å rapportere inn aktiviteter, og har klart å få rapportene ned til kun to
skjema. Det vil gi mer midler til både sentrale
ledd og fylkeslagene, som jo vil komme dere
medlemmer til gode.
Vi gleder oss til høstsamling
Vi gleder oss til høsten og høstsamling i oktob-

er. I år blir det ekstra spennende fordi vi skal
feire foreningens 40-årsdag. Normalt feires slikt
på landsmøtet, men vi følte at en digital feiring
ikke er det samme som å møtes fysisk. Selv om
vi nok ikke er helt ferdig med koronaen, ser det
ut til at vi kan møtes i oktober. Vi vil sørge for
at deler av helgen er tilgjengelig på nett for dem
som ønsker å delta, men ikke har mulighet til å
møte selv.
Både fysiske og digitale møter
Digitale arrangement har kommet for å bli,
men vi håper at vi kan kombinere det fysiske
med det digitale. Ikke alt trenger å være profesjonelt med flere kamera og spesialutstyr. Det
kan holde med et godt web-kamera og en god
bordmikrofon for å kunne gi et tilbud til dem
som ønsker å delta, men ikke har mulighet til
å reise. Er det en ting korona har lært meg, er
det at reiseavstand for å delta på et møte på en
annen kant av landet blir kort når jeg bare skal
bevege meg fra sofa til hjemmekontoret.

Fysisk 40-årsfering og likepersonskurs 15.-17. oktober!

Live audit for ERN – en
spennende opplevelse
4. juni 2021 klokken 08:00-17:00 sto vi tre i Nevrologisk
avdeling EMAN skolerett i et auditorium på Rikshospitalet.
Hvorfor? Vi har søkt om medlemskap i ERN-Euro NMD.

Tekst: Kristin Ørstavik,
Hanne Ludt Fossmo
og Magnhild
Rasmussen, EMAN,
nevrologisk avd. og
seksjon for nevrofag, Barneavdelingen, Oslo
Universitetssykehus
Foto:  PRIVAT

E

uropean Reference Networks (ERN) er
europeiske fagnettverk for sjeldne sykdommer. I dag er det 27 slike nettverk.
ERN-Euro NMD står for European
Reference Network on neuromuscular diseases.
Myndighetene ønsker at vi som arbeider med
sjeldne sykdommer skal søke medlemskap.
Hensikten er å få til felles retningslinjer og samordne oppfølging og behandling. Samtidig er
det innenfor sjeldne tilstander ofte vanskelig å
finne rett diagnose. En annen hensikt er derfor
å kunne diskutere uavklarte pasienter med et
større kollegium. Dette tenker vi særlig vil være
nyttig for oss, som et lite land med relativt få
tilfeller av enkeltdiagnoser.
Kompetansesamarbeid
Vi har søkt medlemsskapet på vegne av det
Nasjonale nevromuskulære kompetansesamarbeidet. Det vil si sammen med NMK ved UNN
og Frambu kompetansesenter. Vi søkte i 2019.
Et betydelig arbeid ble lagt ned av Magnhild
Rasmussen og Hanne Ludt Fossmo for å synliggjøre alle de gode samarbeidspartnerne vi har

FFM

og fremtiden skal sikkert også belyses. I tillegg
blir det selvsagt kurs for nye likepersoner. Det
vil også bli parallelle kurs for deg som allerede
er, eller ikke ønsker å være, likeperson. Det tas
forbehold om at feiringen/kurshelgen lar seg
gjennomføre fysisk i henhold til rådende smittesituasjon. Påmeldingsfristen var 10. september.
Ferdige! Fra venstre: Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Hanne Ludt Fossmo
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Ble plukket ut til «Audit»
Først på senvinteren i år hørte vi fra et byrå
i Spania. Vi fikk mange tilleggsspørsmål, og
sammen med 9 andre miljøer i OUS som også
har søkt om medlemskap i sine ERN, forsøkte
vi å svare. Til slutt ble vi plukket ut til «Audit».
Sammen med samarbeidspartnere på Frambu,
NMK og NKSD koblet vi oss på med nettløsningen «whereby». Våre to eksaminatorer var
en professor innen blodsykdommer (!) fra Portugal og en lege i administrativ stilling i Tunis.
Etter pålegg var det live-filming både ved OUS
og UNN for å synliggjøre at vi faktisk jobber på
sykehus og har bra utstyr. På forhånd hadde vi
sendt inn en anonymisert liste over 50 pasienter
som har vært hos oss siste året. Tre pasienter
ble presentert anonymisert av leger ved OUS og
UNN. Spesielt informasjon knyttet til hvordan
de ble tatt imot, samarbeid med mindre sykehus og kommunene ble vektlagt. Fire ferdige
filmer fra OUS, NMK og Frambu ble også vist.
En lang, utfordrende dag
Det ble en lang dag. Utfordrende teknisk og
interessant med hensyn til mange ting vi tar for
gitt; «ja, vi har elektroniske journaler», joda,
fastlege får epikrise, jada, gulvene blir vasket.»
Våre eksaminatorer var imponert over at vi
klarer å samarbeide på tross av lange avstander
(Oslo-Tromsø). På slutten av dagen kom det
også en hyggelig hilsen fra leder i FFM, Patricia
Melsom, som sa noe om viktigheten av ERN
for brukerne. Vi vil takke alle som har hjulpet
oss med dette. I skrivende stund vet vi ikke om
vi har «stått». Men vi fikk gode «karakterer» på
forhånd og svært gode skussmål på slutten. Endelig avgjørelse kommer i november, tror vi nå.

FFM inviterer til første fysiske treff etter at Covid-19 rammet
oss. Det tilbys også deltakelse digitalt for deg som ikke kan
reise eller delta på grunn av helsesituasjonen din.
er 40 år i år. Dette ble
markert på Landsmøtet,
men på grunn av Covid-19 ble det en enklere digital markering. Nå
utvides den digitale markeringen med en større
markering. Du som må holde deg hjemme, vil
få muligheten til å følge størstedelen av denne
helgen digitalt. FFM har leid inn en profesjonell
komiker, det skal lekes litt med FFMs historie,

i OUS, på Frambu og ved NMK. I tillegg var
det en rekke formalia knyttet til Helsevesenet i
Norge som måtte på plass.

Og ifølge andre som har gått veien
foran oss:
DET ER NÅ ARBEIDET BEGYNNER!
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På Tampen

På Tampen

Jeg har diagnosen

Miyoshi myopati

Om Miyoshi

og andre muskeldystrofier

Jeg er 67 år, og for seks år siden fikk jeg diagnosen miyoshi myopati.
Finnes det flere tilfeller i Norge eller Skandinavia? Er det noen hjelp
å få, eller må man bare godta at kroppen blir svakere og svakere?

Jeg har fått lese Gunnars historie, og må understreke at jeg
ikke har møtt eller snakket med Gunnar selv, men uttaler
meg på generelt grunnlag og ut fra det han forteller.

D

G

et startet sommeren -93. Jeg holdt på å
legge terrasse, og våknet en morgen uten
kontakt med den ene foten. Fikk etter
hvert tilbake normal følelse i foten, men
da jeg dro til legen fant de at CK-verdien var på flere
tusen.

I 2015 dro jeg til nevrologen igjen, han gjorde diverse
tester, og fant blant annet ut at jeg ikke kunne gå opp
på tærne på høyrefoten. Han tok en blodprøve og
sendte inn en dna-test. Resultatet var at nevrologen
mente jeg hadde miyoshi myopati, mens genetikeren
holdt på Limb Girdle.

CK-verdien holdt seg veldig høy de følgende årene.
Ved nærmere undersøkelser på RiT (senere St. Olavs
hospital), klarte de ikke å finne noe spesifikt som
kunne tilsi en spesiell muskelsykdom. De endte opp
med å anta at jeg hadde facio-scapulo-humerale.
Årene gikk og jeg levde som normalt, uten å ta
spesielle hensyn. I mai 2010 fikk jeg hjerneslag, 6
måneder senere la jeg merke til at jeg ikke fikk til så
gode fraspark med høyre foten når jeg gikk på ski.
Og det var på høyre siden jeg hadde fått utslag under
hjerneslaget. Jeg kompenserte for dette ved å gå litt
stakkato.

De siste årene har jeg klart å gå ved å stramme opp
kneet i den høyre foten. Hvis jeg går vanlig, hender
det at musklene rundt kneet svikter, og så faller jeg
framover. Denne våren ble det ekstra ille da jeg fikk
påvist en kreftkul i den høyre hofta mi.

sjeldne-sykdommer.no

Tekst: Gunnar M. Gravås, Orkanger

MAT-NO-2100019

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom.

Ellers kan jeg også nevne at mine foreldre var tremenninger. Dette er i grove trekk bakgrunnen for
min muskelsykdom.

unnars historie illustrerer svært godt flere
utfordringer vi har ved diagnostikk av
arvelige muskelsykdommer. Symptomene
kan være beskjedne i starten. Creatin
kinase (CK) er en mye brukt blodprøve-markør for
muskelsykdom, og kan tyde på sykdomsprosess med
skade på muskelcellene. I noen tilfeller er CK høy
uten at det utvikler seg svakhet på flere år. Lang tid
fra første symptomer til endelig diagnose (som her:
ca 20 år!) er ikke uvanlig.
Miyoshi myopati betegner en arvelig muskelsykdom
som hører til de distale myopatiene. Disse kjennetegnes av at de tidlig i forløpet rammer muskulatur
lengst ned i føttene (distal muskulatur), typisk med
svikt i tågang, fraspark, hopping og løping. Dette til
forskjell fra de typiske Limb-girdle muskeldystrofiene (LGMD), som oftest rammer de store muskelgruppene rundt hofte/rygg/skulder først, der man
typisk vil merke vanskene først i oppsitting fra stol
eller huk, trappegang osv.
Med nyere kunnskap om genetiske årsaker, er inndelingen mindre tydelig. Mutasjoner i ett og samme
gen kan forårsake enten distal myopati (som Miyoshi) eller LGMD, avhengig av hvor i genet mutasjonen
sitter. Samtidig vil andre enn de primære musklene
ofte rammes etter hvert, slik at skillet viskes mer ut
etter hvert som sykdommen skrider frem. Hovedformen av Miyoshi, som skyldes mutasjoner i Dysferlingenet, er et godt eksempel. Denne starter oftest med
svakhet i leggen. Mutasjoner i Dysferlin kan også
forårsake LGMD type 2B (LGMD R2 etter ny klassifikasjon), som starter rundt hofte/lår. Begge former
har recessiv arvegang, det vil si at man må ha 2 arveanlegg for å bli syk, og man vil ikke gi sykdommen
videre til sine barn. Det samme gjelder mutasjoner i

et annet gen, som er ganske vanlig i Norge,
Anoctamin 5 (ANO5), som kan forårsake
enten en Miyoshi-liknende muskelsykdom
eller LGMD 2L (LGMD R12 etter ny klassifikasjon), også med recessiv arvegang.

Overlege Petter Schandl Sanaker

Når det gjelder forekomst, så er det generelt sjeldnere
med en distal, Miyoshi-type presentasjon enn med
en Limb-girdle-type. Men som sagt viskes grensene
mellom tilstandene mer ut etter hvert som sykdommen utvikler seg. I Muskelregisteret er det registrert
16 pasienter med Dysferlin-mutasjon, men det
fremgår ikke hvor mange som har en typisk Miyoshi.
Tilsvarende totaltall for ANO5 er 31 pasienter; og
noen vil ha en distal myopati, men de fleste LGMD.
Det er viktig å få en presis genetisk diagnose, fordi
det best definerer akkurat hvilken sykdom du har,
men som pasient kan du gjerne tenke tilhørighet
til den store gruppen av muskeldystrofier, og dele
erfaringer på tvers av genetikken med andre brukere
innenfor FFM-systemet.
Dessverre er det ingen målrettet sykdomsmodifiserende behandling for noen av disse sykdommene,
men likevel mye som kan gjøres! Oppfølging hos en
engasjert lege, tilgang på rehabiliteringstjenester er
viktig for alle. Kontroll av hjerte- og lungefunksjon
er viktig for mange med muskeldystrofi, men med
kunnskap om akkurat hvilket gen som er rammet,
kan vi si mer om akkurat denne risikoen, da noen
gener involverer hjertemuskulatur, mens andre (som
for eksempel Dysferlin og ANO5) typisk ikke gjør
det.
Informasjon om Limb-girdle muskeldystrofi finner
du på https://frambu.no/diagnose/limb-girdle-muskeldystrofi/ . Mye vil passe også for distale myopatier.

Tekst: Petter Schandl Sanaker, overlege Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon 67 10 71 00. www.sanofi.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.

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:
Karin Margrethe Dons Ranhoff
Tlf.: 901 71 263
E-post: karin.ranhoff@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.

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: Vibeke Aars-Nicolaysen

1. medlem: Annie Aune

2. medlem: Lars Bruun

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malin.pedersen@ffm.no
Nestleder:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:
ingebjorg.vogt@ffm.no
Økonomiansvarlig:
Morten Grønbech
Tlf.: 988 45 493
E-post:
morten.gronbech@ffm.no

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

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

2. styremedlem:
Ingrid Thunem
Tlf.: 465 43 244
E-post:
ingrid.thunem@ffm.no

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

3. styremedlem:
Kristina Nøkleby Nilsen
Tlf.: 957 85 574
E-post:
kristina.nilsen@ffm.no

Medlem:
Gustav Granheim
E-post:
gustav.granheim@ffm.no

Fylkesforeningene
FFMUs representant:
Kristina Nøkleby Nilsen
Tlf.: 957 85 574
E-post: kristina.nilsen@ffm.no
Styremedlem:
Jon Magnus Dahl
Tlf.: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no
Varamedlem:
Rolf Inge Ambjørnsen
Tlf.: 977 18 283
E-post:
rolf.ambjornsen@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
Jon Magnus Dahl
Mesanveien 23
4624 Kristiansand
Tlf.: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no
FFM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Møllergata 6
3050 Mjøndalen
Tlf.: 908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no
FFM Innlandet
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2
2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post:
heidi.gulbrandsen@ffm.no
FFM Vestland
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: vestland@ffm.no

FFM i Møre og Romsdal
Rolf I. Ambjørnsen
Gjerdegata 26
6065 Ulsteinvik
Tlf.: 977 18 283
E-post:
rolf.ambjornsen@ffm.no

FFM i Troms og Finnmark
Tord Skardal
Bergveien 2
9802 Vestre Jakobselv
Tlf.: 411 00 292
E-post:
tord.skardal@ffm.no

FFM i Nordland
Kontakt FFM sentralt:
Tlf.: 411 90 702
E-post: ffm@ffm.no

FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: ffmtrondelag@ffm.no

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: oslo-akershus@ffm.no
FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post:
kari.bjerketvedt@ffm.no
FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: jorund.lothe@ffm.no

FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936
E-post:
herman.holthe@ffm.no
FFM i Rogaland
Trine Larsen
Myrveien 31A
4025 Stavanger
Tlf.: 900 40 789
E-post: trine.larsen@ffm.no

Foto: Colourbox
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

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

