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så ble det vinter i år også! Jeg skulle
nok ønske det fantes reiser til varmere
strøk på blå resept for oss som ikke
synes det er så lett å bevege seg ute
nå! Men uansett, våren nærmer seg jo
dag for dag .....

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
www.amc-info.com

pj

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.

I går kveld så jeg programmet som TV2
sendte om "IPLOS- registreringen". Jeg
er mektig imponert over Mari Storstein
og hennes bror som tok opp denne kampen for å få endringer
i registreringen av mennesker med et hjelpebehov. Det er
utrolig hvilken kamp som må til for å få folk til å stille opp
for å besvare spørsmålene Mari hadde. Det hjelper å ta opp
kampen, men det koster mye krefter, og det burde være
helt unødvendig!
I disse dager har vi sendt ut invitasjon til Nordisk AMe-samling som skal finne sted på Pindstrup-senteret
i Danmark
2.-5-august.
Dette har blitt et populært tiltak i nordisk
sammenheng, og vi håper mange vil delta fra Norge. Vi
vet ennå ikke om vi må sette en grense for antall familier
fra hvert land i forhold til kapasiteten på Pindstrup. Men vi
håper alle som ønsker det skal få være med. Pass på fristen
for påmelding!!
Ellers vil jeg igjen oppfordre våre medlemmer til å ta kontakt
med oss. Er det noe du ønsker at vi skal ta opp/jobbe med,
så hører vi gjerne fra deg. Vi blir også glad for stoff til bladet
vårt, lite eller mye. Til slutt vil jeg minne om årsmøtet som
skal avholdes i Sandefjord 21.april, hvor vi håper så mange
som mulig vil delta!

AMC-Bulletinen publiseres både
på AMC-foreningens nettsider og
til våre medlemmer via vanlig
post.
Deadline for bidrag med stoff til
AMC-bulletinen er:
•
•
•
•

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

Bidrag bes sendt via e-post til
amc-bu Ileti nen@amc-info.com.
Tekst og bilder bes sendt oss
digitalt.

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

FORSIDEN: Glimt fra aktiviteter i foreningen. (Foto: Jan Arne
Pedersen, Siv Ragnhild Schultz, Morten LOthcke)

Aktivitetskalender
AMC-foreningen
2007

for

Hovedstyret
i
Landsforeningen

Kalenderen vil bli oppdatert
jevnlig - følg med!

for AMC 2006/2007

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

Mars:
31.: Påmeldingsfrist

for
nordisk likemannssamling
Pindstrup, Danmark.

Ta kontakt med oss!

i

April
21.: Ordinært

årsmøte i
AMC-foreningen.
Se innkalling
for mer informasjon.

21, kl. 19.30: Jubileumsmiddag i anledning AMCforeningens 20-årsjubileum.
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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. 64 85 95 98, Mobil: 472 78 205
E-post: malci_38@hotmail.com

KASSERER

Juni
Nr. 2. 2007 av AMC-bulletinen
sendes ut.

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

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

September
Nr. 3. 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
Desember
Nr. 4. 2007 av AMC-bulletinen
sendes ut.

PS! Vi minner om
årsmøtet 21. april

GUNN FORSMANN ( BUSKERUD)
Svartåsveien 15,3615 Kongsberg
Tlf: 32 73 47 41
E-post: gunnf@online.no

2.VARA
SYLVI BRATHEIM (TELEMARK)
Nenset Terrasse 36, 3736 Skien
Tlf: 35 59 58 82
E-post: b-ov-bra@online.no

3.VARA

•

VETLE-ANDREAS SCHULTZ ( ØSTF.)
Stigningen 30, 1570 Dilling
Mobil: 907 32 474
E-post: vetlesch@yahoo.no
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Sammen med denne utgaven
av AMC-bulletinen
har dere
kunnet ta i nærmere øyesyn
den nye brosjyren for AMCforeningen og AMC-diagnosen.
Denne er rykende fersk fra
trykkemaskinen
- og vi kommer
til å distribuere den til ulike
deler av helsevesenet og
hjelpeapparat
landet over i tiden
som kommer. på den måten
håper vi å nå enda flere med
informasjon om AMC og AMCforeningen.

TEKST OG FOTO
SIV RAGNHILD SCHULTZ

Vi var så heldige å få være med å
se trykkeren i sitt arbeid da brosjyren vår ble trykket. Etter å ha
jobbet med å utarbeide tekst og
design er det alltid moro å "følge"
produksjonen til siste slutt. 27. februar var det endelig klart for trykking. Ta en titt på noen glimt fra
den dagen:

IWW.

r y kkeri
TRYKKFARGER:Alle fargene
i en trykksak er "satt
sammen" av prosessfargene
cyan, magenta, sort og gul
- forkortet til CMYK.

;~~
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Beklager IPLOSdiskriminering
Sosial- og helsedirektoratet innrømmer
at brukermedvirkningen
ikke har vært
god nok i forbindelse med utformingen
av den mye kritiserte pleie- og
omsorgsregistreringen IPLOS. Selv om
de mange krenkende formuleringene
nå er endret, mener Norges
Handikapforbund at registreringen
ideelt sett burde vært stoppet inntil
hovedfokus i spørsmålene ligger på
mulighet for samfunnsdeltakelse
utenfor eget hjem. - Slik den er nå, har
registreringen fremdeles et for sterkt
pasientfokus, mener NHFs forbundsleder
Eilin Reinaas.

M

andag 26.februar sendte TV2 IPLOSdokumentaren "Jakten på Sylvia", som
er laget av søsknene Mari og Aksel
Storstein.
Filmen viser hvordan intime detaljer om
Mari Storstein ble registrert uten at hun var
klar over det, og om hennes tøffe kamp for å
få innsyn i registreringen i etterkant.
Etter å ha sett "Jakten på Sylvia" kommer
assisterende sosial - og helsedirektør GunnElin Aa. Bjørneboe med en beklagelse:

Tar selvkritikk
- Dette er en sterk film. Som fagdirektorat
for helse- og sosialtjenestene vil vi beklage
de opplevelsene som Mari Storstein har blitt
utsatt for. Vårt mål er at ingen skal føle seg
diskriminert eller krenket i møtet med helseog sosialsektoren, sier Aa. Bjørneboe til direktoratets egen nettside.
Direktoratet har fått massiv kritikk fra blant
andre Norges Handikapforbund og Uloba, for
å ha innført en registrering mange opplever
som svært krenkende og diskriminerende,
uten å ta organisasjonene med på råd.
- Sosial- og helsedirektoratet har tatt denne
kritikken svært alvorlig. Vi erkjenner at brukermedvirkningen ikke har vært god nok i alle
faser av arbeidet, sier assisterende Sosial - og
helsedirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Aksjon hjalp
Norges Handikapforbund

og Uloba holdt i au-

gust 2006 en stor demonstrasjon mot IPLOSregistreringen
utenfor Stortinget,
der flere
kjente stortingspolitikere
deltok. Etter aksjonen har forbundsleder Eilin Reinaas merket en
markant endring i Sosial- og helsedirektoratets
vilje til å komme organisasjonene i møte.
- Vi er fornøyde med at direktoratet
har
tatt våre innsigelser på alvor og gått inn i en
o o
prosess me d oss og FFO pa a forbedre IPLOS,
samtidig som det er satt fokus på bedre opplæring til kommunene og de etiske problemstillingene, sier NHF-Ieder Eilin Reinaas.

Gir feil svar
IPLOS-registreringen
omfatter alle i Norge
som mottar pleie- og omsorgstjenester. Inntil
nylig ble de registrerte vurdert på en skala fra
1 til 5, blant annet ut fra om de spiser servert
mat på en kulturelt akseptabel måte, planlegger og utfører tømming av tarm, har kontroll
over verbal og fysisk aggresjon, mestrer samhandling med andre mennesker og handler
i overensstemmelse
med sosiale regler og
sedvaner. Etter hardt påtrykk fra blant andre
NHF og Uloba er de krenkende formuleringene
på spørsmålene nå endret.
Fortsatt gjenstår likevel å endre fokus på
spørsmålene, slik at de får et mye klarere
deltakelsesperspektiv.
Norges Handikapforbund er ikke fornøyd med registreringen slik
den fremstår nå, fordi den har et alt for sterkt
pasientfokus, understreker forbundsleder Eilin
Reinaas.
- IPLOS-registreringen
burde ideelt sett
vært stoppet inntil spørsmålene i langt større
grad dreier seg om assistansebehov rettet mot
samfunnsdeltakelse
utenfor eget hjem, sier
Reinaas.

KILDE
FOTO

WWW.NHF.NO
JON TORP, ULOBA

skri m ineri ngslovforslag i høst

Forslag til antidiskrimineringslov for
funksjonshemmede skal etter planen
bli lagt fram til høsten 2007. Målet
er at kravet til universell utforming
blir tilfredstiIt i alle nye investeringer
fra 2009, uttaler arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen i en pressemelding sendt ut av
Sosial- og helsedirektoratet.
jarne Håkon Hanssens statssekretær
Laila Gustavsen var nylig til stede
under markeringen av Deltasenterets
lO-årsdag, og utdypet utsagnet til ministeren
med å si at regjeringen ønsker å stanse nye
investeringer som blir gjort uten at det blir
tenkt på universell utforming.

B

KILDE
FOTO

WWW.NHF.NO

ARBEIDERPARTIETS

HJEMMESIDER

- Betydelig skritt videre
- Derfor arbeider vi for at antidiskrimineringsloven skal gjelde i løpet av denne stortingsperioden. Det betyr for eksempel at alle
nye busser som blir kjøpt etter at loven er
satt ut i livet, må ha universell utforming. Det
vil selvsagt gå en del år før hele bussparken blir preget av dette, men vi vil i det minste
være sikre på at det går i riktig retning. Jeg
synes vi tar et betydelig skritt videre dersom funksjonshemmede med loven i hånd
kan kreve at alt nytt innen områder som er
viktige for deltakelse og tilgjengelighet skal
vere universelt utformet, sier Gustavsen.
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Spisehjelpemiddeldemo på
styremøte i AMe-foreningen:

My Spoon
Dersom man har liten eller ingen
armfunksjon, kan det være en
utfordring og av og til umulig å
spise selv. På hovedstyremøte
i AMe-foreningen fikk
styremdlemmene prøvd seg på å
spise med spisehjelpemiddelet "MY
SPOON"

et er alltid moro å se kreative mennesker i sving - og det var en spennende opplevelse å få være med på
denne demonstrasjonen og få å prøve "MY
SPOON". "MY SPOON" er utviklet for mennesker med liten eller ingen armfunksjon og
den gjør at man kan spise nesten all type
mat - bortsett fra suppe ...

D

For hvem?
Brukerne av "MY SPOON" kan være personer
som aven eller annen grunn ikke kan bevege

TEKST SIV RAGNHILD SCHULTZ
FOTO SIV RAGNHILD SCHULTZ OG
SASKIA A. VAN VEEN

armene fram til ansiktet når de skal spise.
Brukeren må kunne bevege hodet litt fram
og "hente maten" fra skjeen som bringer
maten opp til munnen., og brukeren må ha
god svelgefunksjon . Den er flyttbar og kan
benyttes overalt hvor det er strøm å koble
seg til.

Hvordan bruke den?
Flere av AMe-foreningens styremedlemmer
fikk prøve seg - med godt hell! Betjeningen
foregår med enten bryter eller joystick - det
er valgfritt. "MY SPOON" tar opp maten med
en skje fra en tallerken med fire kammer.
Maten holdes fast på skjeen med en gaffel.
Med et fast grep bringer den maten fra tallerkene og opp til munnen. Med en slik funk-

Du kan lese mer om
bedriften bak "MY SPOON" på deres
nettsider www.picomed.no ••.

TIL UTPRØVING I
AMC-FORENINGENS
HOVEDSTYRE: Flere
av AMC-foreningens
styremedlemmer fikk prøve
seg - med godt hell!

'9'-""""".
TILHØRERE:saskia, Martzie og alle vi andre syntes det var
spennende og moro 11 se at det finnes løsninger som "MYSPOON'~

AVANSERT: Det var et avansert og spennende hjelpemiddel
vi fikk demonstrert. (Foto: Saskia Aleida Van Veen)

sjon, skal søl med maten bli minimal, i følge
produsenten. Foran munnen har skjeen horisontal stilling og stopper i forhåndsinnstilt
posisjon. Av sikkerhetsmessige årsaker
føres ikke skjeen inn i munnen. Brukeren
må derfor ha nok bevegelighet på hodet til å
"hente" maten. på skjeen foran ansiktet sitt.
Det er flere fordeler med denne - slik vi
opplevde det da vi prøvde den. Den kan

benyttes på flere måter, fra fullt manuelt til
fullt automatisk. Den er enkel å bruke og
lar brukeren spise i ro og fred i eget tempo.
Brukeren kan faktisk konversere og spise
samtidig og det bedrer det sosiale miljøet
rundt måltidet. Slik vi opplevde det, så vil et
slikt apparat gi en større selvstenidghet hos
brukeren og den frigjør tid og gir avlastning
til omsorgspersoner rundt brukeren.

"MY SPOON"tar opp maten
med en skje fra en tallerken
med fire kammer. Maten
holdes fast på skjeen med
en gaffel. Med et fast grep
bringer den maten fra
tallerkene og opp til munnen.

,,-- ,
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I-innebandy ble i nfø
il orge
fra Danmark i 2
5 de den kalles
l-ho ke . Da o e Ban yfo b
o på eg oppgaven me an va
for denne spor en i orge, bl de
omdøp til el-innebandy.
orge
første tilbud ble e ablert i Akershus
Idrettskrets hvo
illestrøm
Innebandyklub
le førs e klubb med
e si
ilbud i o geo EI-In
ba dy
en rask voksende idret i or e.

TEKST JAN ARNE PEDERSEN
FOTO SIV RAGNHILD SCHULTZ

NOE FOR DEG? I
Nyborg Idrettslag i
Trøndelag tilbys det
n~ el-innebandy for
bevegelseshemmede.
FOTO: Siv Ragnhild
Schultz.

EI-innebandy er en idrett som passer bra for barn
og unge med store fysiske funksjonshemminger
som muskelsyke og cp-rammede. Dette er en
flott sport som gir disse utøverne muligheter
tillagspill. EI-innebandy foregår i spesialbygde,
elektriske sportsstoler som er spesiallaget for
denne sporten. Den stiller store krav til spillerens
kjøregenskaper da den styres med joystick. Utøvere som daglig bruker denne type rullestol vil ha
en klar fordel, men det er ikke noe krav. Utøvere
med raske reaksjonsevner og gode overblikk over
spillet vil se at han/hun får rask ballkontroll og
dermed ha stor glede av spillet.
g e stol
?
Stolene kan stilles inn på forskjellig fart og på
det meste kjøre 14 kilometer i timen. Stolene
er bygget slik at det sitter et fast kryss foran på
stolen som fungerer som kølleblad. Dette er av
glassfiber og det er dette som styrer ballen. Men
det sitter helt fast, så det er stolens bevegelser
som gir ballen både retning og fart.

Hvordan foregår spille?
Det er utøverens taktiske egenskaper kombinert
med bruk av joystick som gjør spillet så fascinerende. Spillet foregår på en bane omkranset av
bandyvant eller spesiallagede lister av tre som
ikke er så høye som vant. Høyden på disse bør
være maks 10 cm. Banen er 14 meter bred og
20 meter i lang. Hvert lag har 3 spillere på banen
samtidig og den ene er målmann. Men et lag kan
også velge å spille uten målmann. Det er altså
4-6 spillere på banen samtidig, og det medfører
naturligvis mange en-mot-en-dueller, og som en
følge av dette, er spillet ofte meget action preget
og intenst. på grunn av få spillere på banen kan
ofte en enkel miss skape en åpen målsjanse.

NOE FOR DEG? EI-Innebandy er raskt voksende i Norge.
FOTO: Siv Ragnhild Schultz.

Bli med på el-innebandy i Nyborg IL!
Nyborg IL tilbyr el-innebandy for bevegelseshemmede. Vil du være med?
Aldersgruppe: 10 år og oppover

I
I

Kontaktperson: Jan Arne Pedersen
Han kan treffes på på tlf. 926 59 300 eller e-post
janar-p@online.no

".- '.
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The Arthrogryposis

Group (TAG)

presents

The International TAG Weekend
& Conference 2007
21 st to 23fd 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 learn more about AMe from some of the world's most
experienced specialists. It is also an opportun ity 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: 01299 825781

•

about the Conference,

Email: taguk@aol.com

•

AMe and TAG:

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 Iisted above
• Some of the UK's leading specialists
For more information:

www.amc07.co.uk

The Arthrogryposis Group Beak Cottage. Dunley . Slourporl·on·Severn . DY13 OTZ. Charily No. 327508
Tel 01299825781. Email TAGUK@aol.com. www.lagonline.org.uk

sliter med å komme i jobb fordi
de nødvendige
hjelpemidlene
kommer for sent på plass. Hun
retter også sterk kritikk mot et
nytt rundskriv, som gjør at stadig
flere hjelpemidler
til barn som
tidligere
ble dekket gjennom
Folketrygden,
nå må betales
av den enkelte barnehage og
skole.
- De som trenger hjelpemidler
i arbeidslivet,
må på grunn av
manglende samordning fortsatt
forholde seg til tidligere trygdeetat og tidligere ateat, som nå
skulle være en etat. Dette er den
Ris og ros - kampanje
Etter en rekke medieoppslag

i

Hedmark om dårlig fremkommelighet for bevegelseshemmede, skal
AUF Hedmark nå teste tilgjengeligheten til butikkene i Elverum. De
som består testen får påklistret et
grønt klistremerke som det står
"Gratulerer"
på, mens de som
stenger bevegelseshemmede ute
får et rødt klistremerke med "Fy
skam!" på.
- Dette skal vi gjøre ved å
selv kjøre rullestol fra butikk til
butikk. Hvis framkommeligheten
er dårlig, skal vi klistre opp røde
klistremerker
som det står "Fy
skam!" på. Det er uhørt hvis
butikkene ikke legger til rette,
slik at også de som har funksjonshemninger
og må sitte i
rullestol kan ferdes i dem, sier
fylkessekretær
leder i Hedmark
AUF, Chris Klemmetvold, til avisa
Østlendingen.
Hentet fra www.nhf.no. publisert
07.03.07

største proppen i systemet når
folk skal ut i arbeid. Det tar
fire-fem måneder fra vedtak til
hjelpemiddelet
er på plass, og
da får du ikke jobb, uttaler Eilin
Reinaas til NRK Dagsnytt Atten
28.februar.
Hentet fra www.nhf.no. publisert
02.03.07
Vil slippe å be om hjelp
Leder av NHFU, Karin Ran hoff,
er misfornøyd
med at funksjonshemmede
studenter
må
be om hjelp for å klare seg i
studiehverdagen.Det
blir fort
stress å hele tiden måtte melde
fra om at man trenger spesielle
løsninger, sier Karin Ranhoff.
Nå som det er snø ute, merker
rullestolbrukere
enda oftere at
fremkommeligheten
ikke er like
enkel. De fleste traseene har
snøvarmere som gjør det mulig å
unngå å skli på glatta eller spole
seg opp i snøen. Men mellom
Universitetsbiblioteket
(UB) og
Frederikkeplassen
mangler det
varmeopplegg,
og det kan fort

rullestol brukere blir diskriminert,
sier Ranhoff.
Hentet fra studentavisa
Universitas, publisert 14.02.07
Hjelpemiddelstøtte
Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport dekkes av
Folketrygden
kun fram til man
fyller 26 år. Det bør være behov og funksjonsevne
som er
utslagsgivende
for hvem som
skal få hjelpemidlene, ikke alder,
mener Nordland
Fylkeskommune. NHF har lenge kjempet for
å få fjernet 26-årsregelen.
Nå stiller Nordland
Fylkeskommune seg bak NHFs stadig
gjentatte krav om å fjerne den
øvre aldersgrensen på 26 år for
å få dekket fritidshjelpemidler
gjennom Folketrygden.
"Fylkestinget
går inn for å
endre denne grensen. Et vedtak
under fylkestinget
på Sortland
neste uke vil føre til en anmodning til Helse- og omsorgsdepartementet om å endre regelverket",
skriver Nordland
Fylkeskommune på sin nettside.
Hentet fra www.nhf.no. publisert
23.02.07
Ny IPlOS-veileder
klar
En ny veileder for pleie- og omsorgsregistreringen
IPLOS er
nå klar, slik NHF var blitt lovet
av Sosial- og helsedirektoratet.
Spørsmålene,
som tidligere
hadde en svært krenkende form
og var rettet mot intime detaljer
om individets funksjonsnedsetteiser, er nå endret slik at det i
stedet spørres om man har as-

Hjelpemiddelkritikk
NAV-reformen har foreløpig ikke

begrense tilretteleggeisen
ferdsel av rullestolbrukere.

for

sistansebehov i ulike situasjoner.
NHF krever imidlertid
også en
utvidelse av registreringen,
der

kommet tjenestemottakerne
til
gode i form av enklere og raskere
saksbehandling, mener NHFs for-

- Alle studenter
burde i utgangspunktet
ha tilgang til de

man blir spurt om man trenger
assistanse for å kunne delta ak-

bundsleder Eilin Reinaas. Til NRK
radios debattprogram
"Her og

normale veiene. Hvorfor skal en
rullestolbruker
være nødt til å
benytte seg av spesialveier når

tivt i samfunnet, og ikke bare for
å fungere i eget hjem. Les mer på

Nå" og "Dagsnytt Atten" påpeker
Reinaas at funksjonshemmede

det finnes normale veier? Det er
nettopp slike saker som gjør at

www.nhf.no
Hentet fra www.nhf.no. publisert
18.01.2007

\ ~)~

AMe-bulletinen

"'-

Lure tips og løsninger:

Salt - og Pepperkvern med snert!
Innimellom synes jeg at det kan være vanskelig og tungt å vri
på ting - som for eksempel syltetøylokk, små korker, og ikke
minst salt og pepperbøsser hvor du kverner saltet eller pepperet ved å vri. - så da jeg fant den pepperkverna du kan se
til høyre her, så var gleden stor! For denne er så mye lettere
å holde på og ved bare klemme håndtaket sammen, så var det
mye enklere for meg å bruke salt-og pepper kvern. En liten ting i
hverdagen - men likevel fint når ting kan fungere bedre!
Kverna heter "Chef'n" og jeg kjøpte min i Danmark - men jeg har
sett dem til salgs i Norge på vanlige kjøkkenutstyrsbutikker som
Til Bords og Christiania Glassmagasin.
Til neste nummer utfordrer jeg Saskia Aleida Van Veen til &
komme med en "Iur" løsning som har gjort hennes 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 m§te § gjøre ting p§ som andre kunne dra nytte av, noe som har gjort
hverdagens utfordringer og gjørem§1 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

Nyhetsbrev fra AMCforeningen?
Send en 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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Noe du lurer pa?
på våre nettsider er det nå mulighet
for å sende spørsmål direkte til oss
i foreningen via et eget mailskjema .
Det kan være om alt som har med
vår diagnose eller foreningenens
arbeide og aktiviteter. Spørsmålene
vil bli publisert dersom det er ting
andre også kan ha nytte av. Personlige spørsmål bør sendes oss pr
e-post.
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Noe d

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

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

foreldre/ pårørende
til en som har AMCdiagnosen!

Hva er
likemannsarbeid?
Et av foreningens
viktigste
o
o
o
d
mal, er a fa kontakt
me
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

Beate Aunan, født i 1974,
og har AMe.
Tlf: 90 176701

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

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: 72 48 19 95/
95 73 0993
E-post: aasarhl@hotmail.com
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2. - 5. august er det tid for likemannssamling igjen!
Meld deg på og bli med! Arets likemannssamling er en
nordisk likemanssamling, og foregår på Pindstrup på
Jylland i Danmark. Her møtes AMC'ere og deres familier
fra de nordiske land fra for å utveksle erfaringer, lære
mer om AMC og ha det moro sammen.
Fra programmet kan vi nevne ulike foredrag, tur til Djurs
sommerland, mulighet for svømming, utprøving av hjelpemidler
osv.
Egen invitasjon er sendt våre medlemmer tidligere. Mer
informasjon omkring påmelding finner du der.
Fullstendig program for samlingen finner du på våre hjemmesider,
www.amc-info.com.
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