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Hei, alle sammen!
Dette skulle være tiden da våren
nærmer seg, men i stedet er vinteren kommet for fullt, og vel så det!
Det har i alle fall ført til at jeg har
"vær-isolert" meg selv noen dager! t
Nå igjen!!

om foreningen
Landsforen ing en for
Artrogryposis Multiplex
Congenita (AMC) ble stiftet
høsten 1987 av voksne med
AMC-diagnosen og er tilknyttet
Norges Handikapforbund.
Det
er ca. 100 medlemmer i
foreningen, hvorav omlag
halvparten har diagnosen.
Mange av de nye medlemmene
er barn med AMC og deres
foreldre.
! 1999 ble det etablert et
samarbeid mellom de nordiske
AMC-foreningene på styrenivå.
Målet er å få til felles nordiske
tiltak, som likemannssamlinger
og bruker/fagseminar om AMCdiagnosen.
En viktig oppgave for foreningen
er å bidra til økt kunnskap om
diagnosen.! samarbeid med TRS,
blir det arbeidet med å spre
informasjon mot ulike deler av
helsevesenet og lokalt
hjelpeapparat

om AMe-bulletinen
AMC-bulletinen er et medlemsblad for Landsforeningen for
AMe. Vi vil forsøke å gi ut fire
nummer i året - henholdsvis
mars, mai, september og
desember. Bulletinen publiseres
både på AMC-foreningens
nettsider www.amc-info.com og
via vanlig post.

Vi er inne i en litt stille periode
for AMC nå. Det er gjerne lenger ut
på våren og høstperioden hvor det
er mye møtevirksomhet, men vi jobber nå fram mot likemannssamlingen i juni i Kristiansand.
Ingenting kommer av seg selv! Temaet for denne samlingen er "AMC i alle livets faser". Det vil bli lagt noe mer
vekt på voksne med AMC, da dette kanskje er blitt for lite
fokusert på tidligere.
Etter nordisk samling sist sommer og konferansen i
Manchester i september, hvor jeg snakket med flere voksne
med AMC, er bildet ganske likt. Man savner mer fokus på
det å bli/være voksen med AMC. Dessuten tror jeg dette
er veldig nyttig for yngre med AMC og deres familier.
Jeg ble nokså overrasket da jeg så at det i år innføres
50 kr. pr. behandling hos fysioterapeut for mange av oss!
Når det er nødvendig å gå til fysioterapeut minst en gang
pr. uke, blir det for ganske mange en stor merutgift i
tillegg til de andre egenandelene man må betale hvert år.
Vi håper politikerne tenker seg godt om, og fjerner denne
igjen!!
Igjen håper jeg at dere som er medlemmer tar kontakt
med oss dersom dere har noe på hjertet, det setter vi
.
o
priS pa.
Og jeg håper at mange vil ta turen til samlingen vår i
Kristiansand i juni!!
Ønsker alle en fin vårt!

Deadline for bidrag med stoff til
AMC-bulletinen vil være l.mars,
1. mai, l.september og
l.desember. Bidrag bes sendt
via e-post til
srs_post@yahoo.no. Tekst bes
sendes som word-dokument,
bilder må være av god
oppløsning (over 150 ppi),

Vil du ha kontakt
med oss?
Kontaktperson for AMCforeningen, styreleder:
Berit Evensen
Siriusveien 72
3942 Porsgrunn
Mobil: 920263
17
E-post: beritev@online.no
For mer informasjon fra
foreningen, se våre nettsider:
http://www.amc-info.com

FORSIDEN: Skumringsstemning
(Foto: Siv Ragnhild Schultz)

ved Torpedostasjonen p~ leløy i Moss
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Aktivitetskalender for
AMC-foreningen
2005 og 2006

Ta kontakt med oss!
Hovedstyret i
Landsforeningen

Kalenderen vil bli oppdatert
jevnlig - følg med!

for AMC 2005/2006

LEDER
BERIT EVENSEN ( TELEMARK)
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
TLF/FAX: 35510130 Mobil: 92026317
E-post: beritev@online.no

Mars
Nr. 1. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

NESTLEDER
STIG MORTENSANDVIK ( S-TR.LAG)
Ratesvingen 20, 7030 TRONDHEIM
Mobil: 48178873
E-POST: stigms@broadpark.no

Mai
5. - 7.: Hovedstyremøte.
Sted: Trondheim
Nr. 2. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

Juni og juli

[11

29.06 - 02.07 : Nasjonal
likemannssamling i
Kristia nsa nd.

~.--

SEKRETÆR
HILDE ØSTHUUS ( S-TRØNDELAG)
Høgsetgrenda 9, 7026 Trondheim
Tlf. 72565636, Mobil: 93200662
E-post: janar-p@online.no

KASSERER
ELDBJØRG MADSEN ( ØSTFOLD)
Engfaret 4E, 1518 Moss
Tlf: 69271793, Mobil: 41328146
E-post: eld-bjorg@c2i.net

30.06.2006: Arsmøte,
Kristiansand

September
Nr. 3. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.

STYREMEDLEM
STIAN KLAUSEN ( ROGALAND)
Myrullveien 10, 4330 Algård
Tlf: 51619235
E-post: stian. klausen@lyse.net

Desember
Nr. 4. 2006 av AMC-bulletinen
sendes ut.
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GUNN FORSMANN( BUSKERUD)
Svartåsveien 15, 3615 Kongsberg
Tlf: 32734741
E-post: gunnf@online.no

2.VARA
SYLVI BRATHEIM ( TELEMARK)
Nenset Terrasse 36, 3736 Skien
Tlf: 35595882
E-post: sylvi. brathei m@tiscali. no

3.VARA
SIV RAGNHILD SCHULTZ( ØSTF.)
Stigningen 30, 1570 Dilling
Tlf: 69271319, Mobil: 99638136
E-post: srs_post@yahoo. no
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Nasjonalt dokumentasjonssenter
for personer med
nedsatt funksjonsevne er på lufta med sin foreløpige
nettside www.dokumentasjonssenteret.no.
Dokumentasjonssenteret
ble etablert i 2005 av
Arbeids- og sosialdepartementet.og
har som formål å
samle inn data og formidle kunnskap om
funksjonshemmedes levekår.

D

irektør Britta Nilsson karakteriserer
dagens kunnskapsgrunnlag om leve
kårene for personer med nedsatt
funksjonsevne som delvis fragmentarisk.
- For funksjonshemmedes organisasjoner,
forvaltere og politikere kan det være
vanskelig å holde oversikt. Vi ønsker å gjøre
jobben enklere ved blant annet å følge
utviklingen og presentere årlige
statusrapporter, sier hun.
Nilsson sier Dokumentasjonssenterets
oppgave først og fremst vil være å
innhente, bearbeide og syntetisere
kunnskap som allerede finnes. - De
etablerte forskningsmiljøene blir derfor våre
nærmeste samarbeidspartnere. Vi vil bruke
tid på å bygge nettverk og etablere
samarbeidsarenaer. Vi skal ikke drive egen
forskning, men aktivt bruke andres,
presiserer Nilsson, som er ansatt på åremål
for en seksårs-periode.
Hun presiserer at Nasjonalt
dokumentasjonssenter ikke skal være talerør for funksjonshemmedes organisasjoner.

Pressemelding fra
Nasjona It Dokumentasjonssenter
Foto: Siv Ragnhild Schultz

Hun mener likevel det er viktig med et nært
samarbeid med brukerne og deres organisasjoner.
- Perspektivet til fagpersoner kan være
smalt. For å få innblikk i hvordan tiltak
virker i en bredere sammenheng, er vi
derfor nødt til ha en fortløpende dialog med
brukerne. Alle livsarenaer, vil ha relevans for
vårt arbeid, sier hun.
En del av senterets arbeid vil være en
fortløpende diskusjon om standarder for
målet om full samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
- Vår oppgave blir blant annet å vise at det
finnes flere standarder som må etterleves:
Om eksempelvis teatrene er tilpasset
rullestolsbrukere, kan det hende de er
fullstendig utilgjengelige for hørselshemmede, sier hun.
Formidling til offentlige instanser og
andre, inngår som en sentral del av
Dokumentasjonssenterets mandat. For
Nilsson blir den fremste milepælen å
presentere den aller første statusrapporten
med en samlet oversikt over levekårene til
personer med nedsatt funksjonsevne. I
løpet av første halvår 2006 lanserer
Dokumentasjonssenteret en ny webside
under domenenavnet dok.no Websiden vil
bli en sentral del av senterets
dokumentasjons- og formidlingsaktivitet og
må tilfredsstille strenge krav til tilgjengelighet.

.r~"'~
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Inntil videre kan man holde seg
orientert om blant annet
følgende temaer på websiden
www.dokumentasjonssenteret.no:

Fem år etter Manneråk
"...det er en betydelig vei å gå før en
når målet om full deltakelse og likestilling". Slik lød en av konklusjonene da
Manneråkutvalget i 2001 presenterte
utredningen «Fra bruker til borger»
(NOU 2001: 22). Hvilke endringer har
skjedd på fem år? I slutten av juni
2006 presenteres statusrapporten
«Funksjonshemmende barrierer fem år
etter Manneråk». Dokumentasjonssenteret inngår som en del
av prosjektsekretariatet.

Unge funksjonshemmedes
levekår under lupen
Hvordan er det å være ung og
funksjonshemmet i Oslo i 2006? For
første gang skal det gjennomføres en
levekårsundersøkelse som tar mål av
seg til å favne flest mulig med nedsatt
funksjonsevne på ungdomstrinnet og
første klasse i videregående skole i
hovedstaden.

Aldrende utviklingshemmede
frem i lyset
Gjennom prosjektet «Den doble
aldringen» skal levekårene og
livssituasjonen til personer med
utviklingshemning i annen livshalvdel
frem i lyset. Det er historisk nytt at
også mennesker med utviklingshemming blir gamle.

For ytterligere opplysninger,
kan du kontakte:
Britta Nilsson
E-post: britta.nilsson@nova.no
Mobiltlf.: 976 70 991
eller
Per Halvorsen
Epost: per.halvorsen@nova.no
Mobiltlf.: 918 67 706
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Vi i AMCs hovedstyre vil herved
invitere
deg/dere
til årets
likemannssamling. Årets begivenhet starter torsdag 29.juni og
varer til søndag 02.juli. Og hvor?!
Jo i Kristiansand!
Her er vi booket inn på Quality
Hotell Kristiansand,
rett ved
Dyreparken. Av tidligere erfaringer
har vi lagt treffet over fire dager.
Det blir mindre stress, og vi kan
friste med et "luftig" program også
denne gangen. I løpet av disse
dagene har vi et "tilbud" til deg/
dere.
Vi har valgt å ta det rolig på torsdag så alle får kommet seg i hus.
Da nyter vi kvelden med god mat
og godt selskap. Og kanskje en
liten konsert?! på fredag har vi lagt
treffets faglige innslag. Her vil vi
sette fokus på det som er tema for
samlingen, nemlig det å leve med
AMC i alle livets faser. Årsmøtet har
vi også valgt å legge til årets
nasjonale treff, nemlig fredag 30.
Lørdag er det dyreparken som
står for tur til de som ønsker det
(ta med dere ledsagerbevis). For
at vi skal få alt på plass må vi selvfølgelig vite om du/dere kommer.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER!

Har du ikke mottatt påmeldingsskjema? Ta kontakt med oss på
e-post, tlf eller vanlig post, så sender vi
det til deg.
Hva koster det?
Ved påmelding er det et
depositum som skal betales.
Det er som følger:
500,- pr. voksen (fra 13 år),
250,- pr. barn (5-12 år).
Barn i alderen 0-4: Gratis.
Egenandelen er som er som følger:
1000,- pr. voksen ( fra 13 år) og
500,- pr. barn ( 5-12 år)
Innbetalt depositum vil bli trekt ifra
egenandelen og det resterende beløp
for oppholdet skal betales innen 31/52006, og du/dere vil motta en giro på
beløpet. Assistenter betaler det samme
som voksen.
Dette skal betales inn til
følgende konto: 8200 01 25071
Adressen vår er: AMC Foreningen,
Pb.9217 Grønland, 0134 OSLO

AMe-bulletinen
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Vil styrke
diskrimineringsvern
Både homofile og funksjonshemmede
burde få bedre
beskyttelse av loven mot diskriminering, mener likestillingsog diskrimineringsombud Beate Gangås.
Les mer på NRKs nettsider, hvor man også har tilgang til
radio-intervju med Beate Gangås om samme tema.
Hentet fra www.nhf.no.

publisert

26.02.2006

Fysioterapi-egenandel
bli fjernet

kan

Den svært upopulære egenandelen
på 50 kroner per fysioterapibehandling for storforbrukere, som
regjeringen innførte med virkning
fra l.januar 2006, kan komme til å
bli fjernet i revidert nasjonalbudsjett til våren.
Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
går både nestleder i helse-og omsorgskom iteen
på Storti nget,
Rune
Skjælaaen, og Sps parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa inn for å
fjerne den nyinnførte egenandelen på 50
kroner per fysioterapibehandling for
storforbrukere. Også sVs helsepolitiske
talskvinne, Inga Marte Thorkildsen,
ønsker å fjerne den så snart som mulig.
- Jeg håper og tror at den kan fjernes i det reviderte statsbudsjettet. Vår
klare mening er at den må bort, sier hun
til ANB.
Hentet fra www.nhf.no.

publisert

15.02.2006

Isolert hjemme i fire døgn
Cathrine Jørgensen har ikke vært
utenfor døren siden søndag. Snøen
gjør at hun ikke kommer noen vei.
Hun er avhengig av rullestol for å komme seg
rundt, og det er ikke et hendig fremkomstmiddel for tiden. Høye brøytekanter, mangel
på brøyting og innesnødd bil gjør at hun
holder seg innendørs.
- Det er klart det er kjipt å måtte holde
seg inne. Det er mangel på måking, strøing
og sånne ting som er årsaken til det. Nå har
jeg ikke vært ute siden søndag. Jeg skulle
egentlig gått på skole nå, men kurset jeg

Kino-kampanje
En kinoreklame som fokuserer
på samfunnets utestengeise av
funksjonshemmede,
lanseres 28.
februar. Kampanjen er et samarbeid mellom Norges Handikapforbund (NHF), Gapa
Kinoreklame og Image Konsu/t. Den skal
vises på Oslokinoene i to uker, og vil nå ut til
omtrent 100 000 mennesker.

Kampanjen henvender seg til publikum med
en reklame som har til hensikt å vise hvordan funksjonshemmede stenges ute fra
samfunnsdeltakelse. Under lanseringen på
Vika kino 28.februar, vil de besøkende også
møte en rekke fysiske hindringer som er
satt opp i og utenfor kinosalen.
Kampanjen skal bidra til å bevisstgjøre folk
på hvordan funksjonshemmede møter et samfunn
som ikke er utformet med tanke på at de skal
kunne ta seg fram. Dette gjør at funksjonshemmede havner på sidelinjen i forhold til utdanning,
arbeidsliv og andre viktige samfunnsområder.
Les mer på www.kampanje.no.
Hentet fra www.nhf.no.

publisert

28.02.06

skulle ta var heldigvis fullt. Hadde det ikke
vært det, ville jeg gått glipp av mye, sier Jørgensen.
Norges Handikapforbund får mange
henvendelser fra folk som ikke kommer seg
ut. - Snøen gjør at folk blir isolert. De som
kommer seg ut, kommer ikke frem, eller blir i
noen tilfeller utsatt for mer skade. Vi merker
på kroppen hvor lite effektivt det er med kommunens pålegg til huseiere om rydding av
f?rtau. Her trengs det grundigere oppfølging.
En ting er den tiden det laver ned men det
o
'
kan ga dager etter siste snøfall uten at det
skjer noe. Det holder ikke, sier generalsekretær Lars ødegård.
Hentet fra www.aftenposten.no.

02.03.06
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KURS PÅ TRS
Ungdomsopphold for personer mellom 13. og 16
år som er kortvokste, har dysmeli, AMe eller OL
Kom og møt andre ungdommer i en spennende og aktiv
uke! Diskusjoner og erfaringsutveksling om ulike tema
som ungdom er opptatt av, blandet med både rolige og
fartsfylte aktiviteter, er noe av innholdet.
Tid: 25. - 30. juni (uke 26)
Påmeldingsfrist: 12. mai 2006

«
et::
U.

Påmelding:
Benytt påmeldingsskjema i kursbrosjyren fra TRS eller
laster den ned fra TRS nettsider: www.sunnaas.no/trs.
Eller du kan kontakte TRS på telefon 66 96 90 00 for
påmelding.

Nøkkeltall 2005:
FLERE BRUKER TRS
Nøkkeltallene for 2005 er nå klare. Tallene viser at
det i 2005 ble registrert nesten 200 nye brukere
ved TRS.
Årsaken til de mange nyregistrerte er delvis at TRS overtok ansvaret for barn med ryggmargsbrokk fra l.januar
2005 . Det ble registrert 86 personer med ryggmargsbrokk
i 2005. Også EDS-gruppen har hatt en stor økning med
totalt 62 nyregistrerte. EDS-gruppa er nå den største
diagnosegruppen
ved senteret.
I alt var det ved
årsskiftet registrert 1683 personer med en av diagnosene
TRS arbeider med.

z
I disse spaltene vil vi formidle relevante
nyheter og informasjon fra TRS, slik som
aktuelle kurs etc.

SunnaassykehusHF
TRS- et kompetansesenter
for sjeldne diagnoser

Aktivt år
Det har skjedd mye på TRS i året som gikk. 600 registrerte brukere, pårørende og fagpersoner deltok på opphold og kurs. Nytt av året er kurs for fagpersoner i tjenesteapparatet, blant annet fysioterapeuter. Dette er et tiltak TRS
har fått gode tilbakemeldinger på og ønsker å fortsette
med. Det ble også registrert nesten 1 200 henvendelser til
TRS i 2005 og fagpersonene ved senteret har foretatt 59
utreiser til ulike deler av landet for å videreformidle
kunnskap og følge opp både brukere og fagpersoner. I alt
har om lag 1/3 av de registrerte brukerne benyttet en eller
flere tjenester fra TRS i 2005.

Nøkkeltall for diagnosegruppene
Oversikt over oppdaterte nøkkeltall for de ulike diagnosene kan du lese mer om ved å klikke deg inn på hjemmesidene til TRS på følgende adresse: http://trs.sunnaas.no

-"'li>-
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Nytt prosjekt om sjeldne
funksjonshemninger
i Norge

sentanter fra brukere, spesialisthelsetjeneste
og kompetansesentrene.

Sosial- og helsedirektoratet ønsker økt
kunnskap om sjeldne tilstander.
Direktoratet har derfor initiert og
bevilget penger til et prosjekt som skal
gjennomføres i perioden 2006-2007.
Framu har hovedansvaret, men
prosjektet omfatter flere av
kompetansesentrene for sjeldne
tilstander.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt
prosjektleder Lise Beate Hoxmark pr.
e-post: Iho@frambu.no eller p§ telefon
64856009.

Frambu er tildelt ansvaret for tilrettelegging
og oppfølging av prosjektet. Frambus direktørTove Wangenstener hovedansvarlig, mens
rådgiver Lise Beate Hoxmark er Frambus
prosjektleder. Etter utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og gjennomført konkurranse, ble
SINTEF Helse tildelt forskningsoppdraget i
desember 2005. SINTEFHeisesprosjektleder
er seniorforsker Lisbet Grut.
Prosjektet er todelt
I den første delen skal en del sjeldne diagnoser kartlegges for å finne frem til hvor mange
som har disse diagnosene og hvor mange nye
som forventes (prevalens og insidens). I
kartleggingen skal det benyttes offentlige og
andre registre. Prosjektet skal også vurdere
kvaliteten på offentlige registre og eventuelt
foreslå endringer.
I den andre delen av prosjektet skal
tjenestetilbudet og livssituasjonen til utvalgte
brukergrupper
som hører inn under
kompetansesentrene for sjeldne tilstander
undersøkes. Det gjelder både det lokale og
regionale hjelpeapparatets og kompetansesentrenes tjenestetilbud. Dette er den mest
omfattende delen av prosjektet. Prosjektet
skal også vurdere ulike forskningsverktøy og
deres egnethet for sjeldne tilstander. Det vil
bli gitt anbefalinger om tiltak og eventuelt om
ytterligere kartlegging.
Ønsker tett samarbeid
Det er viktig å få så nyttige og riktige resultater som mulig. I den andre delen av prosjektet blir det lagt stor vekt på å samarbeide tett
med kompetansesentrene og de aktuelle
brukerorganisasjonene gjennom arbeidsgrupper for hver aktuell diagnose. Det vil også
bli oppnevnt en referansegruppe med repre-

TRS tester i disse dager ut en løsning der
brukerne etter hvert kan få tilgang til sin
egen journal via internett. Men opplever
pasienter at dette er nyttig informasjon? Og
har det noe å si for kvaliteten på journalnotatene at de skrives med tanke på at
pasientene skal kunne lese dem?

I siste nummer av Tidsskriftet for den norske
Lægeforening kan du lese mer om resultatene fra en studie der åtte almennleger systematisk har spurt pasientene om de ønsket
kopi av dagens journalnotat.
I tillegg har legene selv blitt spurt om hva
de syntes om en slik praksis. Les denne saken ved å klikke på lenkene på TRS sine sider
htttp:jjtrs.sunnaas.no
og trykk deg inn på
«Nyheter».
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- Løsningen minTRSSIDe gir
brukerne mulighet til å kommunisere med TRS på en
sikker måte om sensitive opplysninger knyttet til egen
helse. på litt sikt skal vi også
kunne gi andre i eget
tjenesteapparat
tilgang til
journalinformasjon fra TRS.
Det sier daglig leder ved TRS,
Per Frydenborg .
Frydenborg opplyser videre
at man nå er i gang med et
pilotprosjekt
for å teste
løsningen før den implementeres som et tilbud for alle de
1684
brukerne
ved
kompetansesenteret. - Ji. tilby
tilgang til pasientopplysninger
via internett krever omfattende sikkerhetsløsninger og
vi må derfor være helt sikre
på at alt fungerer før vi lar
samtlige brukere ved TRS få
tilbud om en egen nettside.
Per Frydenborg kan fortelle at
det denne uken er fagfolkene
ved TRSsom skal få prøve seg
på å bruke og legge inn informasjon i systemet. Om et par
uker vil vi så la medlemmene
av Kompetanserådet prøve ut
løsningen før vi gradvis vil introdusere minTRSSIDe for
samtlige registrerte brukere
wdT~.

b

- Systemet skal etter hvert
inneholde
oversikt
over
lenker til åpen informasjon
som er spesielt interessant
for den aktuelle bruker. Dette
kan dreie seg om oppdaterte
diagnosebeskrivelser, fagartikler, behandlingstilbud,
eller aktuelle kurs for bruker
eller fagpersoner, forteller
Frydenborg. For første gang
blir det også mulig å sende
og motta svar på ulike
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TRS

diagnoserelaterte henvendelser via si kker e- post, en
mulighet man håper skal gjøre
det enklere og mer fleksibelt
for brukerne å henvende seg
til TRS.
TRS arbeider ut fra en filosofi om å myndiggjøre brukere
og dyktiggjøre fagpersoner.
Systemet vil gi brukeren
myndighet over informasjon
om egne helseopplysninger,
og til å være med å styre hvem
som har tilgang til den. - Bruker og fagpersoner vil kunne
få tilgang til samme informasjon samtidig, og ha bedre
mulighet til å kommunisere
med hverandre på en rask,
tidsriktig
og sikker måte,
mener Frydenborg.

Det er viktig å understreke at
minTRSSIDe er ment som et
supplement og et tilbud til de
brukernesom ønskeren slik løsning. Internettløsningen skal
ikke erstatte tradisjonelle
kommunikasjonskanaler ved
TRS. - Brukere som foretrekker å henvende seg per
telefonellerha kontakt medTRS
på andre måter enn via internett kan selvsagt fortsette med
det, konkluderer Frydenborg.

AMe-bulletinen

Uke 4 var en hektisk
og spennende uke
ved TRS. I perioden
23. - 26. januar
2006 ble det holdt
kurs for
ergoterapeuter og
fagpersoner med
sosialfaglig
utdanning om både
AMe, kortvoksthet
og ryggmargsbrokk.
Tilbakemeldingene
o
pa kurset var svært
gode.
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TRS godt i gang
med det nye året:

Vellykket ku rs
for fagpersoner

K;

rsene var utlyst for ergoterapeuter og
fagpersoner med sosialfaglig bakgrunn og
lertallet av deltagerne var ergoterapeuter. Også
fysioterapeuter, en spesialpedagog og en psykiatrisk
hjelpepleier deltok.
AMe og kortvoksthet
De to første dagene av kurset handlet det om å leve
med AMe og kortvoksthet i et livsløpsperspektiv. 17
fagpersoner deltok på dette kurset som tok for seg
både medisinske, sosiale og psykologiske forhold. Det
ble også snakket mye om aspekter rundt funksjonsvurdering og tilrettelegging for aktivitet og deltagelse
knyttet til de to sjeldne tilstandene. Representanter fra
begge brukergruppene deltok med innlegg og delte
sine livserfaringer med fagpersonene.
Voksne med ryggmargsbrokk.
I slutten av uka ble det holdt et tilsvarende kurs over to
dager der temaet var voksne (over 16 år) med ryggmargsbrokk. Her deltok 22 fagpersoner. Temaene var i
hovedsak de samme som på det første kurset. I tillegg
til interne fagpersoner deltok psykologspesialist Torhild
Berntsen ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF,
med innlegg om kognitive funksjonsproblemer ved
ryggmargsbrokk. Unni Nordheim ved Landsdekkende
bilsenter delte sine erfaringer med biltilpassing. En
voksen person med ryggmargsbrokk holdt innlegg og
svarte på spørsmål om hvordan det er å leve med
ryggmargsbrokk.

rcq Sunnaas
ld.J
hentet

sykehus HF

TRS - et kompetansesenter
for sjeldne diagnoser

Stoff fra disse artiklene
fra http://trs.sunnaas.no

Positive tilbakemeldinger
I etterkant av kursene ble det gjort en evaluering
sammen med deltakerne og responsen var overveiende positiv. Kursdeltakerne gav uttrykk for at denne
typen kurs er nyttig for alle parter, ikke bare for å
tilegne seg ny kunnskap men også i forhold til å knytte
nettverk og fremme samarbeidet mellom lokale fagpersoner og TRS. Dette bidrar igjen til å løfte kvaliteten på
tjenestene til den enkelte bruker. Det ble også trukket
fram at det tverrfaglige undervisningsopplegget,
med
veksling mellom forelesninger, video og erfaringsutveksling, fungerte godt. Sist og ikke minst ble møtet
med brukerne løftet fram som svært nyttig og lærerikt
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Noe d

\urer
våre
likemannskontakter
kan du ringe til
dersom du vil
spørre om noe om
AMC, enten du har

FLOTT SYKKEL VOGN: Det var mange
spennende fritidshje/pemid/er
g teste pg
pg nordisk samling i fjor sommer!
Illustrasjonsfoto:
Vet/e-Andreas schu/tz.

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

Telemark
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:
sylvi. brathei m@tiscali. no

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
ril noen som har AMe.
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
nasjonallikemannssamling, vil
det være arrangert nordiske
likemannstreff.

Stig-Morten Sandvik,
f. i 1970, og har AMe.
Tlf: 90 10 29 73
E-post :stigms@broadpark.no

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

Akershus

Nord-Trøndelag

Oslo

Helge Bromstad, f. i 1942,
og har AMe.
Tlf: 740887 37.

Beate Aunan, født i 1974,
og har AMe. Tlf: 90 17 67

Anne M. Torgersen er mor til
Kristine, f. i 1992, som har
AMe. Tlf: 74 14 90 19.

Troms

Sør-Trøndelag
Åsa R. H. Løtrøen, f. i 1976,
og har AMe.
Tlf: 72 48 19 95/ 95 73 09 93
E-post:
aasarhl@hotmail.com

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

01

Monica
og har
Tlf: 77
E-post:

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

Hordaland
Marna Fortun, født i 1961,
og har AMe.
Tlf: 55 32 98 96.

- Ta kontakt med likemannskontaktene våre!
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Hoveleiren
O
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Idrettsrådet for funksjonshemmede i AAIK, og Arendal og omegn Helsesportslag, har
den glede å innby til den 34. "Hoveleiren" i tidsrommet 24. juni - 1. juli 2006.
Fysisk funksjonshemmede over 16 år uavhengig av funksjonsnivå,
ambisjonsnivå og/eller organisasjonstilhørighet.
TRENINGSTILBUD

: BASKET- BOCCIA- BUESKYTING- DANS- INDIVIDUELLTRE-

NING - PADLING- RIDNING- SEILING - VANNSKI (Vi prøver en dag med dykking,
ta kontakt for å få papirer på helseatt. Hvis dere vil prøve)
Treningsstart søndag morgen. Det legges opp til 3 faste treningsøkter hver dag. Det
legges opp til å gi et godt tilbud til så vel aktive utøvere som nybegynnere, derfor
sørger vi alltid for godt kvalifiserte instruktører. OBS! Ved for liten interesse/
påmelding til en aktivitet, forbeholder vi oss retten til å stryke denne. Sett derfor opp
minst ett alternativ (en ekstra aktivitet), og vær nøye med utfyllingen av søknadsskjemaet. Individuell trening er styrke- og bevegelighetstrening under kyndig hjelp av
fysioterapeut. Har du eget program så ta det gjerne med. Ellers lages det program til
deg.
: Alle som virkelig trenger personlig hjelp (dusjing, toalettbesøk, morgen/
kveldsstell og ved måltidene) MÅ ha med egen hjelper. Første hjelper kr. 600,Hjelper nr. 2 må betale kr. 2700,- Vi er behjelpelige med å søke permisjon fra arbeid med eller uten lønn - for de som måtte ønske det. NB! Hjelpere bør ha fylt 18 år!

KVELDSPROGRAM: Det satses på miljøskapende aktiviteter og underholdning på

kveldstid noe som vi håper alle leirdeltakere vil støtte opp om.
Både leiravgift for deltakere kr. 2700,- og eventuelle hjelpere har betalingsfrist 25. mai. Vi anbefaler at det søkes støtte i din hjemkommune, humanitære
klubber, medlemsklubb, sosialkontor eller kulturetaten. Trenger du bekreftelse på opptak
til leiren eller lurer på noe, ta kontakt.
FOR

A.

MOTTA SØKNADSSKJEMA, TA KONTAKT MED: Komitemedlem: Anny Alice

Waage, Hestheia 9, 4790 Lillesand eller mail: anny.waage@losmail.no eller oss i AMCforeningen, så kan vi sende det til deg på e-post.
Snarest og senest innen 22.04 2005
I månedsskifte april/mai vil du motta svar på om du er tatt opp som deltaker,
samt mer praktisk informasjon. Er du kommet med, må forfall meldes
senest innen 1 uke før leirstart. Påmeldingen er bindende. Delvis tilbakebetaling av
leiravgift, kun med gyldig legeattest. ytterligere spørsmål kan rettes til:
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Hovedmedlem: (kr. 270.- pr. år)
(Hovedmedlemskap i NHF inkludert medlemskap i
Landsforeningen for AMC)
Navn:
Adr.:
Postnr.l-sted:

Fødselsår:
_

Sett kryss: D Foreldre til barn med funksjonshemming
D PårørendeD Interessemedlem
Husstandsmedlem(mer): (kr. 135.- pr. år)
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
Fødselsår:
Adr.:
Postn r.l-sted:

Studentmedlem(mer): (kr. 135.- pr. år)
Kopi av studentbevis vedlegges.
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
Fødselsår:
Adr.:
Postnr.l-sted:

_

_

Vil du se hvordan Julius bor? Bli med p§
Likemannssamling
i Kristiansand! Se egen invitaSjon
eller s 6 inni bladet for mer informasjon. (Foto: Siv R.
Schultz).

Juniormedlem(mer) under O - 16 år: (kr. 50.- pr. år)
Forutsetter av foresatt er hovedmedlem.
(benytt evt. eget ark - hvis flere navn)
Navn:
Fødselsår:__
Adr.:
_
Postnr.l-sted:
D Barn/ungdom med funksjonshemming D Søsken
D Interessemedlem
Alle nye medlemmer under 30 år får automatisk medlemskap i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU),
med mindre de reserverer seg. Sett evt. kryss her:
DNei, jeg/vi ønsker ikke medlemskap i NHFU
Klipp ut og send til:

Landsforeningen for AMC,
Postboks 9217 Grønland, 0134 OSLO.
Besøksadresse: Galleri Oslo
Tlf.: 24 102400
Fax 24 102499.
E-post: nhf@nhf.no
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likeverd og
likestilling
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