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Etter to lange år kunne vi endelig møtes i juni til et etterlengtet landsmøte, både 
fysisk og digitalt. Slike hybridmøter gjør det mulig for digitale deltakere å ta 
ordet og kommentere som fullverdige deltakere. Etter en snublende start har vi 

blitt ganske drevne i bruk av denne kombinasjonen, og konferansehotell har etter hvert 
skaffet seg egnet utstyr. Et tilbud om digital deltakelse oppleves positivt for mange av 
våre medlemmer og tillitsvalgte når lang reisevei er en stor utfordring. Muligheten for 
digital deltakelse gjør FFM mer tilgjengelig for våre mest sårbare medlemmer, så dette 
er en møteform vi vil fortsette med. 

Dere kan lese mer om årets landsmøte i Muskelnytt, men jeg vil gjerne trekke frem 
et av helgens høydepunkt, Lars Ødegårds glimrende foredrag om hvilke utfordringer 
store og små organisasjoner må løse fremover. Han har en enestående evne til å trekke 
frem det positive og motivere. Lars er kjent fra sitt arbeid i NHF, men er også mange-
årig medlem i FFM, og vet hvilke utfordringer vi møter. 

Bjørnar Allgot, mangeårige generalsekretær i Diabetesforbundet, debuterte som møte- 
leder for FFM, og gjorde en imponerende jobb med å navigere oss gjennom om- 
fattende vedtektsendringer med mange forslag og innspill, frem til endelige vedtak. 
Med vedtektene på plass, venter en enda større jobb for sentralstyret. Vi må lage en 
helt ny organisasjonshåndbok med retningslinjer i tråd med våre vedtekter og offent-
lige forskrifter og pålegg. Vi må involvere oss mer i sjeldenstrategien og skaffe oss ny 
innsikt i det voksende europeiske samarbeidet rundt sjeldne diagnoser. 

FFM må tilpasse seg nye tider, og nye krav til aktivitet og medvirkning. I mange år 
har vi rettet blikket mot verdier som samler oss. Vi har vist at funksjonshemmedes 
organisasjoner er sterkere når vi står sammen og taler med en felles stemme. Men 
utviklingen innen bioteknologi og genteknologi har gitt oss nye behandlingsmuligheter 
og en debatt om hvem som får tilgang til denne dyre behandlingen. Det har ført til en 
oppblomstring av mange små diagnosespesifikke organisasjoner. De synger med hvert 
sitt nebb og kjemper for hver sin diagnose, og tapper FFM for sårt tiltrengte krefter.  
Tiden er inne for å synliggjøre hva det vil si å være muskelsyk, og ta opp kampen for 
bedre tilgang til presisjonsdiagnostikk og individuell vurdering uansett hvilken diag-
nose man har. Vi må skille bedre mellom når vi er best tjent med å stå sammen for å bli 
hørt i felles kampsaker som skole, arbeid og BPA, og når vi må rope høyt for å ivareta 
våre egne særskilte interesser som muskelsyke. Vi må også kunne forvente respekt og 
støtte fra resten av organisasjonslivet. Til det trenger vi mer kunnskap om hverandres 
diagnoser, politiske prosesser, CRPD og organisering av helse- og velferdstjenester her 
i Norge. Vi skal fortsatt legge stor vekt på å tilby sosiale møteplasser for våre medlem-
mer, men er målet politisk innflytelse og endringer til beste  
for alle, kreves handling i tillegg til sosialt samvær. 
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Leder FFM
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Alltid noe som 
brenner innerst inne

TeksT:  BERNT ROALD NILSEN
FoTo:   PRIVAT  I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene 

snakke rett fra levra.  Denne gang lar vi Ingrid Thunem slippe til.

Min Mening

Hun er 33, og for henne er alt som skjer i livet politikk. Det er alltid  
noe som brenner innerst inne, og hun har trua. Både på seg selv og 

sitt interessepolitiske engasjement.

saker. Det er naivt å tro at store interesse- 
organisasjoner tar vår spesielle kamp, 
vi må utfordre dem til å gjøre det, ifølge 
Ingrid Thunem.

Opptatt av universell utforming
–Vi tror at Norge er best i klassen når 
det det gjelder de funksjonshemmedes 
liv og rettigheter, men det finnes flere 
eksempler på at vi har en vei å gå. Vi må 
bli en anerkjent del av samfunnsbildet, 
sier Ingrid, og nevner Barcelona by som 
et fint eksempel på å bli tatt på alvor. Hun 
mener Norge bør ha bedre forutsetninger 
når det gjelder universell utforming, og 
ikke bygge bygninger som gjør at noen er 
helt avhengig av assistanse. 

Bok om reaksjoner etter overgrep 
Ingrid har også skrevet bok. Masteropp-
gaven om personer med funksjonshem-
ming som har opplevd seksualovergrep, 
kom etter hvert i bokform. Den handler 
om 10 sterke, forskjellige stemmer, som 
forteller hvordan de blir møtt når de 
trenger hjelp i etterkant. Vi trenger mye 
mer kunnskap, mennesker med funk-
sjonshemming er 2-3 ganger oftere utsatt 
for overgrep, ifølge Ingrid, som har vært 
spesialrådgiver innen seksualitet og sek-
suell helse for Medvind. 

Svømming og el-sykkel gir energi 
Men hvor får en så engasjert person som 

Min Mening

L
a oss først slå fast hvem Ingrid 
Thunem er. Hun ble født i Bergen, 
vokste opp på Sunnmøre, og bor i 
Tromsø. Hun har vært politisk en-

gasjert så lenge hun kan huske, holder nå 
på med en phd i seksualitet og assistanse, 
og er leder i Unge Funksjonshemmede. 
Blekkulf sørget for at hun også har vært 
aktiv i miljøbevegelsen, hun stiftet og er 
leder for NHFs skeive gruppe og er 2. 
nestleder for FRI Troms og Finnmark. 
Så fikk leder Malin henne med på et 
årsmøte for FFMU, og plutselig satt hun i 
styret der også. Men hvorfor dette bren-
nende engasjementet?

Mer enn bare en diagnose
–Vi må tørre å bruke vår stemme og vårt 
medlemskap i FFM. Vi kan ikke godta at 
folk bare definerer oss som muskelsyke. 
Jo da, vi er det, men vi er først og fremst 
mennesker med alle de behovene som 
andre mennesker har. Vi er fortsatt ikke 
likestilt, det er fortsatt mye å gjøre for å 
bli anerkjent som noe mer enn bare en 
diagnose. Sterke stemmer i andre organi-
sasjoner jobber for funksjonshemmede 
generelt, men vi må sørge for at våre spe-
sielle interesser blir ivaretatt i lovverket, 
sier Ingrid Thunem.

Vil være et fritt menneske
Hun innrømmer at kampen er vanske-
lig. Det er selvfølgelig de færreste som 

sier at de er mot funksjonshemmede, 
men forskjellen mellom hva de sier og 
hva de gjør er stor, ifølge Ingrid, som 
lister opp flere konkrete eksempler på at 
rettighetskampen fremdeles er viktig: 20 
% av grunnskolene våre er tilgjengelige. 
64% av funksjonshemmede dropper ut av 
utdanning. Og skal du ta VY-buss med 
elektrisk rullestol må du ringe og bestille 
plass på forhånd. Sånn vil ikke Ingrid ha 
det. Hun vil ikke være et symbol på en 
prislapp, men et fritt menneske.

Mener at FFM er på sporet
–Landsmøtet til FFM var en positiv 
politisk opplevelse. FFM ønsker å bli mer 
slagkraftig og viser vilje til å stå bedre 
rustet for å møte framtida. Vi er helt nødt 
til å være endringsvillige, og det var fint 
at se at foreningen ønsker å utvikle seg 
og bli en tydeligere aktør. Vi kan ikke til-
late at forskjellsbehandlingen blir stadig 
mer legitimert, og må forstå at løsningen 
handler om politikk. Mitt inntrykk er at 
FFM er på sporet, vedtektene fornyes, og 
det er vilje til at organisasjonen skal drive 
både politikk og sosial virksomhet. Man 
er på, som det jo heter.

Utfordre store organisasjoner
Ingrid mener selvsagt at det er viktig med 
sosiale møteplasser. Å utveksle erfaringer 
og tips. Å kjenne på fellesskapet. Men 
nettopp slike arenaer er også godt egnet 
for interessepolitiske diskusjoner, alt som 
skjer i livet vårt er jo som kjent politikk. 
BPA selvfølgelig, debatten om Spinraza, 
universell utforming og at vi får de hjelpe-
midlene vi har behov for er eksempler på 

Ingrid ut frustrasjonen når kampen blir 
vanskelig? Ingrid gjør det i vannet, gjerne 
i Tromsøbadet. Hun har vært på landslag-  
et i parasvømming i 6 år, og har en noe 
sær hobby som går ut på å teste svømme-  
haller på ulike steder. Da legger hun vekk 
sitt interessepolitiske engasjement en 
time eller to, og nyter livet i vannet. Å 
våkne opp i Tromsø badet i sol og sette 
seg på el-sykkelen og oppleve en makeløs 
natur gir også Ingrid ny energi. Og som 
om ikke det er nok, får hun også energi 
av å være engasjert, alene og sammen 
med andre.  
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Landsmøtehelg Landsmøtehelg

Patricia Melsom, leder i FFM, kunne fredag 10. juni 
endelig ønske nye og etablerte FFM’ere velkommen til 
fysisk landsmøtehelg.

Muskelnytt har slått av en prat med fem tilfeldig utvalgte på Landsmøtet. 
Hvem er de, og hvordan er det å være på Landsmøtet?

TeksT:  VIBEKE AARS-NICOLAYSEN 
FoTo:  BERNT ROALD NILSEN

P
atricia Melsom ønsket velkom-
men, og orienterte først litt om 
Forskningsfondet. Kjell A. Wahl 
var leder av FFM da fondet ble 

opprettet, han ønsket at det skulle være et 
selvstendig fond, og slik ble det. 

Fondet satser på tosifret beløp
Tone I. Torp redegjorde for Forsknings-
fondet, som fyller 40 år i år. Det er et 
ønske å komme opp i 10 millioner støtte 
i løpet av 2022. Du kan gi både minnega-
ver, testamentarisk tildeling og tilskudd 

ved jubileer. Gir du til en spesifikk diag-
nosegruppe blir midlene bundet, og Tone 
reiste spørsmålet om det er lurt fordi 
«frie» gaver er til mer allmenn nytte. I 
2022 var det 7 prosjekter, hvorav 2 blir 
ferdigstilt i år.

Plasserer forsiktig og langsiktig
Tone nevnte også Muskelregisteret, det er 
ukjent for foreningen hvor mange med-
lemmer som er medlem der. Ett prosjekt 
går ut på å registrere bruk av Spinraza for 
SMA, effekten hos barn som får Spinraza 
skal kartlegges. Styret i Fondet vedtar 
avkastningen, og det er ikke ønske om 
«gambling», heller å plassere pengene 
langsiktig. Søknadsfrist er satt til januar 
for å bli ferdig med offentlige søknader 
i forkant, slik at det blir en viktig toppfi-
nansiering. Alle bør reklamere for fondet, 
men FFM trenger også penger, så det er 
bare å gi til begge. Alle gaver bør nevnes i 
Muskelnytt og på ffm.no, ikke bare testa-
mentariske gaver, slik det gjøres i dag.

Charlotte Mørch, kontor-
medarbeider i 50% stilling 
i FFM
–Jeg har vært med på å plan-
legge og organisere Lands-
møtet, og det er jo også første 
gang jeg er med på et lands-
møte, sier Charlotte, som 
er ganske fersk i FFM. – Jeg 
synes det er en flott gruppe 
som er her, og oppholdet gir 
meg en bedre forståelse og 
inntrykk av FFM. Her får jeg 
lettere forståelsen og følelsen 
av hva folk er opptatt av, hva 
FFM betyr for medlemmene, 
og hvorfor de tar på seg verv, 
sier Charlotte, som liker å 
trene, lese og skrive når hun 
ikke er sammen med familie 
og venner. Hun karakteriserer 
seg selv som strukturert, påli-
telig og trygg, med et lite smil 
om munnen, og stortrives i 
stillingen som kontorarbeider 
i FFM. 

Hege Jørstad, nestleder 
FFM i Troms og Finnmark
–Dette er mitt første lands-
møte, og jeg synes det er fint 
å møte likesinnede fysisk, sier 
Hege fra Tromsø, som har 
vært medlem av FFM i to år. 
Hun var ikke minst begeistret 
for Lars Ødegaards innlegg 
om endringer i organisasjons-
livet fredag ettermiddag, og 
studerer selv gestaltterapi. 
Hege har diagnosen polionev-
rapati, en stabil muskelsyk-
dom, og hun kan gå, men blir 
fort sliten og trøtt. Hun hadde 
selv ingen spesielle fanesaker 
på Landsmøtet, men synes 
livskvalitet er viktig, og tar nå 
på seg oppgaven som likeper-
son i foreningen.

Isabell Bjørnstad-Høglund, 
økonomiansvarlig FFMU

Daniel Maudal, vara- 
medlem i FFMU
–Det er spennende å involvere 
seg i det arbeidet foreningen 
gjør, og denne helgen har jeg 
lært mye nyttig om organi-
sasjonsarbeid på mitt første 
landsmøte noensinne. Jeg 
bidrar med det jeg kan, og 
det er for eksempel kunnskap 
om sosiale medier. Daniel 
administrerer kontoen til 
hele 8 instagrammere, og 

Rolf Ambjørnsen, leder 
FFM i Møre og Romsdal
–Det er først og fremst fint å 
treffe likesinnede folk igjen, 
å kjenne på det fysiske, se et 
ansikt du bare har hørt om, få 
nye bekjentskaper. Så er også 
selvsagt selve Landsmøtet 
viktig å være med på, sier Rolf 
Ambjørnsen (55 år), som ble 
medlem av foreningen i 2019 
og har vært med i styret i 
Møre og Romsdal i to år. Han 
ble først og fremst medlem for 
å treffe andre med en muskel-
sykdom, og så kom det med 
lysten til å ta verv etter hvert. 
Han er ingeniør med eget fir-
ma, i overkant glad i tekniske 
ting, og bor i Ulsteinvik.

Isabell er økonomiansvarlig i 
FFMU og varamedlem i FFM 
i Agder, og ikke redd for å ta 
på seg et verv. Hun synes det 
er fascinerende å møte og lytte 
til så mange mennesker med 
mye kunnskap, ikke minst 
foreleserne. – Jeg er egentlig 
Tromsø-jente, men bor nå på 
et lite sted som heter Holum 
utenfor Kristiansand. Her 
på landsmøtet var det fin og 
nyttig informasjon om bruken 
av Teams lørdag formiddag, 
og diskusjonen om vedtektene 
på selve Landsmøtet var også 
interessant. Å få være sosial, 
samt oppleve noe morsomt, 
spennende og givende passer 
meg ypperlig, sier Isabell.

kombinerer jobben sin med 
å utforske alle verdens kriker 
og kroker. Han har diagnosen 
LimbGirdle, fikk de første 
symptomene da han var sju 
år, og har brukt rullestol siden 
han var 12. Han kaller seg selv 
en sosial, men rolig person, og 
synes det var gøy å overvære 
Landsmøtet etter bare tre år 
som medlem i foreningen. 

TeksT og FoTo: 
BERNT ROALD NILSEN 

endelig ble det fysisk Landsmøte for FFM.

Fin flyt på fredag Fem på  
LANDSMØTET

spennende om orga- 
nisasjoner i endring

L
ars Ødegård er gen.sek. i Norges 
Handikapforbund, og snakket 
først litt rundt hva som har skjedd 
siden FFM ble stiftet og hva som 

skjer med genforskningen, som er utro-
lig viktig for muskelsyke. FFM er til for 
medlemmene, og hvordan få dem med? 
Han nevnte tre typer:

De som tar grep
De som tenker ting burde skje
De som ser hva som skjedde nå

Ifølge Ødegård er medlemstallene syn-
kende, vi mangler tillitsvalgte, øremerke-
de midler begrenser armslag, resultatene 
uteblir, mens folk roper etter forandring. 
Drivkraften i dag er subjektivt basert, fel-
lestanker er ikke lenger viktigst. Organi-
sasjonen i seg selv er ikke målet! I så fall 
dør organisasjonen, og det hjelper lite å 
sitte stille i båten. 

Definere FFMs hovedpunkter
Når alle skal være med på alt, er det ikke 
rom for resultater. Vi frigjør ressurser ved 

å ha færre samlinger der alle er med på 
alt. Det er viktig å definere behov og bruk 
av menneskelige og økonomiske ressurs- 
er. Vi må definere foreningens hovedpri-
oriteter. Alle kan ikke gjøre alt, og noen 
få kan heller ikke bistå med alt. 

Ikke primært syke, men borgere
Vi må huske på at vi er ikke primært syke, 
vi er borgere. Vi har spesielle behov som 
krever spesielle løsninger. Problemet er 
ikke oss, men mangel på tilrettelegging. 
Vi er eksperter på våre liv, men ting blir 
bestemt av spesialister uten at vi blir spurt. 
Vi må kvitte oss med våre fordommer, 
frykt og fordømmelse og kreve et samfunn 
der vi fungerer på lik linje med andre.
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Landsmøtehelg Landsmøtehelg

” 
Nye ved- 

tekter gjør  
valgprosessen 
enklere

Søndag morgen på Landsmøtehelgen holdt Tollef Ladehaug et innlegg om FFMs 
to store prosjekter som settes i gang i høst. Her er kortversjonen, les mer på side 
12-13 i Muskelnytt.

2 prosjekter med fokus 
på brukernes perspektiv

F
FM har søkt og fått midler til to 
prosjekter, som skal involvere 
foreningens medlemmer. Det ene 
prosjektet handler om opplæring 

av tillitsvalgte vedrørende CRPD. FFM 
har fått 1,2 mill. kroner fra Bufdir og 900 
000 kroner fra Helsedirektoratet. Det an-
dre prosjektet handler om å gi medlem-
mene mer kunnskap om fatigue. Her har 
FFM fått 420 000 kroner i tilskudd. Begge 
samlingene skal foregå på Hotel Scandic, 
Oslo Lufthavn, Gardermoen.

CRPD i samarbeid med Funkis
CRPD-prosjektet til FFM er fullfinansiert 
for 3 helger med 20 personer inkludert 
assistenter. Den første helgen handler om 
hva CRPD handler om, og hvorfor det 
er så viktig å kjenne til det. Den andre 
helgen skal koble våre rettigheter med 
brukermedvirkning. Den tredje helgen 
handler om å trene på å skrive ulike inn-
legg om dette temaet. FFM er spydspiss 
i prosjektet, og Funkis er samarbeids-
partner.

Fatigue-prosjekt med faglig støtte
FFM har søkte flere ganger om midler 
til Fatigue-prosjektet, og har endelig fått 
midler. Her har NMK/EMAN/Frambu 
lovet å bidra faglig, og foreningen etter- 
lyser nå tips og tanker om innhold fra 
medlemmene. Kurset skal gi mer kunn-
skap om hva fatigue er. Det er planlagt en 
ny samling neste år hvis foreningen får 
tilskudd.

Tollef Ladehau, Ian Melsom og Ada k. Ringstad utgjorde Landsmøtets sekretariat.Daniel Maudal og Ingebjørg Vogt-Larsen, FFMU, var aktive deltakere på Landsmøtet.

Vedtektene var  
sentrale på Landsmøtet

Årets viktigste sak var diskusjonen om nye ved- 
tekter. De nye vedtektene fastslo at færre tillitsverv 
skal velges på Landsmøtet, og Sentralstyret ble valgt 
uten nestleder.

TeksT og FoTo: 
BERNT ROALD NILSEN 

Å
rets landsmøte for FFM ble 
avholdt på Hotel Scandic på 
Gardermoen 11. juni. Patricia 
Melsom, FFMs leder, åpnet 

og ønsket velkommen, før det ble gjort 
navneopprop. Antall stemmeberettigede 
denne gang var 24, i tillegg var flere ob-
servatører med og uten tale- og forslags-
rett til stede. Bjørnar Allgot ble valgt til 
møteleder, Kristin Rolfsnes og Charlotte 
Mørch var referenter og Heidi Gulbrand-
sen og Rolf Ambjørnsen undertegnet 
protokollen.

Årsregnskap og Handlingsplan  
godkjent
Styrets rapport ble godkjent uten kom-
mentarer. Etter at Karin M. Dons Ranhoff 
hadde gått gjennom årsregnskapet for 
2021, ble også det godkjent. Så ble kon-
trollkomiteens rapport tatt til orientering, 
i likhet med orienteringen om årets 

aktivitet i Forskningsfondet. Deretter ble 
Handlingsplan for 2022-2023 vedtatt med 
endringer i henhold til nye vedtekter. 

Nye vedtekter med umiddelbar  
virkning
Debatten under Landsmøtet dreide seg 
først og fremst om Sentralstyrets forslag 
til nye vedtekter. Disse ble vedtatt med de 
endringer som ble bestemt på Landsmøt- 
et. Det nye Sentralstyret fikk fullmakt til 
å gjøre språklige og redaksjonelle tilpasn- 
inger i henhold til innkomne forslag. De 
nye vedtektene ble vedtatt med umiddel-
bar virkning.

Flere av tillitsvervene ikke lenger  
på valg 
De nye vedtektene fastslo at flere av 
tillitsvervene ikke lenger skal velges på 
landsmøtet. Det gjelder vervet som stu-
dieleder, representant fra FFMU, 3 vara 
FFMU, redaksjonskomiteen for Muskel-
nytt, 2. medlem i valgkomiteeen, leder 
Forskningsfondet og 2 medlemmer og en 
vara i Forskningsfondet. Sentralstyret ble 
valgt uten nestleder, og fikk også fullmakt 
til å konstituere seg selv. 

Klarte ikke å få valgt en ny nestleder
Forslag til årsbudsjett for 2022 ble ved-
tatt, og Sentralstyret fikk så fullmakt til 
å innarbeide eventuelle endringer som 
følge av forhold foreningen selv ikke kan 
styre. De nye vedtektene fastslo at hele 
Sentralstyret var stemmeberettiget umid-
delbart. Valgkomiteen lyktes ikke med å 
skaffe kandidat til nestledervervet.
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Landsmøtehelg Landsmøtehelg

” 
Vi må  

tenke nytt!

–De nye vedtektene var det viktigste som skjedde, men vi endrer  
dessverre ikke en organisasjon bare ved å rydde opp i vedtekter.  
Reell organisasjonsendring tar tid.

TeksT:  BERNT ROALD NILSEN
FoTo:   PRIVAT H

un kaller seg selv et både-og-
menneske, og når Muskelnytt 
intervjuer henne noen dager 
etter landsmøtehelgen, lever 

hun umiddelbart opp til den karakteri-
stikken. Hun er fornøyd, det gikk bra, vi 
fikk ryddet opp i gammeldagse vedtekter 
og fikk interessante tanker om organisa-
sjoner presentert på fredag, men så var 
det dette med alle oppgaver som nå ligger 
foran oss. Patricia Melsom er seg selv lik. 
Djevelens advokat, vil kanskje noen si. 
Men hun er slett ikke det, hun vil bare 
medlemmene sine alt godt. Så må de til 
gjengjeld forstå at de må engasjere seg på 
det lokale og sosialpolitiske planet. 

Konturene av en ny organisasjon
–Kontoret vårt hadde lagt ned mye 
arbeid for at Landsmøtet skulle kunne ha 
et godt grunnlag for å diskutere. Men vi 
møtte mindre motstand mot forslagene 
om vedtekter enn vi forventet. FFM i 
Agder og FFMU var frampå med noen 
konstruktive innspill, men vi fikk gjen-
nomslag for våre innstillinger i de fleste 
sakene. Jeg tror ikke det handlet om at 
folk ble tatt på sengen, folk var slitne, 
det var uvant å være fysisk og skrudd 
på en hel helg igjen. Senvirkningene av 
pandemien er selvsagt en faktor, dessuten 
tror jeg medlemmene ser at konturene 
av en annen organisasjon for fremtiden 
sakte, men sikkert tvinger seg frem, sier 
Patricia M. 

Naturlig å starte med vedtektene 
Vedtektene danner grunnlaget for 
virksomheten, ifølge Patricia M. Det er 
lettere å endre hvis vedtektene er preget 
av en ny tid, så det var naturlig å starte 
der. Kanskje er organisasjonens hand-
lingsplan neste kapittel, kanskje skal et 

landsmøte legge opp til at medlemmene 
jobber i grupper, for så å møtes i plenum 
og bli enige, kanskje allerede neste år. Så 
får arbeidet ta den tiden det må ta, det 
viktige denne gang var at hun så en vilje 
til å gjøre noe, å prøve noe nytt. Samtidig 
retter hun en pekefinger og mener at vi er 
i limbo. Noen vil rett og slett ikke slippe 
det gamle, det som var, mens andre er 
utslitte.

De unge fortjener at vi fornyer oss 
Hun kaller seg selv den gamle damen, 
med et lite, sjeldent smil om munnen, og 
sier at FFM trenger så mye mer enn en 
gammel dame på toppen. Men, organi-
sasjoner får de lederne som de fortjener. 
Derfor er hun opptatt av at de unge må 
få slippe til. – De unge i FFM står på og 
gjør en god jobb der de er. Noen steder i 
landet sitter de i styret i lokallaget, og vi 
har mange flinke i FFMU. Derfor er det 
viktig at vi fortsetter det arbeidet vi start- 
et med på Landsmøtet, og legger til rette 
for en organisasjon der medlemmene 
kjenner at vi som styrer er talsmenn for 
prioriterte hjertesaker. Gjerne med en 
god porsjon action og handling, smiler 
Patricia M. 

Samarbeid med andre  
organisasjoner
–Jeg tror vi må samarbeide mer og bedre 
med andre organisasjoner. Vi er for små 
og har for liten stemme, og så er det altfor 
mange interesseorganisasjoner som har 
nesten like krav. Vi må prioritere saker 
og skape en slik forståelse innad i FFM. 
Hvilke saker er viktige for oss? Mye av 
den interessepolitiske jobben vi gjør kan 
vi overlate til store organisasjoner. Bedre 
ansvarsfordeling gir større gjennom-
bruddskraft, ifølge Patricia M.

Prosjekter må inkludere  
medlemmene 
FFM står foran en aktiv høst, der med-
lemmene kan delta både fysisk og digitalt 
på flere kurs og prosjekter. Også her har 
lederen i FFM en klar strategi: – Alle 
prosjekt vi søker midler til skal være rele-
vante og inkludere medlemmene aktivt. 
Det skulle bare mangle, for det brukes 
betydelige ressurser på å søke prosjekt-
midler fordi rammetilskuddene synker. I 
høst handler kursene først og fremst om 
fatigue og CRPD, og begge deler er vikti-
ge. Fatigue rammer oss spesielt hardt, og 
CRPD handler om å kjenne til lovverket, 
så vi kan kreve våre rettigheter.

Vil gjøre foreningen enda  
mer attraktiv
 –Foreningen vår er jo på full fart inn i 
overgangsalderen, og da må vi tenke nytt. 
Vi ser positive tegn, lokallag som klarer å 
komme i gang og unge som vil noe med 
organisasjonen. Samtidig ser vi kritiske 
tegn, vi klarte ikke å velge nestleder på 
Landsmøtet, sier både-og-mennesket Pa-
tricia M. Hun er blitt advart mot å være 
pessimist, så det er ingen fare for at hun 
skal bikke den veien. De som kjenner 
Patricia M, vet nemlig at innerst inne lig-
ger det en sterk vilje til å gjøre foreningen 
enda mer attraktiv. Og den gamle damen 
er ikke akkurat kjent for å gi seg så lett ... 

–Medlemmene fortjener 
at vi fornyer oss!

engasjerte ungdommer.

Selskapet AS Helsereiser arrangerer reiser til  
forskjellige steder i Spania, både Costa Blanca  
og Kanariøyene. Du kan velge om du vil ha  
behandling eller ei. 

S
øndag formiddag i Lands- 
møtehelgen holdt Anne Gjertsen 
Kohlberg en halvtime innlegg 
om hvilke muligheter du har for 

å ta en helsereise til Spania når det blir 
kaldere og våtere i Norge. 

Totalleverandør av helsereiser
Helsereiser arrangerer reiser både med 
og uten behandling. Du betaler reisen 
selv, og søker HELFO om refusjon. 
Selskapet arrangerer både individuelle 
og gruppereiser. De kan også arrangere 
møter og konferanser, hjelper deg med 
hele reiseprosessen fra A til Å, og de er 
selvsagt medlem av Reisegarantifondet. 
De er i det hele tatt totalleverandør av 
helsereiser, altså en turoperatør som både 
selger, syr, gjennomfører og følger opp 
sine reiser. 

Mange tilbud på Costa Blanca
Helsereiser er spesielt gode på Costa 
Blanca, der de har et eget norsk team, 
som arrangerer utflukter, middager og 
sosiale arrangementer. Her har de blant 

Helsereiser til Spania
TeksT og FoTo: 
BERNT ROALD NILSEN

annet fine bosteder i Calpe, Alfas del Pi, 
La Nucia og Villajoyosa. Alle stedene er 
optimale i forhold til klima. 

Også Kanariøyene – og Kroatia
Selvsagt er Helsereiser også til stede på 

Kanariøyene. Her er bostedene valgt på 
Tenerife, Lanzarote og Gran Canaria. 
Selskapet har også tilbud i Kroatia, men 
kun fra september til mai. AS Helsereiser 
har lang og bred erfaring, selskapet fyller 
30 år i år. 
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Fatigue er en tilstand som påvirker de fleste av oss 
med muskelsykdommer i større eller mindre grad. 
Som likepersoner kjenner vi ofte den samme mangel 
på svar som dere som spør, men vi vil alltid forsøke  
å svare så godt vi kan ut fra egne erfaringer og  
kunnskap. 

Som muskelsyke og som organisasjon er vår stemme 
vårt viktigste verktøy. Det er ved å snakke sammen 
som forening, og med foreninger rundt oss i samme 
situasjon, vi kan samle oss og få en stemme som viser 
verden at vi har behov som må dekkes. 

TeksT:  IAN M. MELSOM
FoTo:   COLOURBOx

TeksT:  IAN M. MELSOM
FoTo:   COLOURBOx

Hva er CRPD?

«CRPD står for Convention on the 
Rights of People with Disabilities og 
er FNs konvensjon om rettighetene 
til funksjonshemmede. konvensjo-
nen skal bidra til å motvirke diskri-
minering mot funksjonshemmede 
og sikre våre politiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter. 
kort fortalt skal den sikre at de av 
oss som er funksjonshemmede 
har de samme menneskerettighet- 
ene som andre. Norge ratifiserte 
konvensjonen i 2013, men har enda 
ikke inkorporert den. Det vil si at 
norsk lov har fortsatt forrang foran 
CRPD om de skulle komme i strid.

FN har kritisert Norge flere ganger 
for å bryte våre rettigheter og for 
å se på funksjonshemmede som 
brukere og pasienter. om vi skulle 
innført CRPD i norsk menneskeret-
tighetslov, vil det føre til et paradig-
meskifte; vi kan da si at Norges syn 
på funksjonshemmede beveger 
seg fra et omsorgsperspektiv til et 
rettighetsperspektiv. Det vil si at 
våre menneskerettigheter kommer 
først, hvis noe skulle komme i strid 
med norsk lov. CRPD er ikke noe 
abstrakt – det handler om å påvirke 
våre liv og sørge for at funksjons-
hemmede er likestilte med resten 
av befolkningen. Vi kan ikke kalle 
oss selv for verdens mest likestilte 
land når 15% av befolkningen 
diskrimineres.

et prosjekt om fatigue:

Du ser da frisk ut?  

D
essverre er Fatigue et felt hvor 
det har vært lite fakta og doku-
mentasjon tilgjengelig. Lenge 
fikk vi bare beskjed om at det 

er “bare i hodet» eller «det er depresjon”. 
Her har det heldigvis skjedd en utvikling, 
og fokus er ikke så mye lenger på psy-
kiske årsaker som på at det er noe fysio-
logisk feil. Et utsagn vi hører fra mange 
er: Jeg er så lei av å forklare hva fatigue 
er, og fortsatt ikke bli trodd. Dessverre er 
arbeidsgivere, skoler, og venner notorisk 
lite glad i forskningsrapporter og lenker 
til fremmedspråklige medisinske artikler 
på nett.

Fatigue på norsk
Det er gledelig at vi har fått støtte til et 
prosjekt hvor vi skal organisere kurs 
og sammenfatte noe av den dokumen-

tasjonen vi har savnet på norsk. Vi har 
med oss sterke representanter fra NMK, 
EMAN og Frambu. Det føles godt å pre-
sentere et kurs hvor de fysiske årsakene 
er med, selv om vi også må ha med de 
psykiske følgene av muskelsykdom. Der 
leger og forskere kan fortelle hva som er 
feil, kan psykologer og fysioterapeuter 
hjelpe med teknikker for å gjøre det dag-
lige livet så enkelt som mulig. Drøm-
men om pilla som fikser fatigue deles av 
mange. Selv om mye har skjedd, blant 
annet som følge av forskning på trening 
og overtrening i toppidretten, er vi langt 
unna en trygg og god kur for fatigue, så 
fysiske og mentale mestringsteknikker vil 
nok fortsatt være viktige verktøy. 

Høstens LP-kurs
Som følge av innvilgede prosjektmid-
ler, satte LPU seg ned og foretok en 
rask omstrukturering av sine planer for 
høsten, og årets likepersonssamling blir 
viet til fatigue. Det vil bli avholdt kurs 
og foredrag, samt en workshop, som skal 
være med å lage grunnlag for informa-
sjonsmateriell for oss, våre venner, skoler, 
arbeidsgivere, leger, fysioterapeuter, og 
alle andre som kan ha behov for kvalitets-
sikret skriftlig informasjon om hvordan 
fatigue påvirker muskelsyke. Vi fokuserer 
selvsagt på muskelsyke primært, men har 
også fått signaler fra andre foreninger 
om at de er interessert i våre resultater, da 
flere andre diagnoser og sykdomstilstand- 
er opplever fatigue-tilstander. 

Hvordan få  
makt bak kravene? 

U
tviklingen skjer i stadig raskere 
tempo. Fremgangsmåter vi 
lyktes med tidligere, begynner 
å bli slitne og utdaterte. Metod- 

ene vi benytter har ikke samme gjen-
nomslagsevne som før. I tillegg opplever 
vi stor treghet i dugnads- og frivillig-
hetsviljen. Denne tregheten er ikke noe 
bare FFM opplever, vi hører det fra lag og 
foreninger i alle lag av samfunnet. 

Frivillig innsats
Uten frivillig innsats går store deler av 
samfunnet i stå. Som et eksempel vil all 
idrett fort lide dersom frivilligheten i 
barneidrett opphører. Det samme gjelder 
oss. Vår politiske stemme starter med fri-
villighet. FFMs frivillige og likepersoner 
er dyktige. Uten dere i ryggen, uten noen 
som er villig til å plukke opp og holde en 
fakkel, blir vi vanskelige å se og høre. 

Kunnskap er makt
En av de tingene FFM er opptatt av, er 
hvem som forteller og eier historien. 
Skal jeg på forsiden i mediene, skal det 
være min sak eller vår sak, og ikke at jeg 
leverer en historie som store politiske 
eller kommersielle interesser bruker for 
å fronte sin sak. En trist sak i mediene 
varer bare til neste oppslag, så når min 
historie mister nyhetsverdien, vil alle gå 
videre til neste historie. Min historie vil 
bli gammelt nytt. Derfor må vi ta kontroll 
over våre historier og styre skipet selv. 
Likepersonsutvalgets kurstilbud tar sikte 
på å gi oss en mektigere stemme som 

blir lyttet til. Men skal vi kreve vår rett, 
kjempe for en bedre likestilling og gi 
kloke råd til våre medlemmer, må vi vite 
hva vi faktisk har krav på.

Styrker kurstilbudet
En forkortelse bestående av de fire bok-
stavene CRPD, henger over oss funk-
sjonshemmede for tiden. Vi hører at dette 
er viktig nettopp for oss, og at det må 
lovfestes her i landet snarest. Men hva det 
betyr, og hvorfor det må inn i norsk lov? 
Likepersonsutvalget vil styrke opplærin-
gen i CRPD som ett av flere tiltak for å 
styrke kunnskapene til våre likepersoner 
og frivillige.  

Sammen med Funkis om CRPD
Da behovet for en innføring i CRPD 
meldte seg, følte vi i LPU at vi kunne for 
lite. Noen samtaler senere viste det seg at 
det er ikke bare vi som føler det slik. Fun-
kis tente på ideen vår om opplæring i em-
net da vi tok kontakt for å søke råd. De 
hadde lenge sett etter noen som hadde en 
passende problemstilling til noen tanker 
og ideer de hadde. Sammen laget vi en 
prosjektbeskrivelse – og deretter en kurs- 
pakke. Midlene til prosjektet og kurs- 
pakka fikk vi, og i høst arrangerer vi tre 
kurs hvor vi starter med CRPD, fortsetter 
med CRPD og brukermedvirkning, og 
avslutter med skrivekurs for deg som vil 
lære hvordan du lager gode avisinnlegg 
og kommentarer. Det skjer i samarbeid 
med Funkis og med bistand fra Muskel-
nytts redaktør Bernt til skrivekurset. 
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Helt dust, eller?
Vi har alle godt av litt humor, ikke minst  

selvironi, i hverdagen. Her starter Muskelnytt en 
ny spalte, der vi inviterer deg til å skrive en kort  
fortelling om noe dumt – eller dustete – som du 
har gjort eller opplevd. Først ute er Vibeke  
Aars-Nicolaysen. 

H
vis du som jeg har fjernkontroll 
til inngangsdøren vet du at 
den går opp når du trykker og 
smekker igjen helt av seg selv 

bak deg. Hvis du fortsatt som jeg bare 
skal ut en kjapp tur på svalgangen utenfor 
for å vanne planter, og så glemmer å vri 
om låsen inne eller ta med fjernkontroll- 
en ut, ja, da blir du stående utenfor. Med 
vannkanne i hånden, ingen rullestol, ing- 
en gåstol, ingen telefon og låst ytterdør. 
Og barbent.

Naboen var hjemme, jeg vaklet bort. Hun 
hadde kaffe og trøst. Vaktmesteren hadde 
ingen nøkkel. Nokas var veldig opptatt, 
og kunne komme om noen timer. Jeg så 

for meg en lang ettermiddag hos naboen 
som er veldig glad i å prate. Plutselig sier 
hun: vi har jo malerstillas rundt huset 
for tiden, kanskje de kan gå inn via din 
veranda? Hun vet godt at jeg aldri låser 
verandadøren – det er noe med å bo i 5. 
etasje. Hun sprang rundt huset og fikk 
hoiet på en av malergutta. Jeg vaklet over 
til meg selv og satt klar på benken utenfor 
til en hvit skikkelse kom gående gjennom 
min leilighet og låste opp for meg, innen-
fra. Hurra! Jeg var reddet!

Moralen er: Smekklås må sjekkes før man 
surrer seg ut, selv om det er «skal bare». 
Eventuelt kan du jo sørge for at gården 
males når du har hodet under armen. 

Stengt ute på balkongen

Minneord
Det var vemodig å få  
beskjeden om at Gerd 
Ninni Allum døde 14. 
august 2022.  
 

Erik Allums Legat for Duchenne 
muskeldystrofi ble opprettet i 1995 
av Gerd Ninni og Kåre, som var 

foreldre til Erik. Erik hadde Duchenne. 
Legatet ble etablert for å skape en bedre 
hverdag for dem som har Duchenne. Det 
gjenspeiles godt i § 2 i vedtektene. Der la 
familien vekt på at legatets formål er å yte 
økonomisk bistand til støtte for ny viten, 
spesielle tiltak og utvikling av hjelpemid-
ler, som får en direkte effekt på hverdags-
situasjonen og livskvaliteten til personer 
med Duchenne og deres familier. 
 
Nå er de tre i den lille kjernefamilien 
som opprettet Legatet, døde. Men, Erik 
Allums Legat for Duchenne muskel-
dystrofi lever videre. Styret jobber etter 
familiens intensjoner, og er sammensatt 
av personer som kjenner Duchenne og 
FFM godt. Vi vil hedre Gerd Ninni og 
hennes familie ved å gi støtte til prosjekt 
som bedrer livskvaliteten til dem som er 
berørt av Duchenne. 
 
Vi minnes Gerd Ninni med stor takk-
nemlighet og lyser fred over hennes 
minne. 
 
Tone Torp
Daglig leder, Erik Allums legat for 
Duchenne muskeldystrofi

F
ra 10. mai til 10. august har Fondet mottatt gaver på  
til sammen kr 1.026.336,-. Dermed passerte kapitalen 
for første gang i historien 10 mill. For en fin måte å 
feire 40 år på!

Gavene ble gitt av faste givere, og på Landsmøtet i forbindelse 
med markeringen av 40 år. Det ble gitt gaver til minne om 
Astrid Paulsen, som døde 26.05.2022.

Fondet mottok også en testamentarisk arv etter Tove Anne 
Solberg, som døde 04.09.2021. Arven er øremerket til  
forskning på ALS.

Tusen takk for gavene og arven! 

Takk for gaver til  
Forskningsfondet

På konsert med gode venner, nyter 
god musikk og litt forfriskende i 
glasset - livet er herlig! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen skal 
gjøre, hvor og når assistansen skal 
finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss 
funksjonshemmede og det er vår 
måte å organisere hverdagen vår på.

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

Aktiv Uke i Skien Fritidspark  
med aktiviteter for alle

Det var 16 ulike aktiviteter i Aktiv 
Uke, blant annet klatrepark, zip- 
line, helårs curlingbane, SPA, 

minigolf, shuffleboard, bowls, stier i skog 
og på landevei og mye mer. 

51 mennesker og én hund
Totalt var 51 personer involvert i Aktiv 
uke. Først og fremst 31 familiemedlem-
mer med 10 assistenter, samt 5 felles-
assistenter. 4 komitémedlemmer deltok 
i tillegg til en aktivitetsleder. Én service-
hund var faktisk også til stede.

6 foredrag og 6 spill-kvelder
Det ble holdt 6 foredrag, og arrangert 6 
spill-kvelder. Et hobbyrom sto til disposi-
sjon, og det ble kjørt en runde limbo. Sist, 
men slett ikke minst, var det en milliard 
perler å plukke opp på hobbyrommet. 
Mer info om Aktiv Uke i neste nummer.

Aktiv Uke for familier ble arrangert i Skien Fritids-
park 25.-30. juli med aktiviteter uten- og innendørs.
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Ny episode hver søndag:

sjekk podcasten 
Muskel-Minus!   

I Muskel-Minus får du innblikk i hva sjeldne nevro-
muskulære sykdommer er og hvordan medlemmer i 
Foreningen for muskelsyke lever med diagnosene.  

Går det an å fortelle på en enkel måte hvordan 
ulike muskelsykdommer fører til svekkelser og 
andre problemer? I ni utgaver av Muskelnytt 
gir vi en enkel forklaring på hva som gjør at 
musklene ikke spiller på lag.

P
odcasten heter Muskel-Minus fordi 
musklene påvirkes og svekkes. Akkurat 
det er et minus, men podcasten er et 
pluss.» Sånn starter hver episode av 

podcasten som FFM har laget med støtte fra 
Stiftelsen DAM, og i samarbeid med Sanden 
Media AS. Det er Gunnhild Aksnes Kristian-
sen, Sanden Media og Tone Torp, FFM som er 
programledere. De binder sammen historier 
fra medlemmer i FFM, Simen og Daniel sine 
Lifehacks, muskeltips og muskelsykdommer 
kort fortalt av Geir Hevnskjel Ringvold fra 
Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) i 
Tromsø.

Episodene publiseres hver eneste søndag fra og 
med 25. september til og med 20. november.
Hør dem på Spotify. Følg med i sosiale medier 
og på ffm.no og FFMs Facebookside, der kan 
du også lese episodene.

Du får høre: 
•   Hvordan det var for Siri å få ny diagnose i 

voksen alder. 
•   Ingrid forteller hva legen sa hun ikke  

kunne bli. 
•   Børre legger vekt på humor og å treffe folk. 
•   Line er full av kreativitet. 
•   Carrie måtte flytte for å få BPA. 
•   Johnny får medisiner og tror det forsinker 

forverringen.
•   Torill blir endelig tatt på alvor som  

pårørende.
•   Ulf får et uforståelig brev fra sykehuset om 

diagnosen.

Muskel-Minus er tilgjengelig i lang tid 
fremover. 
Bakgrunnen for prosjektet og støtten fra Stift- 
elsen DAM var at smittefaren for korona var 
økende i januar 2022. Selv om de nye muta-

sjonene for folk flest ikke er alvorlige, vet vi 
ikke hvordan dette vil slå ut for personer med 
underliggende sykdommer. De må fremdeles 
være forsiktige og leve som i karantene. Derfor 
mente vi det var viktig å spre informasjon om 
fysisk og psykisk mestring av de ulike nevro-
muskulære diagnosene. I koronatiden var det 
vanskeligere å dele erfaringer, fordi vi ikke 
kunne treffes. Å delta på Webinar krever at du 
må kunne delta til gitte tidspunkt. En podcast 
kan alle høre når de vil. 

Det er ofte stridt å ha en sjelden sykdom. Både 
fordi sykdommen rammer hardt og fordi man 
må være sin egen ekspert. Det ligger i sakens 
natur at det er umulig for lokalt helseapparat å 
være gode på sjeldne diagnoser. Muskel-Minus 
gir innblikk i og større forståelse for diagnosen. 
Det igjen kan gi en bedre ivaretakelse av dem 
som har sykdommen. 

Ros og ris fra lytterne tar vi gjerne imot  
på ffm@ffm.no. Har du spørsmål som gjelder 
en av muskelsykdommene, kontakt Like- 
personsutvalget, lpu@ffm.no eller Tone Torp, 
tlf. 951 64 848.

I prosjektgruppen er:

Tone Torp Forening for muskelsyke,  
 likeperson og programleder
Jon Magnus Dahl Forening for muskelsyke,  
 likeperson
Torgeir  
Kalvehagen Sanden Media AS,  
 Innholdsutvikler 
Gunhild Aksnes 
Kristiansen Programleder
Livar Hølland Sanden Media AS,  
 produsent

Hva er egentlig  
en muskelsykdom?

L
a oss starte enkelt. Se for deg en 
god gammeldags dynamittgubbe 
med ei fresende kruttlunte. Hvis 
lunta er nerven, og dynamitten er 

muskelen, forstår du nok at det ikke blir 
så mye action hvis én av delene svikter. 
For en frisk person blir det eksplosjon ti 
av ti ganger. Sånn er det ikke for mus-
kelsyke. Noe galt skjer enten i nervene 
mellom ryggmarg og muskel, altså lunta, 
eller i selve muskelcellene, dynamitten. 

Resultatet er uansett en ufullstendig deto-
nasjon, eller om du vil, redusert muskel-
funksjon. Det er viktig å huske at hver 
muskel mottar signaler fra millioner av 
nerver, og består av millioner av muskel-
celler, og det er aldri feil på alle.

Hva som rammes, varierer veldig
Akkurat hva som rammes, og i hvor 
stor grad, varierer veldig. For eksempel 
vil det ved diagnosen Charcot-Marie-
Tooth (CMT) kun være de ekstra lange 
«luntene» som mister litt piffen. Da blir 
musklene i spesielt hender og føtter 
mindre aktivert enn man skulle ønske. 
Grunnen til at det er så vanskelig å kurere 
en nevromuskulær sykdom, er at vi ikke 
kan bytte ut delene av kroppen som er 
utenom det vanlige. Som oftest handler 
det om å gjøre det beste ut av det som 
fortsatt har nok futt i seg. Med fysiote-
rapi kombinert med tilpasset aktivitet 
kan man trene på å maksimere effekten 
av en litt redusert «sprengning», og ved 
noen tilstander kan medisiner redusere 
forverring. 

I neste Muskelnytt vil vi ta for oss en av 
sykdomsgruppene som er listet opp i 
bildet til venstre.

Nervene og musklene samarbeider om å  
gjennomføre en rekke «eksplosjoner» gjennom 
bevegelse. Hos en med muskelsykdom vil noen 
av disse ikke gå helt etter planen. I bildet ser du 
en beskrivelse av hvor de ulike sykdomsgruppene 
rammer. 

TekST/ILLUSTrASJon:  GEIR H. RINGVOLD, NMK  
FoTo:  PER-CHRISTIAN JOHANSEN

Gunnhild Aksnes kristiansen
Foto: eirik Urdal

Tone I. Torp
Foto: Privat

TeksT:  TONE I. TORP  

Hvis muskelen var en dynamittgubbe:

Geir H. Ringvold, NMk.
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Arendalsuka 2022: 
Sjeldenhet i fokus!

Under Arendalsuka sa en sentral aktør i Helse 
Sør-Øst: «SjeLDeN er et begrep som er overalt 
i år». Nå er det mye spennende som påvirker 
deg med nevromuskulær sykdom.

TeksT:  ANDREAS D. ROSENBERGER, 
 NMK TROMSØ
FoTo:   PRIVAT

F.v.:  stein Are Aksnes (leder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne Diagnoser), knut-even Lindsjørn (avdelingsdirektør samhandling og bruker- 
medvirkning, Helse sør-Øst RHF), Astri Arnesen (president i den europeiske Huntingtonforeningen og brukerrepresentant i eRN-RND), kristin Ørstavik  

(seksjonsleder eMAN, oUs) og statssekretær ellen Rønning-Arnesen (Ap).

A
rendalsuka er sentral arena 
for politisk ledelse, helsefor-
valtningen, fagpersoner og 
bruker-/interesseorganisasjon- 

er. I en intens uke settes utallige tema 
på agendaen. Programmet favner alt fra 
klima, miljø, samferdsel, utdanning og 
ikke minst vår primære interessesfære: 
Helse.

Her er tre utvalgte arrangementer, som er 
direkte relatert til personer med sjeldne, 
arvelige nevromuskulære sykdommer:

Alternative betalingsmodeller  
på legemidler 
Hvem hadde trodd at fremskritt i medi-
sinsk, årsaksrettet behandling av sjeldne 
sykdommer, ikke minst i det nevromus-
kulære feltet, skulle akselerere som de 
har gjort de siste årene? Det har ført til 
utfordringer knyttet til prissetting og 
tilgjengeliggjøring av disse legemidlene, 
med Spinraza og Zolgensma for Spinal 
muskelatrofi som gode eksempler.

Norge trenger systemer på plass som kan 

gi en kvalitetssikret og rask tilgang til nye 
avanserte terapier når de er godkjent i 
Europa. Hvordan kan det løses når kost-
nadene potensielt er svært høye, doku-
mentasjonsgraden ofte er lav, og åpenhet 
om prissetting er en utfordring? 

Det ble en svært spennende debatt, der 
Beslutningsforum, Statens Legemiddel-
verk, Sykehusinnkjøp, FFO, Novartis og 
Pfizer var invitert, sammen med overlege 
Sean Wallace fra EMAN på Rikshospi- 
talet. Mye interessant kom frem, og 

Sean gjorde en flott figur med reflekterte 
betraktninger rundt kompleksiteten med 
igangsetting og oppfølging av banebryt- 
ende ny behandling.
 
Sjeldne diagnoser krever sjeldne 
løsninger
Hva er samfunnskostnadene årlig knyttet 
til sykdomstilstander, og hvorfor er det 
viktig å vite noe om dette? Jo, det kan 
sette fokus på politisk plan, og føre til 
prioriteringsendringer.

En nylig publisert rapport fra Menon 
Economics dannet grunnlag for debatt 
rundt prioriteringen av sjeldne diagnoser 
i Norge. Frem til nå har det ikke vært 
gjort inngående analyser knyttet til sam-
funnskostnadene ved sjeldne diagnoser. 
Vi vet at selv om mange diagnoser består 
av få personer, tilsvarer hele feltet på 
cirka 7000 diagnoser mellom 190 000 og 
320 000 personer i Norge. Det er altså en 
betraktelig del av befolkningen som lever 
med sjeldne sykdommer, og det bør også 
offentligheten ta inn over seg.

Nå er tallene her, og de viser til en 
kostnad på 167 milliarder kroner årlig. 
Til sammenlikning er dette høyere enn 
for eksempel hjertesvikt (48 milliarder), 
fedme (68 milliarder) og demens (96 
milliarder), men noe under kreftsykdom 
(220 milliarder). Rapporten er grov-
masket, men danner utgangspunkt for 
interessante diskusjoner. 

Skal sjeldenhet inn i prioriteringsmeldin-
gen? Hva vil skje i fremtiden med stadig 
nye medikamenter på trappene? Tar vi 
inn over oss alle de sekundære kostnad- 
ene ved å behandle, men også ved å 
ikke behandle? Vil vi ha et samfunn der 
«uformelle pleiekostnader» fra pårørende 
koster 20 milliarder i produksjonstap?
I paneldebatten deltok flere kjente perso-
ner fra sjeldenfeltet, blant annet professor 
Arvid Heiberg og leder av NKSD, Stein 
Are Aksnes. Alle de nevnte aspektene ble 
behørig omtalt. 

Nasjonal strategi for sjeldne  
diagnoser 
«Sjeldenstrategien» ble lansert i august 
2021. Tiltakene som skisseres i strategien 
skal nå konkretiseres i oppdrag gitt til 
regionale helseforetak, Helsedirektoratet 
og andre aktører.

Hva kan vi vente oss? Og hva mener 
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser (NKSD) og Norsk nevromus-
kulært kompetansesamarbeid at politisk 
ledelse og beslutningstakere bør være 
oppmerksomme på? Flere sentrale parter 
deltok i samtalen, blant annet statssekre-
tær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og 
Omsorgsdepartementet og Knut Even 
Lindsjørn, avdelingsdirektør samhand-
ling og brukermedvirkning i Helse Sør-
Øst RHF.

Ikke minst var også Kristin Ørstavik fra 
EMAN en viktig aktør i samtalen, hun 

kom med sentrale betraktninger fra et 
kliniker- og lederperspektiv knyttet til 
tematikk som ERN og internasjonalt 
samarbeid, finansiering, mestring av 
hverdagen og faglige nettverk. Vi håper 
statssekretæren og andre deltakere tar 
med seg tjenestens tanker om hvordan 
målene i Sjeldenstrategien kan nås til det 
beste for pasienter og pårørende!

Norsk nevromuskulært  
kompetansesamarbeidNorsk nevromuskulært  

kompetansesamarbeid

kristin Ørstavik og statssekretær ellen Rønning-Arnesen (Ap).

” 
Sjelden-

strategien  
ble lansert i  
august 2021 
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Alle BPA-leverandører er ikke like. Derfor er det viktig at du tenker gjennom hva det er 
som er viktig for deg når du skal velge leverandør. 

5 tips til valg av BPA-leverandør

1. Får du bistand i BPA-søknadsprosessen?
En god BPA-søknad øker sjansene for å få en realistisk 
behovs-vurdering og dermed et riktig vedtak. Mios 
BPA-rådgivere kjenner søknadsprosessen godt og har 
hjulpet hundrevis av mennesker med å få gode BPA-
vedtak. 

2. Har leverandørens BPA-rådgivere BPA selv?
Når det gjelder BPA er praktisk erfaring vel så viktig som 
teoretisk kunnskap, derfor har alle Mios BPA-rådgivere 
egenerfaring som BPA-arbeidsledere. Ville du valgt en 
kjøreskolelærer som ikke har førerkort, og som aldri har 
kjørt bil selv?

3. Får du hjelp til rekruttering av assistenter?
Uten assistenter, ingen assistanse. Vi har egne folk som 
kan bistå i rekrutteringsprosessen - i annonseutforming, 
i intervjuer, med sjekk av referanser og innhenting av 
politiattest - slik at du får de assistentene som best 
passer dine ønsker og behov.

4. Refunderes utgifter i forbindelse med ordningen?
Å ha BPA medfører ofte ekstra kostnader, for eksempel 
når du skal ha med deg assistenter på reise. Det er 
urimelig å forvente at du som arbeidsleder skal dekke 
disse selv, og derfor har vi i Mio en ordning hvor du 
får refusjon for faktiske ekstrautgifter som følge av 
assistansen din.

5. Får du tilbud om oppfølging og veiledning? 
Arbeidslederopplæringen vår  favner det meste, men vi 
forventer ikke at du skal klare alt på egenhånd med én 
gang. I Mio får du din egen BPA-koordinator som gir 
deg systematisk oppfølging og veiledning underveis 
gjennom driftsåret, i tillegg til å svare på alle spørsmål 
du måtte ha om ordningen din.

Besøk oss på www.mio.no for å få vite mer. 

BPA trenger ikke være vanskelig. 

Det hjelper å snakke med noen som har peiling, og våre 
rådgivere har personlig erfaring med BPA. Ta kontakt 
med oss så bistår vi med det du måtte lure på og hjelper 
deg med å skrive søknaden din - helt kostnadsfritt. 

Tips for tørking
Smarte Ting

TeksT:  TONE EDVARDSEN  
FoTo:   PRODUSENTENE

Vaskemaskin med tørketrommel
Med en kombinert vaskemaskin og 
tørketrommel slipper du å håndtere våte 
klær som tåler tørketrommel – de kan 
tørkes direkte i samme maskin. Denne 
type maskiner har de siste årene fått 
bedre kvalitet slik at de nå er ett reelt 
alternativ.

Tørkestativ fra tak
Med et takhengt tørkestativ kan du senke 
ned stengene til en passende høyde (lavt 
nok) når klærne skal av/på stativet. Når 
det tørkes eller ikke er i bruk, kan de 
heises opp og ut av veien.

Tørkestativ uten kryss
Dette stativet er åpent under – det er da 
lettere å komme til dersom du bruker 
rullestol eller arbeidsstol når du jobber.

Tørke på dusjforheng
Det er også mulig å bruke kleshengere 
på stanga til dusjforhenget – da er også 
gulvplassen fri. Det kan være en idé å 
montere dusjforhenget litt lavere enn 
standard slik at det blir lettere å nå opp 
(ikke så lavt at folk stanger). Anbefaler 
å bruke kleshengere som er litt brede 
slik at en får fordelt vekten litt i det våte 
tøyet. Ikea har noen kjekke «overtrekk» 
som gjør kleshengerne bredere. De har 
også hengere for tørking av strømper og 
undertøy.

Tørke enkeltplagg på dør eller  
dusjvegg
Dersom du har få plagg som skal tørkes, 
kan du henge kleshengere på dørknagger 
over toppen av dør eller dusjvegg. Disse 
finnes med en til flere knagger i rekke og 
oppfellbare. Noen enkeltknagger har to 
tykkelser, slik at de kan henges på tykk 
dør eller smalere dusjvegg/skap.

Slangeoppheng til tørking av  
VPAP-slanger
Slanger som henter vertikalt uten bøy 
tørker mye fortere enn om du henger den 
over noe. Ved å henge «klips» på veggen 
henger slangene rett og du sikrer at de 
ikke faller på gulvet.

Det kan være en utfordring å finne gode løsninger 
for tørking av klær, etc. Våte klær veier en del, og det 
kan være tungt – spesielt for skuldrene – å henge dem 
opp. Klesstativ tar også plass, og blir fort stående i 
veien – spesielt i en liten leilighet.



V
i har jo et stort sprang i alder 
og det er derfor ikke alltid like 
enkelt å finne kurs som passer 
absolutt alle, derfor tenkte vi 

denne gang at vi skulle teste ut noe helt 
nytt! Vi har nemlig invitert alle våre 
medlemmer mellom 15 og 26 år til en 
gaminghelg på Eldorado Esport & Enter-
tainment i Oslo. 23.-25. september er vi 
så heldige å ha med oss en flott gjeng på 
10 deltakere og 3 frivillige, som skal kose 
seg med gaming i Oslo.

Teste ut veldig mye nytt
Eldorado Esport & Entertainment er helt 
sikkert nytt for mange, også oss i styret. 

Vi er spent på å teste ut dette e-sport 
senteret med våre medlemmer med ulike 
behov. Det blir spennende å prøve noe 
nytt og vi gleder oss til å få sjekket ut en 
ny plass, nytt hotell, og en ny måte å nå ut 
til våre medlemmer på, skape samhold og 
ha det gøy sammen! 

Oppdatering neste nummer
Påmeldingsfristen er utløpt, men vi håper 
at dette gamingarrangement blir vellykk- 
et, og kan føre til at vi kan satse mer på 
gamingrelaterte arrangement i fremtiden 
også. I neste utgave av Muskelnytt får 
du en oppdatering om helgen i Oslo, og 
hvordan dette gikk.
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FFMU i farta FFMU i farta
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H
va? Er sommeren over allerede? 
Dette skjer hvert år, føler jeg. 
Sommeren flyr avgårde, fordi 
man koser seg. Man har det gøy 

med familie og venner, og vips! Plutselig 
nærmer høsten seg. Tilbake på skole eller 
jobb, og tilbake til å gi litt ekstra i våre 
frivillige verv. 

I FFMUs styre har vi hatt en rolig som-
mer. Bloggen ble satt i pausemodus og 
styremøter satt på vent. Styremedlemmer 
trenger også ferie, slik at vi har mer å gi 
når det går mot høst og vinter. Vi holder 
foreningen i gang, og diskuterer saker på 
mail og chat. Men vi har likevel prioritert 
ferie og avslapping i sommer, innad i 
styret. 

Står foreningen i ro nå da, når vi har litt 
ferie? Nei da! Vi har hatt en ivrig gruppe 
med medlemmer i arbeid med å plan-
legge gjennomføring av et gamingarran-
gement i september! De har gjort en god 
jobb, og dette kommer til å bli så gøy!

Nå går vi inn i en tid med søknadsskriv- 
ing, slik at vi kan tilby våre medlemmer 
moro til neste år også. Husk at i 2023 er 
det igjen tid for sommerleiren Aktiv uke 
for ungdom. Du blir vel med, ikke sant?

Hilsen Malin F. Pedersen, leder i FFMU 
 

Gaming  
med FFMU
Vi i FFMU-styret synes det er utrolig givende 
med kurshelger med forskjellige temaer, der vi 
møter flere av våre medlemmer. 

Det begynte med to ukers ferie til Los Angeles. 
Morten, jeg, Gulla og to assistenter. en lang 
reise som gikk overraskende bra! 

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

Foto: Colourbox

Tonje og Morten på eventyr: 
Sommeren 2022

V
i bodde på fire forskjellige 
hoteller. Vi var på walk of fame 
i Hollywood, og bodde på 
et Disneyhotell i forbindelse 

med SMA-konferansen. Her var det flere 
mammaer med SMA, og Morten hadde 
aldri sett så mange rullestoler, men synes 
det var hyggelig og godt å se at det er 
mange flere som oss! Jeg skulle gjerne 
sett at SMA-konferansen varer noen flere 
dager. 

San Diego – rullestolvennlig og fin
Vi reiste tre timer med tog til San Diego, 
en fin og rullestolvennlig by. Vi var der 
i fem netter, før vi reiste tilbake til Los 
Angeles. Der var vi fire netter, og innom 
øya Balboa. Der var det små luksuriøse 
sommerhus og flotte, dyre båter. 

2 hytteturer i Norge og Aktiv Uke
Vi var også på min mormor og morfars 
hytte i Norge, før vi dro til Hvaler hvor 

foreldrene til Morten har hytte. Det ble 
noen turer til Sverige siden det er så nært. 
Så dro vi på Aktiv uke for familier med 
FFM, før det ble en uke til på Hvaler. 

Jeg så fint lite på Bieber-konsert
Heldigvis klarnet været seg opp til da vi 
skulle til Trondheim på Justin Bieber-
konsert, vår første kjærestetur uten Gulla. 
Konserten var bra, men var skuffet over 
rullestol-plassen som jeg fikk tildelt. 
Det var ikke noe forhøyet område, så 
jeg endte opp med å se lite av konserten. 
Trist at handikap-plasser ikke er bedre 
gjennomtenkt på utendørskonserter. 

Sightseeing i flotte Trondheim
Dagen etter dro vi på sightseeing i Trond-
heim. Morten har studert 6 år her, og 
kjenner byen godt. Vi dro til gamlebyen, 
NTNU, Torget og Nidarosdomen. Trond-
heim er en veldig fin by, og jeg anbefaler 
virkelig å reise hit. 

Vi har nye eventyr på agendaen!
Hjemreisen var med fly til Oslo, for så å 
kjøre til Moss for å hente Gulla og hund- 
en vår, Anni. Hun har også vært med på 
det meste av sommerferien. Videre til 
Sandnes, der vi bor. Familien som ikke 
hadde sett oss på 3 uker møtte oss når vi 
kom hjem, og hjalp oss med å pakke ut 
bilen. Morten har pappapermisjon ut no-
vember, så flere eventyr er på agendaen! 

Foto: eldorado esport & entertainment
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” 
Nå må  

vi arrangere  
og rapportere 
igjen!

Om Likepersonsaktiviteter  
skriver Bufetat:

§ 7 Likepersonsaktiviteter:”
Med likepersonskurs menes en tidsavgrenset 
aktivitet med pedagogisk  innhold. Det gis 
poeng per dag kurset gjennom-føres, jf. § 
11. en kursdag må ha en varighet på minst 2 
ganger 45 minutter med minimum 5 delta-
kere inklusive kursleder. Med samtalegruppe 
og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset 
og temabasert samling ledet av en likeper-
son. Det gis poeng pr. dag samtalegruppen 
møtes og aktiviteten gjennomføres."

Fin gli i likepersons-
arbeidet

Muskelkongress i 
Brüssel – med norsk 
representasjon

J
eg skulle ønske jeg kunne skrive at vi 
etter lange år med Korona kunne legge 
pandemien bak oss. Selv om samfunnet 
er mer avslappa og midlertidige begrens- 

inger er opphevet, opplever mange av oss usik-
kerhet, begrensninger og til dels varierende og 
forvirrende råd. Vi i Likepersonsutvalget (LPU) 
og foreningen ønsker å gjøre vårt for å ha tilbud 
hvor vi skal føle oss trygge. 

Vi har opparbeidet god kunnskap om digitale 
arrangement. Vi har med suksess, og noen 
hikker, arrangert flere hybridarrangement med 
fysisk og digital deltagelse samtidig. Dette er et 
tilbud vi kommer til å opprettholde så lenge det 
er nødvendig. 

Til høsten har foreningen to store prosjekter 
som går av stabelen, to kurshelger med et viktig 
og interessant innhold. Dette ser vi veldig frem 
til. Fatigue er et tema som er mye etterspurt 
og noe som berører stort sett alle med muskel-
sykdom i større eller mindre grad, og CRPD-
kurspakken vil være viktig for å styrke vår felles 
stemme som forening. 

I LPU er jeg heldig nok til at jeg fortsatt får 
jobbe med de samme fantastiske folka som 
før, jeg har med meg Mette, Tore og Marit 
videre. Mette har også tatt på seg oppgaven som 
Studieleder etter Ada, mens LPU som helhet 
tar til seg Studieoppgavene. En tettere jobb 

med studieleder og mer fokusert jobbing med 
aktiviteter og søknader viste oss viktigheten av 
at det jobbes helhetlig med områder som har så 
mye til felles. Da det har vært ønskelig å strøm-
linjeforme og trimme foreningens styre, utvalg 
og komiteer, ga det god mening å slå sammen 
studiearbeidet med likepersonsarbeidet.  Vi har 
fortsatt med oss Tollef og resten av kontoret. 
Uten dem hadde vi ikke kunne opprettholdt 
den samme høye kvaliteten på foreningens 
likepersonsarbeid.

Vi har under pandemien fått litt pusterom ved 
hjelp av unntak fra satte regler og retningslinjer 
fra det offentlige. Dette gjelder primært Bufdir 
og Funkis. Disse unntakene mister vi fremover, 
så det er svært viktig at alle begynner å arrange-
re og rapportere aktiviteter igjen. Snakk gjerne 
med oss om dere trenger tips eller råd. Husk 
minstekravene til tid og fysiske deltakere for å 
få en godkjent aktivitet, og at det ikke er noen 
begrensing på antall digitale deltakere. 

En gledelig nyhet fra Funkis er at de øker 
timesatsen til 200 kr timen for å stimulere til 
økt kurs- og opplæringsinnsats. For å kunne få 
støtten må dere huske å melde inn aktiviteten 
på forhånd, så vi rekker å få godkjenning av 
kurset. Det er bedre om dere registrerer for 
mange kurs enn for få.

Takk for tilliten dere viser meg i to nye år, og 
velkommen til våre arrangement. 

Med hilsen Likepersonsleder’n

TeksT:  IAN M. MELSOM
FoTo:   PRIVAT

Likepersonsstoff

Likepersonsleder'n, Ian M. Melsom.

endelig var det tid for fysisk kongress om nevromuskulære 
sykdommer. etter over 2 år med bare digitale treff, var det 
fint å møtes fysisk igjen. Og Norge var representert.

D
ette møtet organiseres annet hvert 
år, og har en mer klinisk tilnærming 
enn WMS (World Muscle Society). 
For oss som deltar, betyr dette mer 

direkte relevans for dem som jobber med 
pasienter med sykdommer som affiserer nerver, 
muskler eller nevromuskulære overganger (som 
for eksempel Myastenia Gravis). 

Ny sykdomsgruppe hver dag
Hver dag var dedikert en sykdomsgruppe, 
og bestod av oversiktsforelesninger og møter 
med diskusjon om begrensede temaer samt 
presentasjon av nye forskningsfunn. Det var 
avsatt tid til at medisinfirmaer kunne presen-
tere nye funn. Overlege Trine Haug Poppe-
rud, EMAN og undertegnede var der. Det var 
mange interessante foredrag. Blant annet en 
fin oversikt over alle undergruppene av Limb 
Girdle Muskeldystrofi (LGMD). Her kommer 
det stadig nye til, dessuten nye mutasjoner på 

kjente gener. Noen foredrag konsentrerte seg 
om eksisterende behandling, blant annet om 
Spinal Muskelatrofi (SMA) og de tre mulig- 
hetene for behandling som nå foreligger: Spin-
raza, Risdiplam og Zolgensma (alle tre i Norge 
er kun for oppstart i barnealder og Zolgensma 
gis én gang kun for spedbarn). Innføringen av 
slik behandling gir nye etiske problemstillinger. 
Hva om foreldre ikke ønsker slik behandling for 
barnet? Dette ble diskutert med utgangspunkt i 
erfaringer til enkelte barneleger.

Diskusjoner om dyr behandling
Andre viktige diskusjoner gikk på hvordan vi 
kan måle effekt av dyr behandling. Det gjelder 
for eksempel Pompes sykdom, en metabolsk 
svært sjelden sykdom som gis til dem som får 
symptomer først i voksen alder, svakhet i mus-
kler og pusteproblemer. Her har man forsøkt 
fysiske tester for å måle effekt, og på kongress- 
en foreslo man nå å bruke MR av muskler. 
Skreddersydde medisiner for sjeldne sykdom-
mer er oftest dyre. Jo flere som utvikles, desto 
mer kommer det til å bli en offentlig diskusjon 
rundt prioriteringer, slik det er referert til fra 
Arendalsuka i dette Muskelnytt. Derfor var det 
ekstra spennende å høre om forskning rundt 
muligheten til å bruke etablerte medisiner for 
«vanlige» sykdommer i behandling for sjeldne. 
Her foregår det nå forskning i Nederland.

Egen kveld for europeisk nettverk
En egen kveld var avsatt til et møte for dem 
som er såkalt Board-medlem (representant for 
en medlemsinstitusjon eller consortium i Euro-
NMD), vårt europeiske nettverk på sjeldne 
nevromuskulære sykdommer-ERN. Mer om 
dette i neste nummer av Muskelnytt.

TeksT:   KRISTIN ØRSTAVIK, EMAN
FoTo:  TORILL BERG og 
 COLOURBOx 

kristin Ørstavik, eMAN.

Brüssel rådhus og Mont des Arts-distriktet i Brüssel.

Forskning
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Psykiske  
lidelser er 
største syk-
domsbyrde 
for skole-
ungdom

Av de ulike typer helseproblemer 
har psykiske lidelser mest negativ 

innvirkning på skolegangen til ungdom. 
Det viser en ny undersøkelse, regnet ut av 
forskere ved FHI.

–Psykiske lidelser har mest negativ 
innvirkning på skolegangen, med god 
margin, sier førsteforfatter Magnus 
Nordmo. – Blant de psykiske lidelsene 
har angst- og depresjonsplager sterk 
negativ påvirkning, men enkeltlidelsen 
med soleklart største sykdomsbyrde er 
ADHD. Den er både relativt vanlig og 
assosiert med dårligere skolekarakterer, 
sier Nordmo videre. Blant de kroppslige 
lidelsene er sykdomsbyrden langt mindre 
og relativt jevnt fordelt.

Nytt & Nyttig

Kilde samtlige artikler  
og sitater: Handikapnytt

Nytt & Nyttig

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Forbud mot 
el-sparke- 
sykler på 
svenske  
fortau
Sverige innførte forbud mot el-sparke- 

sykler på fortau og gangveier fra 1. 
september, opplyser infrastrukturminist- 
er Tomas Eneroth. Han sier at kjøring av 
el-sparkesykler på fortau skaper risiko for 
ulykker, og at det derfor er slutt på slik 
kjøring.

–Jeg har sett hvordan eldre og funksjons-
hemmede blir nervøse når el-sparke- 
sykler fyker forbi i høy hastighet, sier 
han og legger til at det ikke er en men-
neskerett å forsøple med el-sparkesykler. 
Regelen trådte i kraft samtidig med at det 
blir forbudt å hensette el-sparkesykler på 
gang- og sykkelbaner. Man kan risikere 
bøter for å kjøre på gangvei med el-
sparkesykkel.

I Norge har regjeringen ikke vært villig 
til å følge rådet fra blant andre funksjons-
hemmedes organisasjoner om å forby 
el-sparkesykler på fortauet, selv om en 
rekke innskjerpinger i regelverket trådte 
i kraft fra 15. juni i år. Men, et fortausfor-
bud er til vurdering i Norge, også. 

Rektor  
sendte ut 
klasseliste 
med elevers 
diagnoser
Da rektor ved en skole sør for Bergen 

skulle informere foreldrene om ny 
klasseinndeling, inneholdt meldingen 
et vedlegg med navn og diagnoser på 
enkeltelever. Meldingen ble sendt gjen-
nom appen Vigilo, og tilgangen til appen 
ble stengt for det aktuelle klassetrinnet så 
fort feilen ble oppdaget, skriver Bergens 
Tidende. Både meldingen og innholdet 
ble slettet før foreldrene fikk tilgang igjen, 
men 9 foreldre hadde allerede rukket å 
lese den.

De som hadde lest meldingen, ble kon-
taktet og bedt om å glemme innholdet. 
Foreldrene til barna hvis diagnoser var 
omtalt, har fått en telefon der skolen 
beklaget det som skjedde. Alle foreldre på 
trinnet har også fått et brev med informa-
sjon om hendelsen, som er meldt inn til 
personvernombudet og Datatilsynet.  
Skoledirektør Frode Nilsen i Bergen 
kommune sier de ser alvorlig på hendel-
sen, og forstår at tilliten til skolen svekkes 
når noe slikt skjer. – Vi skal gjøre alt vi 
kan for at dette ikke skal skje igjen, sier 
Nilsen. Rektoren skriver i en SMS til avis- 
en at hun ikke kan uttale seg mens saken 
er til behandling.

Hunde- 
kjøring,  
tennis og 
seiling får 
mangfolds-
midler
Tennis for rullestolbrukere i regi av 

Tennisfobundet. Paraidrett med 
hund i regi av Hundekjørerforbundet. 
Seiling for parautøvere. Dette er 3 av de 
7 mangfoldsprosjektene som Idrettsfor-
bundet har mottatt 4,26 millioner kroner 
fra Stiftelsen Dam for å realiser. Felles for 
alle prosjektene er at de skal inkludere 
mennesker som er mindre representert i 
idretten. NIF har et mål om å øke mang-
foldet i idrettsorganisasjonen, og tildel-
ingen fra Stiftelsen Dam gjør det mulig å 
få til enda mer på dette området.

Et av prosjektene gjelder altså hunde-
kjøring. Målet de neste tre årene er å 
etablere fem treningsgrupper i fem ulike 
klubber tilpasset parautøvere i alderen 
fra 13 år og oppover. Gruppene skal ha 
ukentlige treninger og ha trenere med 
kompetanse på paraidrett. Det skal være 
egne grupper for utøvere med bevegel-
seshemming og utøvere med utviklings-
hemming. Utøvere med og uten hund 
er velkomne til å prøve ut og starte med 
hundekjøring.

–Det føles stort å få muligheten til å 
jobbe målrettet og profesjonelt i arbeid- 
et vårt med å få flere parautøvere inn i 
idretten vår. Vi skal gi dem et skikkelig 
tilbud innen hundekjøring, sier prosjekt- 
leder Marianne Bjørnson Hofstad i  
Hundekjørerforbundet.

Opphold for 
voksne på 
Beitostølen  
høsten 2023

Beitostølen Helsesportsenter har 
landet årsplanen for 2023, og 

satt opp et opphold for Voksne 
med muskelsykdom i perioden 
23.08.23 – 12.09.23 i samarbeid 
med FFM. Informasjon om opp-
holdet er lagt ut på Beitostølen 
Helseportsenters nettsider:  
https://www.bhss.no/voksne/ 
emnekurs/opphold-for-voksne-
med-muskelsykdom/ 

Prosjekt 
for deg 
med hypo-
kalemisk 
periodisk 
paralyse
Rekruttering er nå i gang til 
prosjektet “Kosthold og fysisk 
aktivitet hos personer med 
hypokalemisk periodisk  
paralyse.”

Er du 16 år eller eldre og har 
en genetisk bekreftet hypo-

kalemisk periodisk paralyse, så 
vil Frambu kompetansesenter for 
sjeldne diagnoser gjerne ha din 
hjelp. For å tilby bedre veiledning 
til personer med hypokalemisk 
periodisk paralyse, ønsker vi å 
lære av dine erfaringer. I dette 
forskningsprosjektet ønsker vi å 
kartlegge kostholdet og det fysiske 
aktivitetsnivået til personer med 
hypokalemisk periodisk para-
lyse. Målet er å få mer kunnskap 
om hvordan kosthold og fysisk 
aktivitet påvirker hyppighet, grad 
og varighet av muskelsvekkelser. 
Mer kunnskap om dette kan bidra 
til bedre veiledning, oppfølging 
og livskvalitet for personer med 
hypokalemisk periodisk paralyse.
Dersom du ønsker mer informa-
sjon om prosjektet, se Frambu’s 
nettsider om forskning og utvikl- 
ingsarbeid (https://frambu.no/
forskning_hypokalemisk_ 
periodisk_paralyse/), eller ta kon-
takt med prosjektmedarbeider og 
klinisk ernæringsfysiolog Natasha 
L. Welland på telefon 648 56 068 
eller på e-post nlw@frambu.no 

Pårørende-
kurs for  
Dystrofia 
myotonika 
type 1
EMAN (Enhet for medfødte og 
arvelige muskelsykdommer 
v/Oslo universitetssykehus), 
Frambu og NMK arrangerer 
kurs for ektefelle/samboer, 
kjæreste eller enke/enkemann 
til personer med DM type 1.

Kurset gir blant annet mulighet 
for å danne et sosialt nettverk 

med andre pårørende (det er kun 
for pårørende). Kurset arrange-
res 16.-18. september på Scandic 
Lillestrøm (like ved Lillestrøm 
stasjon). I tillegg planlegges 
forskningsprosjektet Helsekompe- 
tanse hos pårørende. Deltakelse i 
forskningsprosjektet innebærer 
samtaler i grupper ledet av forsker 
under seminaret/kurset.  
Spørsmål kan rettes til EMAN på 
tlf. 23 07 27 53. 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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Sanofi støtter  
forskning innenfor  

sjeldne diagnoser som 
Pompe sykdom.
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sjeldne-sykdommer.no

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

Arendal TerrengRullestolPark er laget av Andreas 
eikin med god assistanse av eivind Nyland Larsen 
med utgangspunkt i eksisterende veier og stier, samt 
noe nytt og noen utvidelser.

Rullestolpark i Arendal:

Andreas og eivind  
fikk laget Arendal  
TerrengRullestolPark 

T
errengrullestolparken i Aren-
dal kan sammenliknes med en 
slalåmbakke med ulike løyper og 
utforkjøringer i ulike vanskelig-

hetsgrader. Grønn = enkel. Blå = middels. 
Rød = Krevende, og Sort = Ekspert. – Jeg 
håper mange vil benytte seg av mulighet- 
en til å prøve, uansett hvilken farge de 
velger, sier en optimistisk Andreas Eikin. 

Initiativtaker og idémaker 
Fredag 12. august takket ordfører Robert 
C. Nordli Andreas Eikin, som har vært 
initiativtaker og idemaker bak nye 
Arendal TerrengRullestolPark. Ordfører 
Nordli klippet også snoren og erklærte 
terrengrullestolparken for offisielt åpnet, 
så nå er det bare å fyke ned til Arendal 
for en morsom og spennende aktivitet.

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

KASTVOLLEN  
REHABILITERINGSSENTER

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

Vi ønsker alle våre lesere og  
medlemmer en fargerik høst!

TeksT:  TERJE EIKIN
FoTo:   PRIVAT
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Leder:
Patricia Ann Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post:
patricia.melsom@ffm.no

Økonomiansvarlig:
Karin Margrethe Dons Ranhoff
Tlf.: 901 71 263   
E-post: karin.ranhoff@ffm.no

Studieleder:
Mette Nonseth
Tlf.: 940 90 251
E-post: mette.nonseth@ffm.no

Interessepolitisk talsperson:
Ingeleiv Haugen
Tlf.: 901 67 626
E-post:  
ingeleiv.haugen@ffm.no

Likepersonsutvalget:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-post: Ian.melsom@ffm.no

FFMUs representant: 
Ingebjørg Larsen Vogt 
Tlf.: 957 85 574
E-post: ingebjorg.vogt@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: 
Kine Lyngås 
Tlf.: 918 83 587
E-post: kine.lyngas@ffm.no

Varamedlem: 
Elin Camilla Nilsen
Tlf.: 924 67 310
E-post: elin.nilsen@ffm.no

Likepersonsutvalget

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

Kontaktinfo: lpu@ffm.no
Ring eventuelt kontoret til FFM: 411 90 702

Likepersonsleder:
Ian Melsom 

Medlem:
Marit J. Hansen

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845 
E-post:   
malin.pedersen@ffm.no

Nestleder:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:  
ingebjorg.vogt@ffm.no
 
Økonomiansvarlig:  
Isabell Bjørnstad-Høglund
Tlf.: 993 33 147
E-post:  
isabell.hoglund@ffm.no

Styremedlem:
Mariell Olsen
Tlf.: 942 13 565
E-post:
mariell.olsen@ffm.no

Styremedlem:
Ingrid Thunem 
Tlf.: 465 43 244
E-post:  
Ingrid.thunem@ffm.no

Varamedlem:
Daniel Johnsen Maudal
Tlf.: 465 43 244
E-post:  
daniel.maudal@ffm.no

Valgkomiteen:

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

Medlem: 
Serenne Vikebø

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

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

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post:  
kari.bjerketvedt@ffm.no

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: jorund.lothe@ffm.no

FFM i Troms og Finnmark
Tord Skardal
Bergveien 2  
9802 Vestre Jakobselv
Tlf.: 411 00 292
E-post:
tord.skardal@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
Sivert Chr. Haaland
Anne Grimdalens vei 5b
4023 Stavanger
E-post: ffmrogaland@ffm.no

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Vibeke Aars-Nicolaysen      1. medlem: Annie Aune      2. medlem: Lars Bruun

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

SentralstyretBLI MedLeM I FFM!

Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

generelt og om din diagnose spesielt.
•  Tidskriftet Muskelnytt med nyttig infor- 

masjon og foreningsstoff fire ganger i året.
•  Tilbud om kurs, informasjonsmøter  

og sosiale sammenkomster.
•  Tilbud om å treffe andre i samme  

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

interesser regionalt og/eller nasjonalt.
•  Noen som jobber aktivt for deg.

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2022):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

adresse) kr 50,-
•  Støttemedlem kr 375,-
•  Abonnement kr 400,- 

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

GI en GAve!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er 
kjærkomne bidrag til 
arbeidet vårt.

Dersom du ønsker å 
gi en gave til FFM kan 
denne innbetales til konto 
7874.06.26255.
Gavene benyttes direkte til 
tjenester og samlinger for 
medlemmene. Du kan gi 
frie gaver eller gaver som 
nevnt nedenfor.

Gaver til Forsknings-
fondet om nevro- 
muskulære sykdommer
Like kjærkomment er  
gaver til Forskningsfondet. 
Gavene innbetales til konto 
1600.47.91197.

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag 
må du oppgi fødselsnum-
meret ditt. Økonomiske 
bidrag til FFM kan føres 
som fradrag på selv- 
angivelsen. Skattelovens 
§ 44, 5. ledd, sier at dette 
gjelder alle gaver over  
kr 500,-. For beløp over  
kr 10 000,- gjelder  
spesielle regler.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere  
gaver til FFM og/eller 
Forskningsfondet, oppgir 
du i testamentet at gaven 
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke 
eller Forskningsfondet om 
nevromuskulære sykdom-
mer, Fekjan 7,  
1394 Nesbru.

Ved testamentariske gaver 
oppfordrer vi deg til å få 
opprettet testamentet i 
lovlige former og la det 
fremgå tydelig hvem  
gaven gis til.

Gaven er fritatt  
for arveavgift etter  
Arveavgiftslovens § 4, 5. 
ledd. Dermed går arven  
i sin helhet til det  
testamenterte formålet.

Minnegaver
Minnet om en god venn 
eller slektning som har 
gått bort, kan hedres med 
en gave til FFM og/eller 
Forskningsfondet. Inn-
betalingen merkes med 
avdødes navn og navn og 
adresse til pårørende.

Små og store gaver er 
viktige. Gaver kan gis  
til konkrete formål eller 
spesifikke forsknings-
områder.

Ta kontakt med oss for 
informasjon,  
telefonnr.: 411 90 702,  
e-post: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no.

FFM oMFATTeR FØLGeNDe 
NeVRoMUskULæRe  
sykDoMMeR:

Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle 
(scapulopeoneal og scapulohumeral), 
facioscapulo-humeral-type, congenitt 
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi, 
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss 
muskeldystrofi og en rekke sjeldnere 
tilstander.

Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget 
sjeldne sykdommer, bl.a. central core 
disease, nemalin myopati, mitochondrial  
myopati, myotubular myopati.

Myotonier
Myotonia congenita (recessive og  
dominante typer), paramyotonia,  
dystrofia myotonica (Steinerts disease).

Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk  
lateral sclerose (ALS). De spinale  
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.

Sykdommer ved overgangen  
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS  
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom) 

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

Foreningsinfo Foreningsinfo



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.
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Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru


