
GØY MED GAMING

AVSLUTTER SAMARBEIDET 
MED MÄRTHA LOUISE

KURS OM SENTRALE TEMAER

VEBJØRN LAR SEG  
IKKE STANSE ...

Nr. 4 – 2022

MUSKELNYTT
Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke



Det gjelder å være målrettet!

MUSKELNYTT  nr.  4 – 20222

FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

muskelsykes livssituasjon, medvirker til 
bedre behandlingsmuligheter og støtter 
forskning omkring muskelsykdommer. 
Foreningen er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og har søster-
organisasjoner i en rekke land. 

FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye 
beskytter er prinsesse Märtha Louise.

Foreningen for Muskelsyke

Fekjan 7, 1394 Nesbru
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. tirs. ons. 9-15.
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. 

Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,  
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. 

Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid: 
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Mandag og onsdag kl. 12-15
Tirsdag og torsdag kl. 09–15

E-post: 
kristin.rolfsnes@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: 

Mandag-fredag 09–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Tone I. Torp
Daglig leder for
Forskningsfondet og  
Erik Allums legat

Telefon: 951 64 848 
Mandag og torsdag 10-14

E-post: 
fondet@ffm.no 

Charlotte Mørch
Kontormedarbeider

Arbeidstid: 
Mandag, onsdag og  
torsdag 09-15

E-post: 
Charlotte.morch@ffm.no 

Hver høst klager jeg over at mengden med saker FFM forventes å engasjere seg 
i og ha en mening om vokser og vokser. Og hvert år lover jeg at nå skal det bli 
andre boller, nå skal vi i sentralstyret prioritere strengere. Vi skal jobbe mer  

effektivt, og velge vekk alt som ikke bidrar til å oppfylle FFMs handlingsplan. Det 
gjelder å være målrettet!

Nå sitter jeg her igjen etter en lang høst der høringer, lovendringer og et av tidens  
verste statsbudsjett for kronisk syke og funksjonshemmede har haglet over oss. Alt 
kronet med en mediedebatt vi kunne vært foruten om prinsessens egnethet som  
kongelig beskytter. Mange kveldstimer og lange helger har kun gitt meg dårlig sam- 
vittighet for alt jeg ikke har fått tid til, for eksempel lobbyvirksomhet, å skaffe mer 
penger til foreningen, eller flere medlemmer.

Er det virkelig så ille? Selvfølgelig ikke! Våre tillitsvalgte er knakende gode og tilbyr 
masse faglige og sosiale aktiviteter. Sammen arrangerer vi aktuelle kurs og tilbyr viktige 
møtesteder for muskelsyke over hele landet. Vi stiller med brukerrepresentanter, vi 
svarer på høringer og vår stemme blir hørt. Vi har et medlemsblad vi kan være stolt av 
og som når ut til mange. Kanskje vi bør være fornøyde? Kanskje vi bør overlate lobby- 
virksomheten til større, ressurssterke organisasjoner? La dem kjempe for sakene som 
er viktige for muskelsyke og andre sjeldne diagnoser?

Når jeg ser tilbake på dette året, har vi fått til utrolig mye. Det går en del tid og res-
surser på oppdatering og utbedring at nettsidene våre. Her er medlemmer, potensielle 
medlemmer og nydiagnostiserte på leting etter svar, og fagfolk som kanskje aldri har 
hørt om muskelsykdommer, skal finne et svar. Målet er å være det stedet man søker 
først for leservennlig informasjon på norsk, tilpasset norske forhold, om nevromusku-
lære tilstander. Nettsidene skal også være en base for lokalforeningene og FFMU – her 
skal alt av informasjon og aktiviteter være lett tilgjengelig for den som leter. Vi er ikke 
i mål. Vi trenger prosjektmidler for å fullføre nødvendig diagnoseoppdatering, og vi 
trenger en innsats fra lokalforeningene, de må også bruke ffm.no. 

Så har vi høstens store prosjekter, fatigue og CRPD (FNs menneskerettighetskonven-
sjon for personer med nedsatt funksjonsevne). De har hatt hver sin samling i sam-
arbeid med Likepersonsutvalget og Funkis, og prosjektene fortsetter neste år. Du kan 
lese mer om kursene her i Muskelnytt.

Jeg avsluttet i Muskelnytt nr. 4 i fjor med, «… la oss heie på den nye regjeringen – her 
skal det lite penger til for å gjøre oss glade og gi en stor og ofte usynlig gruppe et løft. Vi 
klapper for full momskompensasjon, men vi trenger en bedre finansiering av frivillige 
organisasjoner og spesielt vi som gjør et viktig arbeid for sjeldne diagnoser. Ikke minst 
forventer vi at FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede snarest forankres i norsk 
lov.» Ting tar tid, så jeg slutter i år som i fjor med ordene: Vi venter spent, men holder 
ikke pusten …

Patricia Ann Melsom, Leder FFM
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Vebjørn Møller tilhører en familie av fiskere. Havet 
er arbeidsplassen. Da han var seks år gammel, fant 
legene ut at han har en muskelsykdom. Nå bygger 
han fiskebåter.

TEKST:  BERNT ROALD NILSEN 
FoTo:  PRIVAT

F
ørst litt fakta: I dag er Vebjørn 
22 gammel og bor fortsatt der 
han ble født og har vokst opp. På 
idylliske Reine ytterst i Lofoten. 

I huset til foreldrene, men han har kjøpt 
seg hustomt rett ved. Å forlate Reine er 
uaktuelt, det finnes ikke en bedre plass på 
jorda. Naturen, havet, som er omkranset 
av majestetiske fjell, hyggelige folk og 

verdens aller beste folk rundt seg. Uten 
mamma og pappa og de fem søsknene 
hadde ikke Vebjørn klart det han har 
klart.

8000 som følger hobbyen hans
–Gå inn på Vebjørns Modellbåter på 
Facebook, sier han i starten av inter-
vjuet. Vebjørn lager modellbåter, og ikke 
hvilke som helst sådanne. 8 000 følger 
Vebjørns hobby, som nå er i ferd med å 
bli business. Det begynte som 4-5-åring, 
faren bygde småbåter, Vebjørn tok etter, 
han lærte seg stadig nye teknikker, og så 
ballet det på seg etter hvert. Han måtte ha 
et sted å sitte med alle båtene, material- 
ene og verktøyet. Garasjen ble løsningen, 
bilen må finnes seg i å stå ute i all slags 
vær.

Mobbingen gjorde meg sterkere
Muskelsykdommen hans heter Duchen-
nes muskeldystrofi. Etter hvert ble det 
stadig verre å bevege seg, spille fotball, 
ro fiske, gå på jakt, sånne enkle ting som 
gutter i Reine drømmer om i oppveksten. 
Mobbing forekom, det var mange tunge 
tider. Men Vebjørn evner å se på det som 
skjedde på en positiv måte: – Det gjorde 
psyken min sterkere. Jeg sa til meg selv 

Vebjørn lar seg ikke 
stanse så lett ...
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at diagnosen ikke skulle få ta knekken på 
meg. Jeg hørte ikke så mye på legenes be-
skjeder om begrensninger, tenkte positive 
tanker og nektet å gi opp, sier Vebjørn. 
Han var i ferd med å bygge opp en følelse 
av mestring, som kommer godt med når 
han i dag bygger modellbåter.

Modell av hurtigruta Finnmarken
Hva slags modellbåter, tenker du kanskje. 
Det handler selvfølgelig om fiske, vi er 
tross alt i Norges fineste fiskevær, ifølge 
Vebjørn. Og vi snakker tross alt om en 
fiskerfamilie som har holdt fiskerfanen 
høyt hevet i flere ledd. Han lager både 
nye og historiske båter, de er alt fra en 
halvmeter til en meter lange, og akkurat 
nå holder han på med en modell av den 
velkjente hurtigruta «Finnmarken».

Ti-femten timer lange arbeidsdager
–Det handler om tålmodighet, det tar 
mange måneder å bygge hver eneste båt. 
Arbeidsdagene er mellom 10-15 timer 
lange, og jeg bruker over 1000 timer 
per båt. De siste par årene har det blitt 
business, folk bestiller og kjøper, og det 
er selvsagt hyggelig. Jeg har også vært så 
heldig å få en sponsor som heter Ryobi på 
verktøy jeg trenger, men materiellet som 
brukes er ganske dyrt, så jeg håper på en 
løsning der også etter hvert, sier Vebjørn. 

Støtter forskning via egne t-skjorter
Vebjørn har også fått laget t-skjorter, 
intet mindre enn GANT, med sin egen 
logo på. For hver t-skjorte han selger, 
går det 100 kroner til forskning gjen-

nom Forskningsfondet til FFM. Han 
har solgt mange, og oppfordrer folk til å 
støtte forskning på muskelsykdommer 
på denne fine måten. Og han har flere 
tanker om hvor viktig det er å holde 
motet oppe.

Må engasjere seg i mer enn seg selv
–Vi må bare fortsette å kjempe. Duchen-
nes er en kamp for meg, og jeg vil ikke 
tillate meg å være svak, jeg gir meg ikke. 
Det handler om å holde motet oppe, 
engasjere seg i noe, gjerne noe annet 
enn seg selv. Jeg har en manuell rullestol, 
jeg fikk den for seks års siden da jeg ble 
utsatt for en trafikkulykke på toppen av 
det hele, etter det har jeg blitt sittende 
i rullestol. Det går an å leve et bra liv i 
rullestol også, og det må vi være mye mer 
tydelige på, synes jeg. 

Livet er mer enn båtbygging
Vebjørn har flere interesser enn modell-
båter. Kule biler og klokker er greia, Ro-
lex takker han ikke nei til. Og så har han 
kompiser som stiller opp når han trenger 
hjelp. Han drar gjerne på country-festi-
val, men det er artisten Kygo som er det 
store forbildet til Vebjørn. Og når tiden 
er inne, skal han bygge seg hus på den 
nabotomta han har kjøpt. Planen er å lage 
et skikkelig modellbåtverksted, den store 
hobbyen i livet hans har han nemlig plan- 
er om å utvikle videre. Han er en sta fyr 
ifølge seg selv, og elsker å sitte i timesvis 
alene med modellbåtene. Så følg med på 
Vebjørns eventyr i årene som kommer.  

For Vebjørn betyr pappa og resten av familien veldig mye.
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Nytt fra FFM

En helg i oktober samlet vi likepersoner til kurs/workshop om fatigue på 
Scandic Oslo Airport, Gardemoen. Det ble arrangert i samarbeid med 
Nevromuskulært kompetanse senter, Frambu og EMAN, Enhet for med-
fødte og arvelige nevromuskulære tilstander. 

Kurs om fatigue og  
likepersonssamling 

D
et ble en vellykket helg med 
sosialt samvær, faglig påfyll 
og erfaringsutveksling om et 
relevant tema. Vi hadde også 

digitale deltakere, som var svært fornøyd 
med å kunne følge oss på Teams.

Takker Ada Karete Ringstad
Takket være Ada Karete Ringstads 
engasjement fikk vi til kurset, hun har 
levd med fatigue i mange år. Å ha fokus 
på dette er viktig, det påvirker livet på 
så mange ulike måter. Hun sier man 
opplever å bli avfeid med at man «bare er 
sliten», men uten noe form for forklaring 
på hva fatigue faktisk er, hvor omfattende 
det er, hvilke symptomer det kan gi og 
hvordan det er å leve med det. Hun sier 
dette om kurset: «Jeg har vært pådriver 
fordi jeg selv vet hvor viktig kunnskap 
om egen sykdom er for å leve det beste 
livet du kan. Fatigue gjør at du ofte må 
endre avtaler eller si nei til ting. Det 
er lov å si NEI uten at du er en dårlig 
person.» Andreas Dybesland Rosenberg- 
er, som er fysioterapeut og senterleder 

for nevromuskulært kompetansesenter 
i Tromsø, startet lørdagen. Han har god 
kunnskap om tematikken når det gjelder 
nevromuskulære diagnoser. 

Men hva er egentlig fatigue?
Deltakerne ble spurt hva de forbandt fa-
tigue med, og ordene utmattelse, trøtthet 
og slitenhet gikk igjen. Begrepet fatigue 
kan defineres som ekstrem slitenhet ett- 
er mental eller fysisk anstrengelse eller 
sykdom. En overveldende utmattelse som 
ikke blir bedre av søvn eller hvile. Fatigue 
er vanlig ved mange sykdommer, inklu-
dert nevromuskulære diagnoser. Det er 
vanlig at fatigue varierer, både i løpet av 
dagen og gjennom livet. Heldigvis får vi 
stadig mer kunnskap om fatigue, selv om 
mange opplever at det fortsatt er en vei å 
gå. En utfordring er at fatigue er usynlig, 
ingen kan se det på en person. Vi vet nå 
at fatigue ikke bare er psykologisk, det 
har også en biologisk årsak og påvirker 
biologiske faktorer. 

Nyttig erfaringsutveksling
Da deltakerne ble spurt om hvordan de 
håndterer fatigue, visste det seg å være 
ulike strategier. Restitusjon, søvn og hvile 
går igjen. Andre nevnte å spise nærings-
rikt, trene, optimisme og legge inn pauser 
i hverdagen. Avlyse, skjule det, koffein 
ble også nevnt. Dette er eksempler på 
mer negative måter å håndtere fatigue på, 
som ikke nødvendigvis gjør at du henter 
deg inn. Generelt kom det frem et behov 
for å ha balanse mellom energi og hvile. 
Dette er ikke lett å få til når du samtidig 
har krav og forventninger. Mange har 
utfordringer knyttet til å være en del av 
en familie, å følge opp kontakt med venn- 
er og å hjelpe til. Det er vanskelig å sette 
grenser. 

TEKST:  CHARLOTTE H. MØRCH  
FoTo:   PRIVAT

Ildsjel Ada Karete Ringstad, flankert av Isabell Bjørnstad-Høglund (t.v.) og Ingebjørg Larsen Vogt (t.h.).

Foredragsholder Andreas Dybesland  
Rosenberger og kursleder Tollef Ladehaug.
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Nytt fra FFM

Stress, smerter og fatigue
Del 2 lørdag var med en sprudlende 
psykolog, Frauke Musial. Hun arbeider 
ved Universitet i Tromsø og NAFKAM 
(Nasjonalt forskningssenter innen 
komplementær og alternativ medisin). 
Psykologi, biologi og tung materie ble 
ganske lett når hun la det frem. Tilhører-
ne viste stor interesse. I tillegg til å være 
psykolog har hun studert nevrologi, og 
viste hvordan stress, smerter og fatigue 
henger sammen. Disse tre komponentene 
kan forsterke hverandre. Stress aktiverer, 
stressreaksjonen har hjulpet mennesker 
til å overleve, ved at vi flykter fra fare. 
I dag opplever vi gjerne psykososiale 
stressfaktorer: Jobbkrav, daglige trett- 
er, engstelser osv. Alle mennesker må 
mestre disse stressfaktorene, i tillegg må 
vi med nevromuskulær sykdom mestre å 
leve med sykdommen og tap av energi i 
hverdagen på grunn av den, noe som kan 
oppleves som en stressfaktor i seg selv i 
tillegg til at vi ofte har smerter. Det igjen 
påvirker fatigue. Å lytte til kroppen og 
ta hensyn til seg selv kan redusere stress, 
som igjen kan føre til mindre smerter og 
virke positivt for fatigue. Nevrologisk er 
det sammenheng mellom aktivitet i hjern- 
en og fatigue. Hjernens aktiveringsfunk-

sjon, den som berører våre funksjoner, 
påvirkes av fatigue og fører til problem 
med konsentrasjon og fokus. 

Hvordan håndtere fatigue? 
Ergoterapeut Solvor Sandvik Skaar fra 
Frambu kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser avsluttet helgens forelesnings-
rekke på søndag. Hennes foredrag tok 
for seg hvordan du kan prioritere, gjøre 
forandringer og finne balanse mellom 
aktiviteter. Når ergoterapeuter snak-
ker om aktivitet, handler det om alt du 
gjør: Kle på deg, henge opp klesvask osv. 
Noen aktiviteter tapper energi, andre gir, 
og hvilke som fører til hva varierer fra 
person til person. Deltakerne på kurset 
hadde flere ulike aktiviteter de trakk frem 
som lystbetont og noe de fikk overskudd 
av: Være med dyr, styrketrening, gå på 
ski, tur i naturen. På den andre siden va-
rierer det hva du tappes av. Noen syntes 
trening er krevende, andre blir tappet av 
sosiale sammenkomster. Vi har allerede 
nevnt trening og kosthold som viktig for 
å håndtere fatigue. Men hvordan og hvor 
ofte du skal trene vil variere fra person til 
person. Skaar snakket også om energi-
økonomisering, planlegging og priorite-
ring. 

Hva er energiøkonomisering?
Energiøkonomisering handler om alt 
du gjør og å bruke minst mulig krefter 
på aktiviteter. Det krever mindre å sitte 
og kle på seg, og noen kan ha nytte av å 
bruke dusjstol. Du kan se på hvordan det 
er møblert hjemme, og hvor ting er plass- 
ert for å gjøre det mest mulig praktisk. Av 
og til kan det være fint å få hjelp til ting 
istedenfor å gjøre alt selv. Det er viktig 
å legge inn pauser. Hva en pause er, er 
individuelt. Det kan være å hvile, gjøre 
noe annet, gå en tur. Et godt tips er å 
planlegge pausene, så du tar dem før du 
er utslitt. 

Planlegging og prioritering
Tett koblet til dette er planlegging og 
prioritering. Mange aktiviteter som tap-
per for energi, bør ikke legges til samme 
dag. Du bør også planlegge for aktiviteter 
som gir energi, dette er viktig for helsen. 
Vi takker for en fin helg, og gleder oss til 
dette kan komme til nytte i likepersons-
arbeid og i lokallagene. Vi fikk støtte av 
Helsedirektoratet til prosjektet. Det kom-
mer etter hvert et hefte om temaet, basert 
på dette kurset. 

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

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold for personer med  
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside  
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KASTVOLLEN  
REHABILITERINGSSENTER
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Nytt fra FFM

Pilotkurs CRPD –  
Kurshelg på Gardermoen 
7.- 9. oktober

FFM satser på et aktuelt tema, når vi sammen med 
studieforbundet Funkis har satt i gang pilotprosjektet 
CRPD – Dine rettigheter. Bedre livskvalitet gjennom 
kompetanseheving, læring og mestring. 

N
ok en gang ble vi samlet på 
Gardermoen med godt opp-
møte både fysisk og digitalt. I 
tillegg til medlemmer i FFM 

hadde vi gjester fra andre foreninger og 
fylkessekretæren fra FFO Oslo. Prosjekt-
leder Tollef Ladehaug, og generalsekretær 
i Studieforbundet Funkis, Roger Håkon 
Skår, ledet oss gjennom helgen.

Men hva er egentlig CRPD?
Selv om jeg har prøvd å forstå hva CRPD 
er og debatten om den skal inn i norsk 
lov og hvor den skal plasseres, var jeg 
nokså uvitende, men ikke minst nysgjer-
rig, der jeg satt fredag ettermiddag. Noe 
jeg ikke var alene om. CRPD står for 
«Convention on the Rights of People 
with Disabilities», FN-konvensjonen om 
rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne.  Hensikten er at den skal 
motvirke diskriminering av personer 
med nedsatt funksjonsevne. Den ble 
vedtatt i FN i 2006 og ratifisert i Norge i 
2013. Konvensjon er en forventing eller 
normer. At Norge har ratifisert den, betyr 
at Norge skal forholde seg til den. Denne 
skal gjelde på alle områder: Arbeid, 
utdanning m.m. Totalt består den av 50 
artikler. 

CRPD skal inn i norsk lov
Første foredragsholder var Live Kroknes 
Berg, faglig leder ved FFOs rettighets-
senter. Hun satte oss godt inn i prosess- 
en rundt ratifisering av CRPD i Norge 
og FNs forventninger og krav til norske 
myndigheter. Siden Norge forholder seg 

til CRPD, må regjeringen regelmessig 
levere en rapport om dens status til FN. 
Parallelt med dette leverer FFO en alter-
nativ rapport, utarbeidet med innspill fra 
125 organisasjoner. De har funnet at det 
er dokumentasjon som støtter at funk-
sjonshemmedes menneskerettigheter 
neglisjeres og utsettes for brudd. Allerede 
her ser vi altså behov for å gjøre en jobb 
med CRPD. 

Norsk lov går fortsatt foran CRPD
En annen utfordring med konvensjon- 
en er at den ikke er en del av norsk lov. 
Skulle det være en konflikt mellom norsk 
lov og CRPD går altså norsk lov foran. 
Men her ser det heldigvis ut til å være 
endringer på gang. To dager før vi møttes 
på Gardemoen ble det bestemt at CRPD 
skal inn i norsk lov. Hvorfor blir funk-
sjonshemmede utsatt for menneskeret-
tighetsbrudd? En grunnleggende årsak er 
at disse ikke har blitt forstått som urett, 
men som naturlig og legitim forskjells-
behandling på grunn av biologiske og 
medisinske forskjeller. Dette her er et 
viktig poeng til senere i artikkelen, når 
betydningen av paradigmeskifte tas opp. 
Men først noe fra dagens andre fore-
dragsholder, fagdirektør Eli Knøsen fra 
likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Hun satte CRPD i perspektiv.

Eksempler på diskriminering
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
arbeider med juridisk veiledning, er på-
driver for likestilling og har tilsynsansvar 
for konvensjoner. Alle er jo beskyttet mot 

TEKST:  CHARLOTTE H. MØRCH
FoTo:  PRIVAT
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Nytt fra FFM

diskriminering, uavhengig av kjønn, et-
nisitet, funksjonsnedsettelse m.m. Dette 
er en del av menneskerettighetene, som 
springer ut av grunnleggende normer 
stater har blitt enige om. Likevel: FNs 
verdenserklæring om menneskerettighet- 
er av 1948 artikkel 2 nevnte flere grupper 
spesielt som ikke skulle forskjellsbehand-
les, men ikke funksjonshemmede. De 
kom først med CRPD i 2006. Eli Knøsen 
viste til flere konkrete eksempler på 
diskriminering som vi kan relatere oss 
til. For eksempel: Informasjon som gis 
over høyttaler må gjøres tilgjengelig for 
døve, sitter man i rullestol må man kunne 
komme inn i stemmelokalet og butikkan-
satte må kunne være behjelpelig hvis man 
ikke når opp til en vare.

Paradigmeskiftet og CRPD
Begge foredragsholderne vektla para-
digmeskiftet, og behovet for å endre 
forståelsesrammen. CRPD representerer 
et paradigmeskifte for hvordan vi ser på 
funksjonshemmete og bekrefter at funk-
sjonshemmet skal inkluderes på lik linje 
med alle andre. Tenkemåte og politikk 
må skifte fra individ til samfunn, fra om-
sorgsperspektiv til selvbestemmelse, fra 
spesielle behov til naturlig variasjon, fra 
avvik til mangfold, fra bruker til borger, 
ifølge Eli Knøsen. 

Vi må endre egne holdninger
Da deltakerne satte seg ned og diskuterte 
betydningen av CRPD, ble det klart for 
oss at utfordringer bør synliggjøres og at 
man bør jobbe for at flere ser dette, og 
dermed også blir bevisst det. Men det er 
vel så viktig også å arbeide med paradig-
meskiftet. Fra salen kom det innspill om 
at funksjonshemmede må gjøre noe med 
egne holdninger. Begreper man vil at 
andre skal bruke må man selv ta i bruk. I 
arbeidet videre for funksjonshemmedes 
rettigheter kan vi bruke artiklene i CRPD 
og vise til hvordan de brytes i praksis. 
Hverken vi eller andre skal fortsette å 
skylde på medisinske årsaker. 

Givende og meningsfylt helg
Helgens siste kursdag ble i stor grad 
brukt til refleksjon og evaluering. Deltak- 
erne opplevde kurset som meningsfylt og 
svært viktig, det påvirker mange sider av 
livet vårt. Takket være foredragsholdere 
som var gode til å formidle, lærte vi mye. 
Deltakerne så verdien av at dette kan 
engasjere i lokallag og være relevant i 
eget liv. Med andre ord, ikke bli skremt av 
ukjente begreper, dette er viktig. Pilot-
kurset håper vi er starten på et givende 
og viktig arbeid videre. Dette prosjektet 
er støttet av Helsedirektoratet og Barne- 
ungdoms- og familiedirektoratet. 

Engasjerte deltakere på pilotkurset om CRPD.

” 
Fra avvik 

til mangfold
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Det verste med  
sykdommen er at 
ikke alle ser den ...

TEKST:  MALENE SØRENSEN LUNDBERG/LISTER 24
FoTo:   PRIVAT  

Haakon har sykdommen sentronukleær 
myopati. Vanlige symptomer er muskelsvikt 

i ansikt og kropp. I Haakons tilfelle er det en 
medfødt genfeil. I september vant Haakon 

Oslo Maraton for sin klasse!

V
i treffer ham hjemme i Flekke-
fjord. Med fin utsikt over sjøen 
ligger han i sofakroken med 
mobilen. 11-åringen er sliten 

denne formiddagen, og da er det nød-
vendig å slappe av. Da blir det som regel 
mobilspill eller Fortnite på rommet. Han 
drømmer nemlig om å bli proff i det po-
pulære videospillet. Bortsett fra et sløvt 
blikk, er det ikke noe som umiddelbart 
taler for at gutten har en muskelsykdom.

– Er det lett for andre å forstå at du har 
en muskelsykdom?

– Nei, mange ser på meg som om jeg 
er helt vanlig, for det kan være vanske-
lig å se når jeg er sliten. Tidligere pleide 
jeg å gire meg selv opp for jeg ville bare 
fortsette å ha det gøy, men da var jeg 
kjempesliten når jeg kom hjem. Og hvis 
jeg blir syk klarer jeg ikke å gå, da må jeg 
bli båret rundt i huset, sier han.

HAAKON ER EN tøff gutt som klager lite. 
Diagnostiseringsprosessen begynte da 
han var halvannet år gammel, og i treårs-
alderen ble han diagnostisert ved hjelp av 
muskelbiopsi og gentest. Han gikk uten 
hjelpemidler frem til han var fire år. Da 
fikk han rullestol og skinner til beina.
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– Muskelsykdommen vil utvikle seg i 
sakte progresjon. Tidvis er han mer opp-
tatt enn han gir uttrykk for om fremti-
den. Vi har meldt oss inn i FFM, og prø-
ver å bli oppdatert, men det er ikke lett. 
Når han spør om behandling, har vi ikke 
andre gode svar enn at det forskes på, sier 
mamma Trine. Det er lite kunnskap på 
feltet, derfor er Habilitering for barn og 
unge (HABU) årlig i Kristiansand for å 
undersøke 11-åringens utvikling.

Å HA EN MUSKELSYKDOM uten noen 
synlige tegn og symptomer kan være 
krevende sosialt. Familien legger ikke 
skjul på at det har vært noe erting og 
mobbing, men det har bedret seg, og det 
bidrar også til at de ønsker å fortelle om 
sykdommen.

– Vi håper at når folk snakker om syk-
dommen, blir det lettere å forstå, sier 
Trine. En del av sykdommen er fatigue, 
følelsen av en overveldende utmattelse 
som ikke blir bedre av søvn eller hvile. 
Den kan komme over lav terskel hos 
Haakon.

– Det verste med sykdommen er at ikke 
alle ser den. Det er kjedelig at jeg ikke er 
like sterk som andre, ikke reiser meg opp 
om jeg faller og ikke er like rask som de 
andre. Men det beste er at jeg har gode 
venner, får hjelp av assistenter og har 
firehjuleren å kjøre til byen med, sier 
Haakon.

ALLEREDE DA TRINE bar Haakon inni 
magen, mistenkte hun at noe ikke var 
helt normalt.

– Han lå i seteleie hele veien, og var et 
rolig barn i magen. Han var mitt fjerde 
barn, og da kjenner man jo forskjellen, 
så jeg skjønte at det var noe som ikke 

stemte. Da de på St.Olav i Trondheim 
ville jeg skulle føde ham på vanlig måte, 
ba jeg om keisersnitt, og jeg er glad for at 
jeg sto på kravet. De kalte det «fødsels-
angst». 

Da Haakon kom til verden, var han slapp. 
Det ble tatt mange prøver allerede da, 
men han var «innenfor», som de kalte det.

– Han gikk da han var 18 måneder, men 
gikk dårlig, og i barnehagen syntes de at 
han var så «vinglete». Han klarte ikke å ta 
seg inn og gjenvinne kontrollen, men de 
fant ingenting galt.

Etter hvert ble det mer synlig da Haakon 
begynte å dra på det ene beinet. Ingen 
avvik ble fanget opp på røntgen.

– Det var rart, tenkte jeg, men så sa helse-  
søster at vi kunne gjøre noe med det. Vi 
begynte med utredning og undersøkelser, 
spinalpunksjon og muskelbiopsi – der 
de så at noe ikke stemte. Flere av under-
søkelsene var smertefulle, og det ble tatt 
blodprøver og en gentest der man kun 

har mulighet til å teste fire utvalgte av de 
cirka 24.000 genene, av kostnadshensyn. 
De fant en feil i ett gen. Det var forenlig 
med symptomene, sier Trine.

BARNENEVROLOG Magnhild Rasmuss- 
en kjenner Haakon, og svarer på generelt 
grunnlag:

– Sentronukleær myopati er en svært 
sjelden genetisk muskelsykdom med flere 
undergrupper. Årsaken er mutasjon i 
nærmere definerte gener, som gir muskel-
svakhet. Det er stor variasjon med hen-
syn til hvor hardt pasientene blir rammet. 
Debut kan være allerede ved fødsel, da gir 
det oftest mest alvorlig sykdom. Andre 
merker symptomene på ulike tidspunkt 
opp gjennom barnealder, i enkelte tilfeller 
nærmere voksenalder, sier hun.

– Det er gjort store framskritt innen 
kunnskap om genetikk de senere år. Nå 
har vi mulighet til å bestemme hvilket 
gen som er affisert og årsak til sykdom-
men. Fordi denne sykdommen er så 
sjelden, er det fortsatt vanskelig å finne 
gode tall for forekomst.

– Alle slike sjeldne tilstander bør følges 
tett opp fordi det kan være et noe ufor-
utsigbart forløp hvor man må passe på 
at de tiltakene som trengs blir satt i verk. 
En slik muskelsykdom kan i tillegg til å 
affisere motorikk i ben, armer og ansikt 
også ramme puste- og svelgfunksjon og 
øyebevegelser.

IFØLGE RASMUSSEN er fatigue typisk. – 
Ikke minst i oppveksten er det en spesiell 
utfordring å ha en slik muskelsykdom. 
Man ønsker å delta på det de andre gjør, 
men orker ikke, som følge av redusert 

Her vinner Haakon sin klasse i oslo Maraton.

Her er deler av familien til Haakon samlet rundt bordet.
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energi og muskelkraft. Det er viktig at 
omgivelsene er klar over dette.

– Det er vanskelig å si noe konkret om 
fremtidsutsiktene fordi alvorlighetsgrad 
er så ulik hos ulike pasienter, blant annet 
avhengig av debutalder. Men det er en 
mulighet for en langsom økning av symp-
tomer gjennom årene, sier Rasmussen.

MED SENTRONUKLEÆR MYOPATI 
kan man regne med svak progresjon, 
men i Haakons tilfelle utviklet det seg 
litt fortere enn de var forberedt på. I fjor 
fikk han satt inn en PEG som tilfører 
ernæring gjennom en sonde i magen, 
og i 2020 begynte han med CPAP – en 
pustestøtte om natten.

I sommer har Miriam jobbet hos familien 
som assistent og hjulpet Haakon. – Mi-
riam er flink og catcher Haakon med en 
gang. Det er ikke en selvfølge, så Miriam 
er godt utdannet. Og Haakon er jo smart, 
han ser fort når folk er engasjert i ham 
eller ikke, forteller mamma.

Haakon roser også assistenten, og trekker 
også frem Tina som kjenner ham best. I 
hverdagen har han to-tre assistenter som 
støtter ham, Tina har vært der lengst og 
kjenner igjen tegnene når Haakon blir 
sliten. Det ser hun i øynene hans. – Han 
aktiviserer seg når han begynner å bli 
sliten. Kan også bli litt ukonsentrert, selv 
om han ikke er en bråkegutt, forklarer 
Trine.

HAAKON HAR OGSÅ en stå-på-vilje, det 
er ikke alltid så lett å akseptere begrens-
ningene.

– Av og til vil jeg prøve selv, selv om jeg 
vet at jeg ikke klarer det. Som når jeg 
ikke klarer å reise meg opp, men føler 
likevel at jeg kommer til å klare det. Men 
mamma Trine erkjenner at det kommer 
kvelder da hun må trøste sønnen. Da 
kommer behovet for å snakke om tanker 
rundt fremtiden, hverdagen og ulike 
utfordringer.

– Da liker du å lese, at jeg holder deg i 
hånden, masserer ryggen eller fingrene 
dine, sier hun.

– Ja, jeg får litt vondt i ryggen hvis jeg har 
gått langt eller er ute for lenge. Det hjelper 
å bli massert eller ha på korsettet. Men ett- 
er at jeg fikk PEG-en har jeg vært redd for 
at korsettet kommer borti, sier Haakon.

– Haakon har skinner, PEG, pustestøtte 
og han skulle egentlig hatt skinner på 
fingrene slik at de ble rettet ut. Men på 
et eller annet tidspunkt må man se på 
når hjelpemidlene er med på å begrense 
aktiviteten. Det er en grense på hvor mye 
han kan ha hjelp til, så vi tar det viktigste. 
Og så trener han med fysioterapeut noen 
dager i uken, informerer Trine.

PÅ VINTERSTID er det oftere innleggels- 
er på sykehuset. Ettersom sykdommen 
kan ramme hjerte og lunge, må Haakon 
på hjertekontroll annet hvert år. Det er 
to-tre faste sykehusopphold i løpet av 
året, samt når han blir syk, nevner Trine.

– Vi har fått god oppfølgning av fastlege 
og kommune, Nav og IP-ansvarlig med 
hjemmebesøk og deltakelse i ansvars-
gruppemøter. I starten visste vi ikke hva 
vi trengte av hjelpemidler, og der har vi 
fått mange gode tips og hjelpemidler fra 
kommunen, Nav og HABU. Det norske 
helsesystemet har fungert utmerket.

– Hvert år kommer det et team fra Oslo, 
HABU, spesialister på muskelsykdommer 
med blant annet overleger, fysioterapeut 
og forskere. I og med at muskelsykdom-

men er så sjelden følges den tett for å få 
mer kunnskap og følge utviklingen. De 
siste årene har de også vært opptatt av å 
snakke med Haakon, sier Trine.

– De spør meg om PEG-en og vil høre 
hvordan det går, og så snakker de med 
mamma og pappa en stund. Da pleier en 
fysioterapeut å undersøke meg ordentlig, 
opplyser Haakon. 

I dag finnes det ingen behandlinger mot 
sykdommen, men håpet er at det vil 
komme medisiner i fremtiden.

– Det er ikke gøy når jeg hører hvor lenge 
det er til. Pappa sier at det er en liten 
sjanse for at det kanskje kommer medisin 
til jeg begynner i åttende klasse, men det 
har de sagt i lang tid, så det er egentlig 
størst sjanse for at det ikke kommer. Jeg 
håper den kan hjelpe meg med at jeg kla-
rer å reise meg opp hvis jeg faller, springe 
litt mer og har mer krefter.
I september vant Haakon sin klasse – 3 
kilometer på hjul – i Oslo Maraton: – Det 
var veldig gøy, jeg tenkte egentlig ikke på 
å vinne, bare på å følge etter de andre. Og 
hvis noen vil spille med meg på Fortnite, 
så er brukeren min Mr. F I R E, og det er 
viktig med mellomrommene. Jeg er den 
beste i 6. klasse i Fortnite på skolen min, 
sier Haakon.
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Søk på Aktivitets- 
hjelpemidler!

Smarte Ting

TEKST:  TONE EDVARDSEN  
FoTo:   PRODUSENTENE

Aktivitetsmidler for personer over 26 år bør søkes om i januar/februar før 
AKT26-potten går tom. Jeg vil derfor gi dere noen forslag, slik at dere rekker å få 
inn søknaden. Husk også å få reparert ødelagte aktivitetshjelpemidler tidlig på 
året – da også den potten gikk tom i 2022. 

E-joelette turvogn
For mange vil det å komme seg rundt på 
stier i naturen være vanskelig på egen-
hånd. E-joelette er en turvogn der du har 
ett hjul i bakken og blir trillet av to ledsag- 
ere (foran og bak). Det er hjelpemotor på 
hjulet, slik at selv voksne personer kan 
være med uten at det blir for tungt for 
ledsagerne. Hjulet vippes bakover når 
du skal inn/ut eller ha pause – da blir du 
sittende lavere og stødig.

Piggekjelke (barmark eller snø/is)
Pigging kan være en fin måte å komme 
seg ut på – enten det er på barmark eller 
snø/is. På barmark kan du pigge i vanlig 
rullestol. Det er imidlertid morsommere 
å benytte en piggekjelke eller en rullestol 
beregnet på pigging. På denne måten 
kommer du deg raskere fram og får 
benyttet andre muskler enn ved å trille 
vanlig rullestol.

Terapisykkel
For en del vil en vanlig ergometersykkel 
ikke være mulig å benytte. Terapisykler 
har tilpassede pedaler eller håndtak slik 
at du kan sitte i en vanlig stol eller rulle- 
stol og sykle. Du kan bestemme hvor 
mye du skal bidra selv og hvor mye du 
får hjelp av motor. Dette gjør det mulig å 
komme i gang med motor, og gradvis ta 
over selv. Med motorhjelp kan du sykle 
over et lengre tidsrom og på den måten få 
mer bevegelse.

Sykkel
Det finnes mange forskjellige sykler med 
eller uten hjelpemotor – for fot eller arm-
drift. Dersom du ikke har elektrisk rulle- 
stol og trenger sykkel for å komme over 
lengre avstander kan du søke om denne 
som forflytningshjelpemiddel – ikke 
aktivitetshjelpemiddel. Denne går da ikke 
av AKT26-potten, men blir et ordinært 
hjelpemiddel.
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En muskel består av muskelceller. I skjelett-
muskulatur, det vi bruker for å bevege oss, er 
cellene lange, tynne og buntet i hop, se for deg 
et fuglenek. Det en slik muskelcelle gjør  
aller best, er å trekke seg sammen.

Muskeldystrofier

H
jernen sender en bestilling 
om bevegelse, og muskencell- 
ene adlyder ved å trekke seg 
sammen. Men hos en med 

muskeldystrofi er det ikke sikkert at  
hjernen får det som den vil bestandig. 

La oss si at muskelcellen er en bil. En 
vanlig bil er sammensatt av rundt 30 000 
store og små deler. Alt må ikke fungere 
100 prosent hele tiden, men jo mer som 
er i orden, desto bedre blir kjøreopplevel-

sen. Enkelte av delene er ikke så farlig for 
totalopplevelsen. Får du en rift i setetrekk- 
et, vil bilen gå akkurat som før. Men 
andre deler er kjempeviktige.

Muskelcellene er også bygd opp av mange 
ulike deler, blant annet proteiner. Hva 
skjer om noen av dem mangler? Med 
litt fantasi kan vi prøve å tenke oss at 
«bilmodellen» Duchennes muskeldystrofi 
kommer uten støtdempere. Overført til 
muskelcellen, er det et spesielt protein 
som heter dystrofin som mangler.

Selv om resten av bilen funker som den 
skal, fører den manglende dempinga til 
ustabilitet, og det kan bli vanskelig å få 
noe særlig fart. I dette eksempelet kan 
slitasjen gjøre at viktige deler av motoren 
til slutt blir ristet løs, og bilen stopper.

Det som i virkeligheten skjer i dette 
tilfelle er at musklene gradvis brytes ned 
og omdannes til fett. Beckers muskeldys-
trofi ligner, men her finnes det faktisk 
støtdempere, selv om de er altfor korte. 
Derfor kan personer med denne sykdom-
men oppleve noen av de samme plagene 
som ved Duchennes, bare mildere.

Vi har en drøss av ulike muskeldystrofi-
diagnoser, og de rammer ulike deler av 
cellen/bilen. En Limb girdle-bil kan du si 
at ikke fyrer på alle sylinderne, eller, litt 
mer moderne; elbil-batteriet har redusert 
kapasitet, og lar seg kanskje ikke lade 
skikkelig opp lenger.

Dessverre er det i dag lite annet enn jevn-
lig «service» som hjelper, men vi håper 
fremtidens genterapi kan erstatte disse 
delene, så du bare kan rulle av gårde med 
cruisekontrollen på.

TEKST/ILLUSTRASjon:  GEIR H. RINGVOLD, NMK  
FoTo:  PER-CHRISTIAN JOHANSEN

Geir H. Ringvold, nMK.
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Kan det bli bedre?

Vi våger å stille spørsmålet, selv om svaret sannsynligvis er «ja», men vi har kommet  
veldig i langt i vår ambisjon om å være Norges beste aktivitetspark for alle. Takket  
være god brukermedvirkning!

Vår spydspiss i satsningen på universell tilrettelegging er Hotell fritidsparken, som l 
igger midt i parken. Etter åpningen av vår nye hotellfløy i sommer kan vi tilby følgende:

• 32 fullverdige HC-rom, alt fra enkeltrom til store familierom
• 10 av rommene har integrert takheis, med kobling til badet, hvorav
• 5 av disse rommene har hev/senk toalett og vask
• Total kapasitet på 270 senger
• En god restaurant med utmerket service og tilrettelagte måltider

Kombiner ditt opphold på hotellet med morsomme aktiviteter for liten og stor.  
I vår godt tilrettelagte aktivitetspark har vi bl.a. en HC-zipline på 220 meter, samt et  
flott badeland og varmtvannsbasseng med egne HC-garderober.

I tillegg byr vi på en kompakt og rullestolvennlig infrastruktur i hele parken, og meget  
gode parkeringsforhold. Se www.skienfritidspark.no for mer informasjon.

Foreningsopphold? Ring gjerne FFM-kontakt jan Helge Østensen på tlf. 992 33 735  
for informasjon, reservasjoner mv.

Velkommen til oss!
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TEKST:  PATRICIA ANN MELSOM, LEDER FOR FFM
FoTo:   CATHRINE WESSEL, DET KONGELIGE HOFF

Har ikke lenger kongelig beskytter: 

FFM avslutter  
samarbeidet med  
prinsesse Märtha Louise   

I mediestormen rundt prinsesse Märt- 
ha Louises egnethet som kongelig be-
skytter for en rekke ideelle organisa-
sjoner, har mange fått med seg at FFM 

har avsluttet samarbeidet med prinsessen 
som vår kongelige beskytter. Det som ble 
sitert og skrevet om FFM og sentralstyr- 
ets beslutning, kan skape inntrykk av et 
mediedrevet hastverk. Det ligger imidler- 
tid en ganske lang og tilbakevendende 
prosess bak den tunge beslutningen. Her 
redegjør jeg på vegne av SST.

Hvorfor ha en kongelig beskytter?
Det kan oppfattes av mange som et kva-
litetsstempel og status som organisasjon 
å bli tildelt en kongelig beskytter. Dette 
var da også en viktig motivasjonsfaktor 
da FFM i sin tid søkte om å få en slik 
anerkjennelse. For en lite kjent organisa-
sjon kan det skape tillit og troverdighet; 
man må tross alt oppfylle visse krav for å 
bli vurdert.

Til sammenlikning er det imidlertid slik 
at det å bli registrert i Frivillighetsregist- 
eret (Brønnøysundregisteret) har vel så 
stor betydning og er vel så vanskelig å 
oppnå for en organisasjon som vår, som 
er helt avhengig av offentlig støtte. Og ja, 
vårt sekretariat og våre lokalforeninger 
legger betydelig arbeid hvert år i å sørge 
for at vi fortsatt oppfyller registrerings-
kravene. Uten registrering kan vi ikke 
søke drifts- eller prosjektmidler (noe som 
også gjelder når lokalforeninger søker 
Grasrotandel) og flere andre typer til-
skudd og støtte FFM ikke klarer seg uten.
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Erfaring har vist oss at det å ha en kong- 
elig beskytter har stort sett kun vært 
en fordel for store organisasjoner med 
arrangement som tiltrekker et gavmildt 
publikum og medier som følger tett på alt 
kongehusets medlemmer foretar seg. Slik 
oppmerksomhet får sjelden FFM, bort-
sett fra når mediene setter agendaen.

En tung avgjørelse
Noen sitter igjen med et inntrykk av at 
SST har fattet en forhastet avgjørelse som 
følge av et enormt mediepress direkte mot 
FFMs leder og ansatte. Det er riktig at vi 
ble overveldet over hvor mange som truet 
med, og faktisk sa opp, sitt medlemskap 
i foreningen mens debatten pågikk, men 
det var ikke utslagsgivende. Sannheten 
er at dette har vært et tilbakevendende 
spørsmål i FFM i flere år, sist i 2020 når 
det skulle søkes om fornyet beskytterskap. 
Da ble det besluttet å søke om en annen 
beskytter, fordi vi innså at prinsessens 
næringsinteresser innen visse former for 
alternativ behandling sto i skarp kontrast 
til de verdiene FFM bygger sin virksom-
het på. Vi ble dessverre ikke hørt; man 
forhandler ikke med Kongehuset. I etter- 
påklokskapens navn burde vi allerede da 
takket nei, men vi slo oss til ro med at 
prinsessen alltid har oppført seg profe-
sjonelt i sin rolle som beskytter, og holdt 
sin kongelige og private rolle adskilt.

FFMs seriøsitet på spill
Situasjonen endret seg imidlertid etter 
at vi på nytt ble tildelt prinsesse Märtha 
Louise som beskytter. I juni i år forlov-  
et prinsessen seg med Durek Verrett, 
selvoppnevnt sjaman og en form for rei-
sende healer og foredragsholder. Han vil 
automatisk få status som del av konge-
familien når de gifter seg. Han har 
fortsatt å opptre som sjaman etter for-
lovelsen, nå sist med salg av en spesiell 
medaljong han påstår helbreder korona. 
Det gjør det svært vanskelig å skille rol-
ler, og det er ganske åpenbart at parets 
alternative livssyn og inntektsbringende 
virksomhet skapte et troverdighetspro-
blem for FFM.

Det har blitt hevdet at prinsesse Märtha 
Louise ikke kan holdes ansvarlig for 
sin forlovedes gjøren og laden. Det er 
ikke på grunn av Durek Verrett alene at 

FFMs sentralstyre fattet sin beslutning. 
Prinsessen støtter sin forlovede fullt ut. 
Hun har aldri tatt avstand fra noe av det 
han foretar seg, og opptrer regelmessig 
med Verrett i hans virke som sjaman. 
Hun reklamerer for ham i offentlige 
arrangement og i sosiale medier. Dette 
er ikke forenlig med grunnlaget FFM er 
stiftet på eller det arbeidet vi gjør for å 
støtte medisinsk forskning og utvikle nye 
behandlingsmetoder for nevromuskulære 
sykdommer. 

Ivareta FFMs omdømme
For en liten organisasjon som FFM kan 
det fungere som kvalitetsstempel å ha en 
kongelig beskytter, men til hvilken pris? 
Prinsessen og forloveden hennes står 
for et livssyn som er det vi advarer og 
forsøker å verne sårbare personer med en 
uhelbredelig diagnose mot. Både medi-
ene og menigmann stusser over hvordan 
pasientorganisasjoner som er avhengige 
av et nært og tett samarbeid med kompe-
tent helsepersonell og jobber iherdig for 
å fremme god medisinsk praksis, kan ha 
prinsessen som sin beskytter.

Et samlet SST, inkludert representantene 
for likepersonsutvalget og FFMU, står 
bak beslutningen om å informere Slottet 
om at vi ikke lenger ønsker å ha prinsesse 
Märtha Louise som kongelig beskytter. Vi 
har begrunnet vår avgjørelse med at som 
representant for svært sjeldne diagnoser, 
er vi avhengig av medisinsk forskning 
og utvikling og å ha et tillitsforhold til 
fagmiljøet.

SST og sekretariatet har tilstrebet å 
omtale både saken og prinsessen med 
den verdighet hun og saken fortjener. Vi 
har takket nei til å ta del i det vi mener 
er useriøse debatter hvis eneste hensikt 
syntes å være å sprenge seer- og lyttertall 
eller fungere som rent clickbait.

FFM har svært begrensede ressurser, og 
oppmerksomheten rundt denne saken 
har gått på bekostning av andre og vik-
tigere saker for våre medlemmer. Vi har 
et SST som er valgt til å lede foreningen 
mellom årsmøteperioder, foreta nødven-
dige avveininger og ikke drive unødig 
forbruk av frivillige tillitsvalgtes tid og 
ressurser. Det er SSTs tunge ansvar å ta 

Ny orga-
nisasjons-
håndbok

D
a Landsmøtet 2022 
vedtok nye vedtekter for 
FFM, vedtok de samtidig 
at det skulle lages ret-

nings linjer for hvordan vedtektene 
skal tolkes og praktiseres. 

Når du leser dette er en arbeids-
gruppe med Jon Magnus Dahl 
fra Sentralstyret som leder og 
Charlotte Mørch fra sekretariatet 
som sekretær, godt i gang med å 
oppdatere foreningens organisa-
sjonshåndbok, samt lage nødvend- 
ige retningslinjer for tolkning av 
vedtektene. Retningslinjene for 
våre Aktive uker og likepersons-
arbeidet vil bli oppdatert i tråd 
med dagens regelverk.

Dette er et omfattende arbeid som 
krever input fra hele organisa-
sjonen for å resultere i et nyttig 
oppslagsverk. Arbeidsutvalget har 
fått ansvar for å følge opp arbeidet, 
og kommer tilbake med mer infor-
masjon, så følg med på FFM.no og 
Muskelnytt nr. 1-2023.

stilling til om en sak er kompleks nok 
eller kontroversiell nok til å settes opp på 
et landsmøte. SST har vurdert, og mener 
vi har brukt nok tid på denne saken, som 
vi nå håper vi kan legge bak oss.

Etter at FFM besluttet å avslutte sam-
arbeidet med prinsesse Märtha Louise,  
har prinsessen valgt å si fra seg sine  
offentlige plikter som prinsesse.
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Nytt fra FFM

FFM i Østfold  
på Kiel-tur   

V
i kom oss igjennom pandemien 
med “Digital Kaffekopp”, og det 
har vi fortsatt med. En fin måte 
å holde kontakt med medlem-

mer som ønsker det. Året ble startet med 
årsmøte 18.-19. mars på Quality Hotell, 
Sarpsborg. Vi var 23 påmeldte til over-
natting med god mat, hygge og humor. 
Så koselig det var å treffe nye og gamle 
medlemmer! 

Temaer som engasjerte
Lørdag kjørte vi kurs med disse temaene: 
Hvor går grensene for å bevege seg/ak-
septere å ta i bruk rullestol? Endres noe 
i deg eller omgivelsene når den dagen 
kommer? Hvor går grensen mellom å 

være i arbeid og uføretrygd? Hvor går 
grensen mellom å bestemme over barns 
“beste” når det gjelder operasjon v/pro-
gressiv muskelsykdom? Det var temaer 
som engasjerte. 

Flere fine arrangementer
26. juni hadde vi Bowling med 20 på-
meldte voksne og barn. Konkurranse er 
viktig. Så var det pizza/drikke etterpå, og 
nok en dag med masse hygge og kos. 13. 
august stilte Eva og Einar Andersen nok 
en gang opp og inviterte oss til det flotte 
sommerstedet sitt i Halden. 21 påmeldte 
hadde det hyggelig med god mat/drikke 
i deilig sommersol. 14-16 oktober var det 
etterlengtet tur til Kiel igjen. Her var det 

20 påmeldte, både gamle og nye medlem-
mer. En vellykket tur med god mat og 
hygge. 

Flinke til å dele tips og råd
10.november var det medlemsmøte på 
Helsehuset i Sarpsborg. Vi hadde besøk 
av Pasient- og Brukerombudet i Viken. 
I fjor måtte vi avlyse julebord grunnet 
Covid, men i år blir det julebord i Halden 
17. desember. Det er så mange positive 
og hyggelige medlemmer i Østfold. Vi og 
medlemmene er flinke til å dele tips og 
råd med hverandre også. Vi er et sam-
let styre som samarbeider godt, og det 
er viktig for å lykkes i arbeidet lokalt i 
foreningen vår. 

FoR STYRET:  ELISABETH JOHANNESSEN,  
       SEKRETÆR FFM I ØSTFOLD 

TEKST:  TINA BUCKHOLM
FoTo:  COLORLINE

F
erden begynte for noen i Halden, 
der nye togsett på Østfoldbanen 
ble en positiv opplevelse med 
tanke på tilgjengelighet. (For-

håndsbestilling var selvfølgelig en fordel.) 
Vel fremme på Oslo S tok noen egne hjul 
fatt mot ferga, mens andre tok bussen. 
Her også ble vi møtt av god tilgjengelig-
het og en imøtekommende sjåfør. 

En slik båttur er godt egnet
Resten av helga ble fylt med mye god mat 
og gode samtaler. Slike båtturer gir et 
godt utgangspunkt for at hver og en kan 
få tilpasse dagene etter dagsform og eget 
ønske. Noen faste møtepunkter danner 
en god ramme rundt turen, samtidig 
som vi har rom for å få shoppet, sovet 
og "showet" etter behov. Og som van-
lig frister det med en reprise om ikke så 
altfor lenge!

En gjeng på hele 20 personer fra FFM i Østfold 
var fredag 14. oktober klare for båttur til Kiel  
hele helgen.

Hvordan har vi hatt 
det i FFM i Østfold  
etter pandemien? 
Etter 2 år med pandemi er vi i gang med fysiske  
møter. Det har vært meget vellykket med godt  
oppmøte.  
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FFM i M&R på  

byvandring i Ålesund 

Nytt fra FFM

FFM i Møre og Romsdal har god tradisjon for treff 
på Atlanterhavsparken i Ålesund. Siden det av ulike 
grunner ble vanskelig å få til et godt arrangement i 
fjor, bestemte styret seg for å prøve noe nytt i år. 

For andre gang i år arrangerte vi tur med Romsdals-
gondolen fra sentrum i Åndalsnes opp til fjelltoppen 
Nesaksla. Banen er 1676 meter lang og lengst i Norge. 

TEKST:  ROLF AMBJØRNSEN
FoTo:   PRIVAT

FFM i M&R til topps med  

Romsdalsgondolen 

F
ørste gang vi var der i mai var vi 
mildt sagt uheldig med været, og 
måtte stå klar for å få et glimt av 
Romsdalsalpene mellom regn- og 

sluddbyger. I tillegg herjet Covid-19 i 
fylket, og det ble mange som måtte si fra 
seg turen. Så da satt vi igjen med en neve 
billetter som måtte benyttes før nyttår, og 
vi bestemte oss for å arrangere en ny tur. 
Greit å få sjekket om vi hadde glemt igjen 
noen på toppen fra forrige tur også.
 
Turen med gondol tar cirka 5 minutter, 
og vognene er svært godt tilrettelagt for 
rullestoler. Denne gangen fikk vi fint vær 
og fri sikt utover Norges fineste fylke med 
fjellheimen og Åndalsnes langt der nede. 
Ut fra bygget på toppen er det laget kon-

struksjoner av gangstier i stål, og med en 
høstlig vind fikk vi dosen vår av frisk luft. 
For de spreke er det mulig med en kjapp 
og bratt gåtur ned til Rampestreken.
 
Det var en god gjeng på 37 stk. av både 
gamle kjente og nyere medlemmer, og 
flere var på sitt første treff. Det var også 
svært hyggelig å se at også barn med 
muskelsykdommer deltok, og vi håper å 
få til flere treff hvor vi også kan legge til 
rette for aktiviteter for barn. Praten gikk 
løst før vi fylte to langbord i restaurant- 
en og forsynte oss av søndagsbuffeten. 
Deretter bar det nedover igjen i gondolen 
med litt vennlig erting av noen deltakere 
med høydeskrekk.

S
iden vi har en profesjonell guide 
blant medlemmene våre, fant vi 
ut at vi skulle prøve en byvand-
ring i Ålesund. Gro Flølo Barrie 

jobber som guide for cruiseturister rundt 
i hele fylket vårt, og stilte gladelig opp for 
foreningen på fridagen sin.
 
Vi la byvandringen til en lørdag, og det 
var kanskje noe av grunnen til at det kun 
var 17 personer som fikk høre historiene 
om bybrannen, gjenoppbyggingen i 

Jugend-stil, hvordan moderne fiskerier 
formet byen, 2.verdenskrig og statuen av 
motstandsmannen Joachim Rønneberg. 
Fra tiden med spanske handelsfartøy 
fikk vi også en liten fun fact om hvorfor 
det finnes et sted i Ålesund som kalles 
Malaga. Etter en time rundt i Ålesund 
med skranglende rullestoler på brostein, 
fikk vi servert 3-retters lunch på Quality 
Ålesund Hotel, og avsluttet dagen med en 
god prat rundt bordet.
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Nytt fra FFM

F
ra 11. juni til 10. oktober har Fondet 
mottatt gaver på til sammen kr 30.815,-.

Én gave ble gitt til minne om Olav  
Holmefjord. Vi er takknemlige for at Forsk-  
ningsfondet blir tilgodesett også når noen dør.

Det er flere personer som har gitt gaver de  
ønsker skattefradrag for. Noen har gitt frie 
gaver, og én gave er øremerket Duchenne 
Muskeldystrofi. Takk for at dere velger å gi til 
Forskningsfondet. På denne måten gir giveren 
også seg selv penger igjen på skatten.

Takk til dere som er faste givere. Alltid fint å se 
kjente navn på bankutskriften.

Forskningsfondet har god plass til flere faste 
givere. Kanskje er det noe for deg?
Legg gjerne inn et fast månedlig trekk fra din 
konto til konto 1600.47.91197

Vi minner om at du kan gi gaver før nyttår og 
få skattefradrag. Husk at beløpet må være mer 
enn kr 500,- samt å skrive ditt fødselsnummer 
på innbetaling. 

Bruk Vipps: 54235 eller bankkonto: 
1600.47.91197

Enhver gave er kjærkommen. Små og store 
donasjoner er med på å styrke kunnskapen om 
muskelsykdommer. 

Takk for gaver til  
Forskningsfondet

Ønsker du å søke om
økonomisk støtte?
Har du en prosjektidé eller trenger du toppfinansiering av et forskningsprosjekt? 
Sjekk ut Forskningsfondet og Legatet. Søknadsfrist 10. januar 2023.

Forskningsfondet om nevro- 
muskulære sykdommer

Totalt til tildeling cirka kr 500.000.-

Formål
–  styrke kunnskapene om muskelsyk-

dommer og aktivt bidra til å bedre 
muskelsykes livssituasjon.

–  finne årsaken til muskelsykdommer, 
herunder deres grad av arvelighet

–  bedre diagnostiseringen av muskel-
sykdommer

–  bedre den genetiske veiledningen til 
muskelsyke og deres pårørende

–  utvikle behandlingsmetoder for 
muskelsyke pasienter

–  fremskaffe kunnskap som kan bidra 
til økt livskvalitet og bedre levekår 
for muskelsyke og deres pårørende

Erik Allums Legat for Duchenne  
muskeldystrofi

Totalt til tildeling cirka kr 300.000.-

Formål
– utvikling av ny viten om Duchenne 

muskeldystrofi 
– spesielle tiltak
– utvikling av hjelpemidler som får 

en direkte effekt på hverdagssitua-
sjonen og livskvaliteten til personer 
med Duchenne muskeldystrofi og 
deres familier

Ta gjerne kontakt med daglig leder  
Tone I. Torp. E-post: fondet@ffm.no
Telefon 951 64 848  
(kjernetid 10-14 mandager og torsdager)
www.ffm.no 
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Nytt fra FFM

Kurshelg om bruker- 
medvirkning og CRPD  
13.-15. januar 2023
Brukermedvirkning er både noe av det viktigste 
FFM driver med, og kanskje det mest usynlige 
arbeidet vi gjør. 

TEKST: TOLLEF LADEHAUG
FoTo:  PRIVAT

SMS fra 
FFMs  
medlems- 
register 
2023

F
ra januar 2023 vil FFM ha 
mulighet til å sende deg en 
sms fra medlemsregisteret i 
REGWEB.

Faktura vil fortsatt bli sendt ut på 
epost, med du vil samtidig motta 
en sms på mobil. Noen opplever at 
epostfakturaen havner i søppelfil-
teret. Det kan være lurt å kikke der 
når du har mottatt sms hvis faktu-
raen ikke ligger i innboksen.
FFM vil også ta i bruk sms-mel-
dinger for betalingspåminnelser og 
annen betaling. Alle som vi mangler 
epostadresse til, vil fortsatt motta 
fakturaen i posten. Faktura for 
kontingent sendes ut i siste halvdel 
av januar. FFM planlegger også å 
starte opp med Vipps/eFaktura for 
kontingent fra 2024. Hvis du har ny 
epostadresse, setter vi pris på om du 
oppdaterer personinformasjon på 
Din side på ffm.no, eller ved å sende 
epost med navn og medlemsnum-
mer til ffm@ffm.no med meldingen 
Ny epostadresse.

N
år kunnskapen om nevromus-
kulære diagnoser i samfunnet 
og helsevesenet er så mangel-  
full, er det avgjørende at mus-

kelsyke kan bidra til at de tilbudene som 
finnes i best mulig grad tilpasses våre 
behov. FFM har representanter hos alt fra 
kommunale råd og statlige råd og utvalg 
til Frambu og Beitostølen.

Behov for mer kursing
Vi holdt et kurs i brukermedvirkning 
som del av likepersonssamlingen 2021, 
og fikk da et klart ønske om mer av 
det samme fra dem som var til stede. 
Dessuten var flere av brukermedvirkerne 

ikke til stede, og vi har fått en rekke nye 
tillitsvalgte rundt i landet.

Samarbeider med Funkis
Nå inviterer vi, sammen med Studiefor-
bundet Funkis, dere til en hel helg om 
brukermedvirkning 13.-15. januar. Vi 
kommer også til å se på hvordan vi kan 
bruke CRPD, FN’s konvensjon om rettig-
hetene til personer med nedsatt funk-
sjonsevne, til å få gjennomslag for våre 
rettigheter i brukermedvirkningen.

Kurset blir gjennomført på Hotel Scandic 
Oslo Airport, men det er også mulig å 
melde seg på og delta digitalt.
 
Skal lage en ny kurspakke
Vi vil ha med oss ledende fagfolk til å 
snakke om brukermedvirkning CRPD, 
men vi er vel så opptatt av hva dette vil 
bety for oss i FFM, så vi setter av godt 
med tid til at de tillitsvalgte kan disku-
tere seg imellom. Vi planlegger også å 
bruke faglige innslag og innspill fra de 
tillitsvalgte til å lage en ny kurspakke 
om brukermedvirkning og CRPD, som 
kan brukes i organisasjonen vår og av 93 
andre medlemsorganisasjoner i Funkis.

Du deltar fysisk eller digitalt
Du kan velge om du vil delta fysisk på 
hotellet – eller om du vil delta digitalt. 
Tillitsvalgte i FFM får dekket både hotell 
og reiseutgifter etter FFM’s vanlige regler.

Påmeldingsskjema finner du på FFM.no

NB: Påmeldingsfrist søndag  
27. november

Kursleder Tollef Ladehaug, FFM.



V
i i Aktiv uke-komiteen er godt 
i gang med planleggingen av 
neste års sommerleir. Stedet 
for leiren blir Skien aktivi-

tetspark første uken i august, 31 juli-6 
august. I 2023 ser vi ekstra mye frem til 
å arrangere en møteplass der alle kan 
møtes fysisk etter de siste årene med 

store begrensninger og restriksjoner. Det 
kan forventes mange kule aktivtiter som 
zipline, elektrisk innebandy, badeland og 
mye annet gøy.  Vi garanterer at dette blir 
sommerens høydepunkt. Mer informa-
sjon kommer, så hold øyene åpne på våre 
plattformer. Håper vi sees i Skien som-
meren 2023! 

FFMU inviterer til  
fatigue-kurs i mars 2023

FFM-ungdom på nMK 
sin personalsamling

E
ndelig får vi en anledning til å 
arrangere det første fysiske kurset 
for FFMU siden før pandemien. 
Denne gangen er det temaet  

Fatigue som står på plakaten. Kurset vil 
bli arrangert på Oslo Airport Gardermo-
en helgen 3.-5. mars 2023. Denne helgen 
er også en lansering av et hefte FFM er i 
ferd med å utarbeide etter samlingen som 
ble arrangert i månedskiftet september-

oktober 2022. Denne helgen i mars er 
selvfølgelig rettet mot aldersgruppen i 
FFMU. Påmeldingen blir lagt ut i no-
vember, og det endelige programmet vil 
inneholde mer fokus på hvordan fatigue 
preger FFM-ungdom sin hverdag. Vi kan 
love en interessant helg med spennende 
foredrag og foredragsholdere, og vi gled- 
er oss til å endelig treffes igjen.

TEKST:  INGEBJØRG LARSEN VOGT

28-29 september inviterte 
NMK med venner til 

personalsamling på nydelige Sommarøy 
utenfor Tromsø. To dager workshop med 
personalmøte som inneholdt interessante 
oppdateringer og informasjon om hva 
som er nytt på de ulike arenaene fra 
EMAN, Frambu og NMK.  Leder fra 
FFM og nestleder fra FFMU var til stede 
på samlingen. Vi er så takknemlige for å 
bli invitert til en slik samling fra NMK, 
der vi unge kan få en stemme og følge 
med på alt som skjer. Det er viktig at vi 
unge blir involvert enda mer i bruker-
perspektivstemmen, og vi gleder oss 
veldig til å følge utviklingen av NMK-
samarbeidet videre. Vil du ha mer detalj- 
er om hvordan vår opplevelse var, ligger 
det et lengre innlegg på ffmu.blogg.no.
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FFMU i farta
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N
å begynner ting endelig å bli 
normale igjen. FFMU har hatt 
sitt første fysiske helgearrange-
ment etter pandemien, og det 

var så gøy! Vi ser frem mot flere samling- 
er med våre herlige medlemmer.

Vi har allerede planer. Blant annet et 
fatigue-kurs i mars, og selvfølgelig Aktiv 
uke til sommeren. Vi satser på å skvise 
inn både fysiske og digitale samlinger før, 
innimellom og etter også.

Styret har i tillegg satt i gang en prosess 
for å fornye og oppdatere FFMU. Vi ønsk- 
er å henge med i tiden, og det er på tide 
med litt forandring. Vi har ikke laget en 
konkret plan ennå. Vi valgte å starte med 
en spørreundersøkelse til våre medlem-
mer, og så tar vi det derfra. Medlemmene 
våre vet best, så vi tar til oss det de gir 
tilbakemelding om.

Hilsen Malin F. Pedersen, leder i FFMU 
 

Det blir  
Aktiv Uke 2023!

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

Foto: Colourbox

TEKST:  REGINE ELVEVOLD  

TEKST og FoTo:  INGEBJØRG LARSEN VOGT  
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FFMU i farta

Gøy med 
gaming!

En spontant innsendt søknad om prosjekt- 
midler og mye planlegging førte til at FFMU 
fikk testet noe helt nytt. 23.-25. september  
arrangerte vi en gaminghelg i Oslo sentrum.

TEKST:  MALIN F. PEDERSEN 

D
eltakerne tilbrakte store deler 
av helgen på Eldorado E-sport 
senter – et sted der gaming er 
høyeste prioritet! Alle sammen 

testet ut ulike spill, både på data, Ninte-
ndo Switch og VR. Det ble også avholdt 
konkurranser, så det ble mye moro. God 
mat ble det også, både på restauranter, 
Oslo Streetfood og på Eldorado. Medvind 
assistanse tok også turen innom og bidro 
til at arrangementet ble enda litt bedre.

Svært fornøyde deltakere
Det var en gjeng med svært fornøyde del-
takere som reiste hjem på søndag, etter 
en helg full av moro. Tilbakemeldingene 

har vært positive, og det har blitt uttrykt 
ønske om at FFMU bør arrangere noe 
slikt årlig. Vi er stolte over at vi fikk til 
dette, for det var ikke bare enkelt.

Utsatt på grunn av pandemi
Hele prosjektet fikk en humpete start på 
grunn av pandemien, og vi måtte søke 
om utsettelse på bruk av midlene hele to 
ganger. Det ble en "vente og se-tid», vi 
ønsket ikke å utsette medlemmene våre 
for en stor risiko. Gleden var derfor stor 
da samfunnet åpnet seg mer, og vi også så 
at en del medlemmer syntes verden var 
tryggere igjen. Da satte vi i gang!

Flere å takke for arrangementet
En arbeidsgruppe ble satt sammen, og 
bestod av Kine, Mariell, Robert, Ole og 
Mulan. I løpet av sommeren klarte de å 
sette sammen et flott arrangement som 
ble gjennomført med glans. Tusen takk 
til arbeidsgruppa, tusen takk til Medvind 
assistanse, og tusen takk til deltakerne, 
som våget å teste ut et litt annerledes 
opplegg og som viste oss – nok en gang 
– at FFMUs medlemmer er både kule, 
modige og helt herlige!

Fornøyde deltakere på FFMUs gaming-helg på Eldorado i oslo.
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Pårørendekurs og  
informasjonsperm om  
Dystrofia Myotonika type 1
I september arrangerte EMAN ved OUS i samarbeid med Frambu  
kompetansesenter og NMK v/UNN for første gang kurs for pårørende til 
personer med Dystrofia Myotonika type 1 (DM1). 
TEKST:  KRISTIN ØRSTAVIK OG EMMA WOLDSETH BRØRS   FoTo:  PRIVAT

Fra venstre: Kristin Ørstavik, Torill Knutsen-Øy og Emma Woldseth Brørs.

I
nvitasjonen gikk til pårørende som 
er gift med, samboer, kjæreste, enke/
enkemann til person med DM1. 
Kursets formål var å spre kunnskap 

om kommunikasjon mellom ektefeller 
der den ene har DM1, viktigheten av 
pårørendes rolle i møte med helsevesen- 
et, stønadsordninger og rettigheter. DM1 
er en sammensatt tilstand som kan gi 
kognitive utfordringer, noe som særlig 
påvirker nære relasjoner, men også møtet 
med helsevesenet. 

13 pårørende deltok faglig og sosialt
I et innlegg fra pårørendesenteret i Oslo 
(PIO) ved Inger Hagen ble viktigheten av 
pårørendes arbeid og rolle belyst. Det ble 
lagt opp til gruppesamtaler om temaene, 
der deltakerne kunne dele erfaringer om 
å leve med DM1 i familien. Til sammen 
deltok 13 pårørende. Kurset ble arrangert 
utenfor helseinstitusjonene, noe som ga 

deltakerne god anledning til uformell 
sosialisering på kvelden. I etterkant er  
det etablert en Facebook-gruppe for 
pårørende.

Helt ny informasjonsperm om DM1 
I forkant av kurset har EMAN sammen 
med Torill Knutsen-Øy utviklet en 
informasjonsperm om DM1. Permen 
skal å sørge for at personer med DM1 
blir fulgt opp i tråd med nasjonale og 
internasjonale retningslinjer. Torill er 
selv dobbeltpårørende, og etter flere år 
med erfaringer fra det norske helsevesen 
utarbeidet hun en informasjonsperm for 
sine familiemedlemmer. Erfaringene fra 
henne og andre pårørende er at det er 
varierende og til dels manglende kunn-
skap om diagnosen. 

Nyttig informasjon om diagnosen
Torills prototype har, sammen med 

EMAN, blitt videreutviklet til et pro-
dukt som kan brukes av alle voksne med 
DM1. Permens medisinske innhold har 
utgangspunkt i det Skandinaviske kon-
sensusprogrammet for DM1 (2010) og 
tilrettelagt informasjon om pårørendes 
rettigheter, stønadsordninger og nasjon-
ale rehabiliteringsmuligheter. Siden 2010 
har en arbeidsgruppe med ytterligere fire 
pårørende bidratt med tilbakemeldinger. 
Informasjonspermen gir en kortfattet og 
veiledende informasjon om diagnosen. 
Permen er inndelt i to deler: En del om 
«Kritisk informasjon vedrørende DM1» 
og andre del med mer omfattende «Infor-
masjon om DM1». 

Pårørendekurs og tilbakemeldinger
Utarbeidelsen av permen har pågått over 
lengre tid, og pårørendekurset var plan-
lagt som et sluttresultat av informasjons-
permen. I løpet av pårørendekurset fikk 
deltakerne mulighet til å komme med til-
bakemeldinger, og noe av dette er tilført 
permen. Vi tror at denne permen kan 
hjelpe pårørende i møtet med helsevesen- 
et og andre offentlige instanser, og at det 
gir tyngde at den utgår fra det nevromus-
kulære kompetansemiljøet i Norge.

Positive tilbakemeldinger
Denne høsten ble det også arrangert kurs 
på Frambu for personer med DM1 med 
pårørende til stede. Her presenterte vi ar-
beidet med DM1-permen for første gang. 
Tilbakemeldingene har vært gode, og 
utelukkende positive. Permen planlegges 
å publiseres på EMAN, Frambu og NMK 
sine nettsider i løpet av høsten, og vil 
også være tilgjengelig i utskriftsversjon 
på de samme institusjonene for dem som 
skulle ønske å benytte seg av den.
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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. 
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CMT-opphold på Kysthospitalet 
Stavern – rehabiliteringsseksjonen

J
eg har vært på rehab-opphold på 
Kysthospitalet Stavern. Det fan-
tastiske tverrfaglige teamet besto 
av: Lege, Sykepleiere, 2stk kon-

taktpersoner per pasient, fysioterapeut, 
ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, 
psykolog, ortopediingeniør og klinisk 
ernæringsfysiolog.

Daglige treningsavtaler
Jeg var så heldig å få 2 uker i mai/2022, et 
individuelt behandlingsopphold. Daglige 
avtaler med tverrfaglig team bestående 

av fysioterapeut, ergoterapeut og idretts- 
pedagog, og i tillegg  gruppetimer med 
fokus på styrke, bevegelse, kondisjon, 
forskjellige intervallprinsipper og bas-
sengtrening. Timeplanen var 4-5 økter 
per dag fra 30 min-45 min. Jeg var ute på 
2 gå- turer og 1 egentrening i sal i tillegg 
hver dag. Alle i teamet var tilgjengelig 
hele tiden. Her forteller jeg om mulig-
hetene du har her!

Idrettspedagog
Utprøving av 3-hjuls el-sykkel, fungerte 
svært bra! Prøvde forskjellige scootere og 
elektriske rullestoler til reise, sammen-
leggbare. 

Ortopediingeniør, ergoterapeut
Gjennomgang av ortopediske hjelpemidl- 
er og småhjelpemidler ved ortopedi-
klinikk. Bra!

Sosionom
Kartleggingssamtale om meg og mine 
behov.

Jeg var der i oktober 2022, det var 1. uke 
i CMT-gruppeopphold. Gruppa fungerte 
veldig bra, det var fint å dele erfaringer. 
Vi var alltid sammen i gruppa.
 
Legens time (Leve med CMT)
Fysioterapeut-trening, ergoterapeut og 
idrettspedagog: I sal inne, gåtur ute, 
el-sykkel ute og prøve diverse andre elek-
triske hjelpemidler, medisinsk yoga og 
basseng. 2-3 økter pr dag, 30-45 minutter 
Egentrening om ønskelig.

Sosionom-time 
Trygde-og velferdsordninger

Psykologi-time 
Livsstyrketrening. Hvordan leve et rikt og 
meningsfullt liv med en kronisk sykdom?

Klinisk ernæringsfysiolog 
Matvaner, sunn kost, ernæring

Ortopediingeniør 
Utprøving av ankel- og kneortoser

MÅL (mine)
Være aktiv med familie, venner, prøve ut 
el-sykkel og el-rullestol for reise, små-
hjelpemidler som kan gjøre hverdagen 
lettere, prøve ut ortopediske hjelpemidler 
til underekstremiteter.

TILTAK (mine)
Balanse-styrketrening, gange med 
dictusband og kneortoser, opprettholde 
muskelfunksjoner best mulig for å få en 
enklere hverdag. Mine mål og tiltak var 
til forventningene.

Vi fikk varm utelunsj flere dager i lavvo  
eller gapahuk med aktiviteter. Det var 
flotte opphold hvor teamet tok oss godt 
vare på oss hele uka. Fantastisk blide, 
flinke behandlere. Dette anbefales. 

CMT-gruppeopphold nr. 2 her er i uke 
49-desember 2022 med samme gruppe. 
Jeg ser fram til å jobbe videre med hvor-
dan mål og tiltak fungerer nå og frem-
over for meg.

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

TEKST:  ELI MORSTØL 
FoTo:  PRIVAT
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Sammen er vi 
sterkere!

Det er en klisjé, men vi er virkelig sterkere sammen! 
Det tror vi mange opplever etter at Norsk nevromus-
kulært kompetansesamarbeid og FFM/FFMU delte to 
septemberdager på Sommarøy Hotell utenfor Tromsø.

S
om alle kjenner til, har Covid gjort 
de fleste former for reiser og fysiske 
treffpunkt vanskelig å gjennomføre. Det 
er mye man kan få til digitalt, men for å 

utvikle langvarige bekjentskaper, kanskje særlig 
utvikle nye, er fortsatt den gamle måten best: 
Ansikt til ansikt.

Å bli kjent med hverandre
Det var med stor glede, ikke minst en liten dose 
spenning, vi klarte å samle over 40 personer til-
knyttet NMK på UNN, EMAN på Rikshospital- 
et, Frambu, og ikke minst FFM og FFMU til to-
dagers samling med både faglig og sosialt påfyll. 
Siden forrige fysiske samling på Storo i 2019, 
har det skjedd store endringer i «mannskapet». 
Ikke alle har møtt hverandre og vet hva de andre 
holder på med. Derfor var målet å møtes for å 
bli bedre kjent med hverandre som personer, og 
med hverandre som organisasjoner. 

De ulike enheter presenterte
Programmet gikk over 2 dager. Første dag start- 
et med felles busstur fra Tromsø Lufthavn til 

hotellet, med mer eller mindre kompetent guid-
ing fra vertsorganisasjonen. Deretter var dagen 
viet til presentasjoner fra de ulike enhetene. 
Mål: Vise hva vi jobber med, hvilke prosjekter 
som foregår og kanskje inspirere til nye samar-
beid. Totalt sett tror vi alle ble overrasket over 
den store bredden og mengden av interessant 
arbeid relatert til nevromuskulære sykdommer 
som gjennomføres i Norge. Som alltid var det 
viktig å lytte til FFMs og FFMUs hjertesaker, 
mange i kompetansetjenesten ble inspirert og 
fikk noen øyeåpnere.

Dag 2 var viet til prioriteringer
Etter en hyggelig kveld som bød på latter knyt-
tet til teambuilding, mat og et lite nordlysshow, 
handlet dag 2 om «prioriteringer». Professor 
i helseøkonomi, Jan Abel Olsen, og professor 
i medisinsk etikk, Reidun Førde, presenterte 
gode innlegg om et komplekst felt. Hvem skal 
prioriteres, og hva skjer med «alle de andre» 
når noen prioriteres? Bør sjeldenhet være eget 
prioriteringskriterium i helsevesenet? Disse og 
flere andre spørsmål ble tatt opp, og senere også 
drøftet i paneldebatt med Magnhild Rasmussen 
og Sean Wallace på podiet sammen med fore-
leserne. Vi er enige om at siste ord ikke er sagt, 
og at prioriteringer er noe både fagpersoner 
og brukerorganisasjonene må ha kontinuerlig 
fokus på.

Et utvidet personalmøte til slutt
For å avslutte på topp, ble hele samlingen 
avsluttet med et utvidet personalmøte. Ved å 
presentere og diskutere saker som utredningen 
av Sjeldenfeltet, ERN-medlemskap og kommu-
nikasjons- og forskningsstrategi, fikk tjenesten 
som helhet løftet mange sentrale problemstill- 
inger. Noe besvares i nasjonale prosesser, andre 
ting ble tatt tak i umiddelbart. Det blir nok 
ikke siste gange vi prioriterer å møtes på denne 
måten. Sammen.

Norsk nevromuskulært  
kompetansesamarbeid

TEKST:
ANDREAS D. ROSENBERGER,
SENTERLEDER NMK og
GEIR H. RINGVOLD,
KOMM.RÅDGIVER NMK
FoTo:
PRIVAT

Herlig gjeng på Sommarøy utenfor Tromsø.
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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."

Driver du bare 
dank hjemme?

D
ette er et spørsmål jeg ofte kan få når 
jeg forteller at jeg er ufør. Eller når 
jeg snakker med noen i en likeper-
sonssamtale på telefon, der den jeg 

snakker med ikke aner hva han/hun skal gjøre 
med livet sitt. Hva gjør man med livet når man 
er kronisk syk, nettopp blitt ufør og er vant til 
å bidra til samfunnet ved å jobbe? Driver man 
bare dank hjemme? Ser man masse serier på 
Netflix? Kjeder man seg masse? Går man i pysj 
hele dagen?  

Hvem sier at den som er kronisk syk og uføre- 
trygdet bare skal sitte hjemme og kjede seg? Jeg 
forteller alle at de kan gjøre frivillig arbeid. De 
fleste kommuner har en frivillighetssentral, der 
du kan melde din interesse. Være besøksvenn 
for eldre, FFM, delta i Dyrebeskyttelsen, Røde 
kors eller Frelsesarmeen. Alle kan gjøre noe. 
Det fine ved å være frivillig i en organisasjon er 
at du kan komme når du kan og har overskudd 
til det, du kan gjøre det du liker, du bidrar til 
samfunnet og gleder andre.  

Bortsett fra å være en likeperson og være i 
likepersonsutvalget i FFM, er jeg veldig aktiv 
i Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Mo i Rana.  
Jeg har i hovedsak fosterhjem for katter som 
ikke har et hjem. Til nå har jeg hatt 10 foster-
katter i hus, alle har fått seg et nytt hjem etter 
at de har vært her og blitt sosialisert og fått litt 
ekstra kjøtt på kroppen. To ble værende, klarte 
ikke å gi dem videre, jeg adopterte dem.  

Kompis kom for snart to år siden. Folk var 
redd katten, som så sint ut på bilder. Hjertet 
mitt gråt for Kompis, som hadde gått ute i 12 år. 
Jeg sa ja med en gang dyrebeskyttelsen spurte 
om jeg ville ta imot etter at han hadde fått med- 
isinsk behandling. Jeg var ikke i tvil. Kompis 
kom, og 4 måneder gikk før jeg fikk ta på 
mitt lille hjertebarn. Da gråt jeg av glede. Han 

var redd og skeptisk, og lå under gjestesenga 
i 4 måneder før han turte å være mer sosial. 
Gleden var stor da han etter 7 måneder fant ut 
at han ville dele seng med meg, spise godis av 
hånden og stryke seg inntil beina. Hvem skulle 
tro at en gammel Mons på cirka 14 år kunne bli 
en skikkelig kosegris etter så lang tid ute? Da 
jeg ringte dyrebeskyttelsen og sa at Kompis ikke 
skulle noen steder, at jeg ville beholde ham selv, 
fikk jeg til svar; Joda, det har vi egentlig skjønt 
for lengst.  

Ett år senere kom Severin til oss, en sort pus 
som var livredd alt og alle. Flere uker gikk før 
Severin også skjønte at her var det bare kjærlig-
het å få. Sakte, men sikkert ble det en kosegris 
av Severin også. Kompis var en god venn, som 
for alle de andre pusene jeg har hatt i huset. 
Kompis sørget for at de andre pusene ble opp-
dratt til å bli “en katt”. Da jeg innså at disse to 
hørte sammen som bestevenner, måtte jeg igjen 
ringe Dyrebeskyttelsen og be om en ny adop-
sjonskontrakt, noe jeg fikk denne gangen også.
  
Jeg brenner for dyrs velferd og rettigheter. 
Spesielt etter at jeg ble muskelsyk i 2004. De 
holder meg oppe når formen og psyken er 
skjør. At det er noen der hjemme som gir meg 
ubetinget kjærlighet, kos og skjønner at formen 
min er dårlig. En kjærlig pus som ligger og 
durer i sengen min på dårlige dager og når jeg 
skal sove, gir meg styrke i hverdagen. Så nei 
– jeg driver ikke dank hjemme, selv om jeg er 
ufør. Jeg hjelper dyr i nød. Lykken er å ha en 
pelsvenn i livet.  

TEKST:  MARIT J. HANSEN
FoTo:   PRIVAT

Likepersonsstoff
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Tord Skardal bor midt i smørøyet. Lengst øst i  
Norge, midt i noe av den mest fantastiske naturen  
vi har her i landet. Han er leder av lokallaget FFM  
i Troms og Finnmark.

To kjepphester  
verdt å lytte til ...

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 Tord Skardal, leder av lokallaget i Troms 
og Finnmark, slippe til.

Min Mening

T
ord er inne i sin andre periode 
som leder. Han er fra Troms, 
men kom til Vestre Jakobselv i 
1988. Der er han blitt værende. 

Han er lærerutdannet, og er rektor for 
Oppvekstsenteret i sin kommune. Han 
har CMT1, den mildeste formen, og er 
pappa til tre barn. Og det må nevnes, 
Tord er blitt avhengig av den vakre na-
turen rundt seg, det finnes ikke en bedre 
plass på jord.

Bruke fysisk aktivitet enda mer
–Fysisk aktivitet er viktig for oss, enten 
vi sitter i rullestol eller ei. Jeg trener mye 
for å holde funksjoner ved like, men så 

har jeg da også friluftslivet rett utenfor 
stuedøra og bor bare fem minutter fra 
elva. Jeg tror nok mange med hell kunne 
brukt fysisk aktivitet enda mer for å ha et 
bedre liv, selvsagt da i en tilpasset form, 
sier Tord Skardal.

Tilgjengelighet og hjelpemidler
Han er tydelig når det handler om det 
han mener er FFMs viktigste oppgaver, 
og deler dem i to. Den politiske oppgaven 
handler om å hele tiden være på vakt så 
vi får rettighetene som vi har krav på, 
ikke minst når det gjelder tilgjengelighet 
og tilgang til hjelpemidler. Den andre 
viktige oppgaven dreier seg om å holde 
fast på sosiale møteplasser for medlem-
mene.

Møteplasser for medlemmene
–Å møte andre i liknende situasjoner 
som deg selv er uhyre viktig. Det handler 
om tilhørighet til foreningen, vi kan ikke 
bare være drevet av politiske ambisjo-
ner, vi må også sørge for at de som er 
medlemmer får muligheten til å treffe 
hverandre, utveksle erfaringer av alle slag, 
både fysisk og digitalt. Vi må rett og slett 
holde hardt på faste arrangementer/akti-
viteter, sier Tord.

Har klart å løfte engasjementet
Lokallaget hans har klart å løfte seg 
kraftig det siste året. Engasjementet er 

bedre, engasjerte styremedlemmer gjør 
sitt til at flere medlemmer møter opp 
på aktivitetene. Lokallaget har to faste, 
fysiske arrangementer i året: Et årsmøte 
på våren, som inkluderer en kurshelg, og 
så en høstsamling, i år handler det om 
å utdanne likepersoner. På en weekend-
samling i Harstad møtte 15-20 interes-
serte medlemmer frem.  

Vil satse litt mer på de voksne
Det digitale kvantespranget under pan-
demien har også bidratt til at aktiviteten i 
nord er økt, men samtidig har lokallaget 
regionale aktiviteter som gjør det mulig å 
arrangere fysisk. Og mens lokallaget tid-
ligere har prøvd å satse på barn og unge, 
satses det nå mer på de voksne, noe Tord 
Skardal mener er en god og fornuftig 
strategi.

Mer kontakt med sentralleddet
Fysisk aktivitet er den personlige kjepp-
hesten til Tord; å få trent er viktig, gjerne 
en utflukt som først og fremst handler 
om å bevege seg ute i naturen. Og så har 
han en liten kjepphest når det gjelder 
kontakt med sentralleddet i FFM. Han 
ønsker å knytte lokallagene tettere til 
sentralleddet med regelmessige digitale 
treff, der man uformelt kan utveksle er-
faringer om både interessepolitiske saker 
og sosiale samlinger. Det vil kunne gjøre 
FFM enda sterkere.
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BLI 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
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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

Sentralstyret

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.

www.roche.no
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru


