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om foreningen
Landsforeningen for
Artrogryposis Multiplex
Congenita (AMC) ble stiftet
høsten 1987 og er tilknyttet
Norges Handikapforbund.
Det er ca. 100 medlemmer
i foreningen, hvorav omlag
halvparten har diagnosen.
I 1999 ble det etablert et

samarbeid mellom de nordiske
AMC-foreningene på styrenivå.
Hvert år avholdes det felles
nordiske styremøter, og annet
hvert år arrangeres det nordiske
likemanssamlinger.
En viktig oppgave for foreningen
er å bidra til økt kunnskap om
AMe. Det gjør vi både via våre
nettsider og vårt medlemsblad.
I tillegg blir det arbeidet med
å spre informasjon til ulike
deler av helsevesenet og
hjelpeapparat landet over.
Les mer om foreningen p§
www.amc-info.com

Om AMe-bulletinen
AMC-bulletinen er et medlemsblad for Landsforeningen for
AMe. Vi gir ut 4 nummer i
året - henholdsvis mars, juni,
september og desember.
AMC-Bulletinen publiseres både
på AMC-foreningens nettsider og
til våre medlemmer via vanlig
post.
Deadline for bidrag med stoff til
AMC-bulletinen er:
•
•
•
•

Det er noen uker siden årsmøtet i
foreningen
vår. Siden jeg fortsetter som leder, vil jeg benytte denne
anledningen til å takke vararepresentantene som takket av, og ønsker de
nye varaene velkommen i sine verv!
Det ble ingen utskifting i hovedstyret
denne gang, men vi skal "tråkke til"
og gjøre vårt beste for våre medlemmer.
Jeg fikk for en tid tilbake med meg et innslag på TV om et
par som fikk nei til adopsjon fordi den ene parten hadde
hatt (!) en lettere form for leddgikt, men er nå symptomfri.
Dette vekker sterke minner om vår tid som adopsjonssøkere
for over 20 år siden. Det er slikt man aldri glemmer, og
problemstillingen er nok den samme i dag.
Jeg vil tillate meg å kalle det en stor porsjon arroganse fra
"papir-f1ytterne" å bare gi et avslag på adopsjonsssøknader
der den ene har en funksjonshemming.
Det som vi opplevde, var at en ekstra legeerklæring om AMe-diagnosen
ikke ble forstått (ikke så rart, kanskje!), men det ble bare
gitt et avslag. Uten rett til å anke avgjørelsen, ga vi oss
ikke for dette føltes til de grader urettferdig! Vi ba om å
få møte utvalget som hadde det siste ordet, og det nyttet.
Etter at vi fikk møte dem, ble svaret ja likevel! For at slike
saker kanskje skal få en mer "rettferdig" løsning, ser det
ut til at man i dag må gå ut i media. Den siste tiden har vi
sett mange andre eksempler på det.
Det nærmer seg nordisk familiesamling
i Danmark, og
påmeldingen fra Norge er bra! Jeg ønsker alle deltakerne
ent fint opphold på Pindstrup!
Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer
sommer!

og en riktig god

1.mars
1. juni
1.september
1.desember

Bidrag bes sendt via e-post til
ame-bu lIeti nen@amc-info.com.

AMe-bulletinen er designet og satt av
Grafiske Ragnhild:
www.grafiskeragnhild.no

FORSIDEN: Sina A/ida Skattebu Van Veen og Lars Kristian
Skattebu koste seg med huska p~ nordisk /ikemannssamling

Aktivitetskalender
AMC-foreningen
2007

for

Kalenderen vil bli oppdatert
jevnlig - følg med!

Ta kontakt med oss!
Hovedstyret
i
Landsforeningen

for AMC 2006/2007

LEDER
BERIT EVENSEN ( TELEMARK)
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
TLF/FAX: 35510130
Mobil: 920263
E-post: leder@amc-info.com

Juni
8.-10.: Leder og nestleder
deltar på Landsmøtet i NHF
Nr. 2. 2007 av AMC-bulletinen
sendes ut.

August
2.-5.: Nordisk Likemannssamling i Pinstrup, Danmark

September
Nr. 3. 2007 av AMC-bulletinen
sendes ut.
21.: Samling ledere og kasserere i landsforeningene,
Oslo

17

NESTLEDER
SIV RAGNHILD SCHULTZ( ØSTFOLD)
Stigningen 30, 1570 DILLING
Mobil: 996 38 136
E-POST: srs_post@yahoo.no

SEKRETÆR
MARZIEH CHAHIAN (AKERSHUS)
Rosenlundveien
lA, 1406 SKI
Tlf. 6485 95 98, Mobil: 472 78 205
E-post: malcL38@hotmail.com

KASSERER
ELDBJØRG MADS EN ( ØSTFOLD)
Engfaret 4E, 1518 Moss
Mobil: 413 28 146
E-post: eld-bjorg@c2i.net

November
Samarbeidsforum,

TRS

Desember
Nr. 4. 2007 av AMC-bulletinen
sendes ut.

STYREMEDLEM
SASKIA ALEIDA VAN VEEN (OPPLAND)
Engstad, 2943 ROGNE
Mobil: 924 21 069
E-post: saskiaaleidavv@yahoo.no

l.VARA
STIG-MORTEN SANDVIK(SØR-TR.LAG)
Ratesvingen 20, 7030 Trondheim
Tlf: 481 78 873
E-post: stigms@broadpark.no

2.VARA
ELISE SOLAND OLSEN (OSLO)
Olav Troviksvei 60 Lei!. HO 105, 0864 Oslo
Tlf: 992 37 708
E-post: knerten2@hotmail.com

3.VARA
VETLE-ANDREAS SCHULTZ ( ØSTF.)
Stigningen 30, 1570 Dilling
Mobil: 907 32 474
E- post: vetlesch@yahoo. no
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TEKST SASKIA ALEIDA VAN VEEN
OG SIV RAGNHILD SCHULTZ
FOTO SIV RAGNHILD SCHULTZ
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år feirer AMC-foreningen sitt 20 - års jubileum og 21. april var det tid for å markere
denne milepælen. Alle foreningens medlemmer, i tillegg til gjester fra NHF og TRS
var invitert til å delta på jubileumsmiddagen som skulle finne sted. Fra NHF deltok
Jarulf Guvåg, og fra TRS deltok Inger Lise
Andresen.

I

Før jubileumsmiddagen
var det tid for å
avholde ordinært årsmøte i AMC-foreningen.
Jarulf Guvåg fra NHF ledet oss gjennom
årsmøtet på en eminent måte. Han kunne
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blant annet fortelle oss sine opplevelser i
forbindelse med sitt arbeid i NHF, samt ulike
historier fra hans kontakt med AMC-foreningens medlemmer og styret i løpet av disse
20 årene. Jarulf Guvåg overbrakte også en
jubileumshilsen
og en gave fra NHF.
Årsmøtet vedtok enstemmig å sende to uttalelser angående økonomiske kutt i kommunene som rammer pasienter med kroniske tilstander og gjentatt dokumentasjon av
kroniske tilstander. Disse ble i etterkant av
årsmøtet sendt til politikere og presse.

Etter at valget av medlemmer til hovedstyret var avsluttet, var sammensetningen
for styret for 2007/2008 som
følger:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:

Berit Evensen
Siv Ragnhild Schultz
Marzieh Chahian
Eldbjørg Madsen
Saskia Aleida Van Veen

l.vara
2.vara
3. vara

Stig Morten Sandvik
Elise Soland Olsen
Vetle-Andreas Schultz

Iril Hemmingbye (leder)
Laila Eide
Jens Fredrik Blegstad

Fra 1987 til 2007:

20 ar for AMe
Etter endt årsmøte møttes vi alle i spisesalen
på hotellet til en god festmiddag i anledning
20 - års jubileet. Vi ble en fin gjeng til bords
og innimellom deilige kulinariske nytelser
kunne Inger Lise Andresen fra TRS fortelle
oss om AMC-foreningens rolle i oppstarten
av TRS og blant annet hvordan AMC-gruppen har utviklet seg på TRS. Hun kom med
en hyggelig hilsen til oss i anledning jubileet
og overrakte også en fruktkurv, til alles begeistring. Etter middag samlet vi oss til prat
og sosialt samvær frem til det var tid for å
si god natt!

gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt
ikke på valg
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Elise Soland
Olsen
på årsmøtet i Sandefjord 21. april ble det
valgt inn to nye varamedlemmer
styre.

i vårt

Stig Morten Sandvik var den ene,

og skulle være godt kjent for de fleste etter
tidligere å ha vært nestleder i foreningen.
Det andre nye varamedlemmet

i foreningen

vår er Elise Soland Olsen.

E

lise er 26 år gammel og bor for tiden i
Oslo hvor hun er er i ferd med å utdanne
seg ved Universitet i Oslo. Her tar hun en
bachelorgrad i psykologi. Elise har vært og er
en svært engasjert person med verv innenfor
svømmesportens organer, som for eksempel
integreringsutvalget i Norsk Svømmeforbund,
styremedlem i Skjetten svømmeklubb, foredragsholder om motivasjon for blant annet
Statoil og svømmeklubbens utøverrepresentant i styret i Stavanger Haik.
Av interesser nevner hun kreative aktiviteter (som tegning, maling, skriving), være
i aktivitet (foreksempel svømming), lytte til
musikk, se film, være sosial med venner, etc.
Vi ønsker Elise og Stig Morten lykke til i sine
verv i foreningen vår!

AMe-bulletinen

Landsforeningen for AMe, 1987
- 2007: Glimt fra oppstarten:
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HENTETFRA HANDIKAPNYTT 11/87
TILRETTELAGTAV SIV RAGNHILD SCHULTZ

Landsforening likevel
eige Bromstad og Marna Pletten, begge
En landforening av mennesker med
bosatt i Bergen, oppfordret gjennom diagnosen Artrogryposis multiplex congenita?
Handikapnytt nr 2/87 alle AMC'ere til
Haha, for en absurd tanke! Dette stod å
å kontakte dem, slik at en i fellesskap blant
lese i Handikapnytt i februar i 1987. Og i
annet kunne finne ut mer om denne ytterst
i november 1987 kunne man lese at en
sjeldne og gåtefulle medfødte funksjonshemlandsforening for AMe var under oppseiling
mingen, som arter seg i form av stive ledd og trolig ville bli stiftet våren 1988. Stiftelsen
og manglende eller mangelfullt utviklede
av vår forening skulle senere vise seg å
muskler.
bli en realitet allerede høsten 1987. Under
kan du lese artikkelen som stod på trykk i
Effektiv etterlysning
Handikapnytt høsten 1987:
- Joda, etterlysningen i Handikapnytt var
effektiv, sier Helge Bromstad. - Vi har fått
kontakt med ytterligere 15 personer,dessuten
med interessert fagpersonell blant annet ved
Genetisk forskningsinstitutt. Interessen har
vist seg å være så stor at vi planlegger en
egen landsforening for vår diagnosegruppe.

H

Landsforening til våren
Fra NHF har iniativtakerne foreløbig fått
en muntlig, men positiv respons på forespørselen om å bli en egen kollektivt tilsluttet landsforening. En samling til våren, trolig
på Frambu Helsesenter ved Oslo, er planlagt
som en kombinasjon av informasjonsmøte og
konstituering av den nye landsforeningen.
Ukjent antall
AMC, som Bromstad kaller seg og sin gruppe
(en forkortelse de fleste ville gjettet på hadde
noe med amerikanske biler eller motorsykler å
gjøre), vil altså på ingen måte kunne utgjøre
noen masseorganisasjon. Legevitenskapen
kjenner lite til diagnosen, og anslag fra ulike
eksperter over antall AMC'ere spriker sterkt,
fra ca 25 i norden til ca. 50 bare i Norge. Det
er videre grunn til å tro at enkelte ikke har
fått stilt riktig diagnose, nettopp fordi den er
så ukjent og uutforsket.
Geografiske "mysterier"
Henvendelsene Bromstad og Pletten har fått,
kommer fra hele landet, bortsett fra NordNorge. Der kan selvsagt skyldes at AMC ikke
forekommer i de tre nordligste fylkene, aven
eller annen ukjent grunn. Mendet kan kanskje
også bety at Handikapnytts etterlysning ikke

har nådd fram til de riktige personene i disse
traktene.
Like påfallende er det at Nord-Trøndelag er
overrepresentert. Hele fem av de 17 er født i
dette fylket. Bromstad undrer på om også det
kan ha en spesiell, ukjent årsak, eller om det
ganske enkelt skyldes at NHF har en høy organisasjonsprosent - og Handikapnytt dermed
stor spredning - nettopp i Nord-Trøndelag.
Ønsker flere med
Helge Brommstad understreker forøvrig at det
er personer med AMCsom "hoveddiagnose" en
ønsker kontakt med, og han benytter gjerne
anledningen til å etterlyse flere eksemplarer
av denne eksklusive kretsen.
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må denne ligge langt under 20 timer per uke
for å kunne kreve BPA.

Statsråd Sylvia Brustad :

Lover BPAforslag før
sommeren
Før sommeren kommer et
lovendringsforslag

som skal gjøre

at flere enn de 2000 som i dag har
brukesrtyrt

personlig assistanse

(BPA), får denne tjenesten.

Det

kom fram da Høyres Erna Solberg i
spørretimen

g.mai ville vite hvor det

var blitt av Regjeringens ventede
lovendringsforslag,
kommet,

som ennå ikke er

hele tre år etter at Stortinget

ba Regjeringen utrede saken.

HF-Ieder Eilin Reinaassier til Dagbladet
10.mai at tildelingspraksisen i kommunene i dag er svært restriktiv, og
at det i stedet innvilges tradisjonelle hjemmetjenester, som ikke har den fleksibiliteten
som BPAgir.
Reinaas krever derfor en lovendring som
gjør at BPA blir en tjeneste man har krav på
ut fra gitte kriterier. Tanken bak BPAer at folk
som har behov for assistanse i hverdagen bør
få styringen over denne assistansen selv, ved
at de selv velger ut assistenter, og disponerer
sine tildelte timer etter eget behov.
på den måten kan man lettere fungere i en aktiv hverdag, som for eksempel jobbsituasjon,
studier og sosialt liv utenfor eget hjem.
Bondevik-forslag i 2005
Regjeringen Bondevik kom med et forslag
rett før de gikk av høsten 2005, men dette
har ennå ikke blitt fulgt opp av den sittende
regjeringen, til tross for gjentatte løfter om at
nå er det rett rundt hjørnet. Bondevik-regjeringen foreslo at alle som har minst 20 timer
assistansebehov i uka, skal kunne kreve å få
dette organsiert som brukerstyrt personlig
assistanse. NHF mener at dette innganskri.teriet er alt for strengt, og at i den grad det
er nødvendig å sette en slik timegrense, så

Er ikke dyrt
Til Dagbladet 10.mai uttaler forbundsleder
Eilin Reinaasat mange kommuner bruker som
argument mot BPAat det er en dyr tjeneste,
men dette mener hun er helt feil.
- BPA koster ikke mer enn hjemmehjelp.
Tvert i mot sparer kommunen administrasjonskostnader, siden det er brukeren som er
arbeidsleder, sier hun til avisa.
Nå lover helse - og omsorgsminister Sylvia
Brustad å sende ut et lovendringsforslag på
høring før sommeren.
Utdrag fra Stortingets spørretime:
Statsråd Sylvia Brustad [14: 05: 56]: Jeg føler
ikke noe behov for å gå inn på årsakene til
at dette dessverre har tatt noe lengre tid enn
forutsatt, men som sagt: Vi er nå rett rundt
hjørnet med å få sendt det ut. så skal vi legge
fram et forslag som gjør at flere skal få denne
muligheten, og da vil Stortinget få tilstrekkelig
anledning til å diskutere innholdet i det. Og
jeg er meget lydhør overfor gode forslag for
å forbedre denne ordningen."

HENTETFRAWWW.NHF.NO
FOTO FRAWWW.DNA.NO

Lure tips og løsninger:

Tips til å få på halskjede for

oss "~en-armede/I!
Dette tipset er nok mest rettet til oss jenter. Vi liker jo å pynte oss med smykker i alle
farger og fasonger. Noen av oss med AMe er stive og har kanskje bare en arm vi kan
bøye til munn/ansikt. Slik er det i alle fall for meg. Her er mitt tips for å kunne ta på
korte halskjeder selv:

------sytråden

Tre en sy tråd gjennom
hullet
i enden på Kjedet. Hold begge
enå-ene av sy tråden i munnen.
E Clene skal ikke knyttes sammen! Ta tak i låsen på kjedet og
sving kjedet rundt halsen. Flytt
do ha i munnen slik at
du får kjede passe stramt til å
kunne hekte låsen i hullet. Når
låsen er pa plass, kan du enkelt
dra ut sy tråden ! Lykke til!

TI neste nummer

utfordrer jeg
tig Morten Sandvik til å komme
med en "lur" løsning som har gjort
hans hverdag bedre.

Har du funnet en smart og fin m§te § løse et praktisk problem p§ som du gjerne vil dele med andre? Har
du funnet fram til en ting eller en mflte fl gjøre ting pfl som andre kunne dra nytte av, noe som har gjort
hverdagens utfordringer og gjøremflI enklere for deg med AMC eller noen du kjenner med AMC?Ja, da ønsker
vi at du tar kontakt med oss! Send oss gjerne en liten beskrivelse og et lite bilde til post@amc-info.com
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Forsiktig minister

Økt grunnbeløp
Grunnbeløpet i folketrygden er
økt fra 62892 kroner til 66812
kroner.
Økningen på 3.920 kroner
gjelder fra 1. mai i år. AIderspensjonister
og andre
som får regulert sine ytelser
gjennom grunnbeløpet, får en
inntektsøkning på 6,23 prosent. på årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med
5,38 prosent.
Drøftingene om regulering
av grunnbeløpet har foregått
mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet
og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
(FFO),
LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS),
Akademikerne
og Samarbeidsforumet
av funksjonshemmedes organisasjoner
(SAFO). Regjeringen vil nå
legge forslaget
til regulering av grunnbeløpet fram for
Stortinget.
- Dette er vel et av de beste oppgjørene vi har hatt. Problemet
er at oppgjørene skjer i prosent
i forhold til grunnbeløpet. Derfor
får de som har mye, mye mer
enn de som har lite, sier NHFs
forbundsleder Eilin Reinaas.

Krav om at nye bygg og
transportmidler
skal være
tilgjengelige for alle. Det vil
den kommende
loven mot
diskriminering
av funksjonshemmede høyst sannsynlig
inneholde. Når det gjelder å
knytte krav om og tidsfrister
til utbedring av eksisterende
bygg og transportmidler, satt
løftene derimot lenger inne
hos arbeidsog inkluderingsminister
Bjarne Håkon
Hanssen, som sammen med
representanter fra NHF var på
tilgjengelighetsbefaring
i Oslo
24.april.
påsin rundtur i Oslo ifkk Bjame
Håkon Hanssen selv se hvor
o
o
hapløst det er a ta seg fram
både for bevegelses- og synshemmede.
Turen var arrangert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet,
for
å sette søkelys på regjeringens arbeid med lov mot
diskriminering
av funksjonshemmede. - Vi kan ikke ha
det sånn. Det er helt utrolig. Helt katastrofe,
var arbeids- og inkluderingsministerens spontane reaksjon
til radiokanalen
P4 da han
fikk se hvor håpløst mange
hindringer
personer
med
funksjonsnedsetteiser
møter
i hovedstaden. Les mer om
o
o
sa k en pa pa www.nhf.no

godkjenning og oppfølging av
spesialtilpassede
biler, samt
sikkerhetskrav også til ombygde personbiler, ikke bare til
ombygde kassebiler slik som
i dag.

Mener
funksjonshemmede
diskrimineres
Halvparten av befolkningen
mener at funksjonshemmede
i stor grad er diskriminert. Det
viser en spørreundersøkelse
MM! har gjort på oppdrag for
Sosial- og helsedirektoratet.
Mangelen på fremkommelighet er noe av det verste,
sier NHFs forbundsleder Eilin
Reinaas til Kanal 24.
- Vi mener å vite at funksjonshemmede i stor grad blir
diskriminert,
og da synes vi
det på en måte er gledelig at
forståelsen for det problemet
er så stor, sier avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Anne Lieungh, til Kanal24
den 2.mai.
Hun understreker at Norge
ligger langt tilbake i forhold til
andre land når det gjelder å
bygge og planlegge samfunnet slik at alle kan delta.
Hør innslaget i Kanal24, som
ble sendt 2.mai.

Fra skole til jobb
Vil ha sikrereombygdebiler Cecilie HØj Anvik fra NorStatens Havarikommisjon for
Transport gir i en ny rapport
full støtte til Norges Handikapforbunds gjentatte
krav
om å innføre sikkerhetstiltak
knyttet til biler ombygd og
tilpasset sjåfører med funksjonsnedsettelser.
Dette gjelder både krav om
sikkerhetskurs
og funksjonstest for alle nye brukere
av slike biler, lik praksis for

dlandsforskning
har laget
en rapport
om hvilke utfordringer
unge funksjonshemmede møter på veien inn
i arbeidslivet. Rapporten ser
også på ulike tiltak som kan
lette adgangen til arbeidsmarkedet.
Rapporten peker blant annet på behovet for tiltak fra
det offentlige
som er mer
målrettet i forhold til å få unge

funksjonshemmede
ut i jobb.
I dag mister mange verdifull
tid mens de er på tiltak som
ikke er målrettet
nok, noe
som i visse tilfeller svekker
deres posisjon på arbeidsmarkedet ytterligere, hevder
rapporten.
Et tiltak som foreslås er å
ansette flere personer med
nedsatt funksjonsevne i stillinger som skal bistå brukere
av hjelpemiddelsentralenes
tjenester.
Les hele rapporten,
som
heter "Mellom drøm og virkelighet?
Unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv"
på http://www.nordlandsforskning.no

Tilgjengelighet selger
Boliger med god tilgjengelighet oppnår en bedre pris
i markedet enn tilsvarende
boliger med dårlig tilgjengelighet, viser en ny undersøkelse gjort av Norske Boligbyggelags
Landsforbund
(NBBL). Derfor bygges de
fleste nye lavblokker
med
heis selv om byggeforskriftene ikke krever det. - Dette
burde spore til større innsats
på eksisterende bebyggelse
også, sier bygningsingeniør
i Norges Handikapforbund,
Steinar Myrdal.
NBBL har gjort
undersøkelsen på oppdrag fra Husbanken. - Boligbyggelagenes
erfaringer bekrefter det Husbanken lenge har sagt. Det
er etterspørsel
i markedet
etter universelt
utformede
boliger med god tilgjengelighet. Den som investerer i
en universelt utformet bolig
med god tilgjengelighet
gjør
en god investering.
Framtidas eldre ønsker i stor grad
å kunne bli boende i sin egen

bolig i perioder med nedsatt
funksjonsevne. Med et økende
antall eldre med stadig bedre
økonomi er det rimelig å anta
at universelt utformede boliger vil øke mer i verdi enn
tilsvarende
utilgjengelige
boliger, sier administrerende
direktør Geir Barvik til Husbankens nettside.

eringsombudet,
Anne Kirsti
Lunde, til P4-nyhetene.
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Pressestil å diskriminere
Utesteder i Oslo risikerer å
miste skjenkebevillingen
om
de serverer alkohol til funksjonshemmede
som kan se
beruset ut uten å være det.
- Det går ikke an å behandle
og se på andre mennesker
på denne måten i dag, sier
Bjørn Hansen i NHF Oslo til
P4 Nyhetene. Sammen med
Likestillingsog diskrimineringsombudet
krever NHF
at Næringsetaten
slutter å
presse utesteder
til å diskriminere.
Likestillingsog diskrimineringsombudet
har nå
bedt Næringsetaten
i Oslo
kommune
om å redegjøre
nærmere for hva de mener
om saken.
"Skjenkestedet må vurdere
hvem de bør servere, og at
de løper en risiko for å miste
bevillingen når de serverer
gjester som ser beruset ut",
lyder den omstridte uttalelsen
fra Næringsetaten.
Utgangspunktet er en konkret sak,
der et utested har mistet sin
skjenkebevilling.
- Ombudet synes det er
oppsiktsvekkende at Næring. setaten kommer med en slik
uttalelse, som vi også opplever at gis på generelt grunnlag.
Hvis dette er uttrykk for en
praksis, så vil dette vanskeliggjøre arbeidet mot denne type
diskriminering,
sier rådgiver
i Likestillings- og diskrimin-
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AMe-bulletinen

Ønsker du tilsendt vår nye
brosjyre? Ta kontakt med oss
på telefon eller e-post: post@
amc-info.com. Brosjyren kan
dessuten lastes ned i PDFformat fra våre nettsider:
www.amc-info.com

Nyhetsbrev fra AMCforeningen?
Senden mail til post@amc-info.com,
så setter vi deg på mailinglista vår, og
du vil motta vårt nyhetbrev på e-posten din når vi har noe nytt å fortelle
om! Se også våre nettsider på
www.amc-info.com
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Er du pa MSN eller Facebook?
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Hvem:
Epost

I disse dager er mange nordmenn å finne på ulike
nettsamfunn på internett. For de som ønsker det er
det nå mulighet for å sende sitt MSN-kallenavn til
oss for de som ønsker kontakt med andre AMC'ere
o
via MSN. Fullt navn og adresse ma sendes med
o
sa vi vet hvem du er. Disse kallenavnene sendes
andre som gjør det samme. I tillegg er det opo
prettet en egen AMC-gruppe pa Facebook. Søk
på AMC, så finner du oss. Kom og bli med da vel!

~P!'rsmJ

Gf4stehok

-

Kontakt osS:

Send fore

Kontaktinformasjon finner du på www.amc-info.com

Noe d

\urer
våre
likemannskontakter
kan du ringe til
dersom du vil

Forbundsleder i NHF, Eileen Reinaas var med oss i Dyreparken pfi likemannstreffet
i Kristiansand i fjor sommer. (Illustrasjonsfoto: Siv Ragnhild Schultz.)

spørre om noe
om AMC, enten du

Hilde Nilsson, f. i 1990, og
har AMe. Tlf: 67 13 10 08
E-post: hildesofie@hotmail.
com

har AMC eller er
foreldre/ pårørende
til en som har AMCdiagnosen!

Hva er
likemannsarbeid?
Et av foreningens
viktigste
mål, er å få kontakt
med
personer som selv har diagnosen og deres familier. Derfor
har foreningen opprettet et
utvalg av likemannskontakter. Dette er personer som
du kan henvende
deg til
ved ulike spørsmål som er
relatert til diagnosen - enten
du har AMC eller er pårørende
til noen som har AMe.
AMC-foreningen avholder et
nasjonalt likemannstreff
annet hvert år, der man møter
andre med samme diagnose
og deres pårørende.
I de
årene hvor det ikke avholdes
nasjonal likemannssamling,
vil det bli arrangert nordiske
likemannstreff.

Foreldre med barn med
AMC
Sylvi Bratheim, f. i 1967, har
AMC, og er mor til Joakim,
f. i 1990, som også har
AMe. Tlf: 35 59 58 82
E-post: b-ov-bra@online.no

Beate Aunan, født i 1974,
og har AMe.
Tlf: 90 17 67 01
Marna Fortun, født i 1961,
og har AMe.
Tlf: 55 32 98 96.

Foreldre som har AMC
Eldbjørg Madsen er mor til
Åshild, f. i 1998, som har
AMe.
Tlf: 69 27 17 93.
E-post: eld-bjorg@c2i.net

Voksne og ungdom
med AMC
Helge Bromstad, f. i 1942,
og har AMe.
Tlf: 74 08 87 37
hbroms@online.no
Stig-Morten Sandvik,
f. i 1970, og har AMe.
Tlf: 90 10 29 73
E-post: stigms@broadpark.no

Monica
og har
Tlf: 77
E-post:

Haugen, født i 1970,
AMe.
06 65 11
moccu@online.no

Saskia Aleida Van Veen, f.
1963, har AMC
Tlf.: 924 21 069
E-post: saskiaaleidavv@
yahoo.no
Åsa R. H. Løtrøen, f. i 1976,
og har AMC,
er mor til Aron f. 2006 som
også har AMCTlf: 7248 19 95/
95 73 09 93
E-post: aasarhl@hotmail.com

The Arthrogryposis Group (TAG)
presents

The International TAG Weekend
& Conference 2007
21st to 23rd September
Paramount Hinckley Island Hotel, Leicestershire

International Speakers to include:
Johannes Correll • Consultant Paediatric Orthopaedic Surgeon (Germany)
Judith Hall - Professor of Paediatrics and Medical Genetics (Canada)
Eva Kimber • Professor of Paediatric Neurology (Sweden)
Ulrich Mennen· Professor of Hand Surgery (South Africa)
Lynn Staheli - Consultant Paediatric Orthopaedic Surgeon (America)

Who is the TAG Weekend and Conference for?
This is an event for adults and children with Arthrogryposis, and their families,
where they can leam more about AMe from some of the world's most
experienced specialists. It is also an opportunity to make friends with others
in a similar situation, to share experiences and to exchange information.
There will be a creche and a full programme of activities for children.
What is Arthrogryposis?
Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) is the name given to a group of
rare congenital disorders which result in deformity and stiffness of the joints.
The condition has diverse symptoms that give rise to varying degrees of
physical disability.
For more information
Tel: 01299825781

•

about the Conference, AMC and TAG:

Email: taguk@aol.com

-

Website: www.tagonline.org.uk

Also, for doetors and therapists working with people with AMC:
The First International Symposium on Arthrogryposis
Birmingham City Council Chambers, UK - 20th & 21st September 2007
Speakers include:
• The International specialists listed above
• Some of the UK's leading specialists
For more information:

The Arthrogryposis

www.amc07.co.uk

Group. Beak Cottage. Dunley _Stourport-on-Severn.
DY13 OTZ. Charity No. 327508
Tel' 01299825781
. Email: TAGUK@aol.com
. wwwtagonline.org.uk

