
Fascioscapulohumeral muskeldystrofi (FSHD)  

Fascio betyr ansikt, scapula betyr skulderblad og humerus betyr overarmsbein 

Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi (forkortes ofte FSHD eller FSHMD) er en sjelden 
arvelig nevromuskulær sykdom av typen muskeldystrofi.  Muskeldystrofier er sykdommer 
hvor muskulaturen brytes gradvis ned og erstattes med fett og bindevev pga en genetisk 
mutasjon som gir unormal proteindannelse i muskulaturen.  Avhengig av hvilke gener og 
proteiner som rammes gir dette ulike symptomer. Ved FSHD rammes hovedsakelig 
muskulaturen i ansiktet, skuldre og overarmer, men etter hvert kan også annen muskulatur 
rammes.  Sykdommens alvorlighetsgrad varierer fra person til person. Kvinner med 
sykdommen vil ofte få symptomer senere og i mildere grad enn menn. 

Sykdommen har dominant arvegang, og skyldes i de fleste tilfeller en delesjon (tap av 
genmateriale) på deler av kromosom 4. Ved dominant arvegang er det 50 % sjanse for at et 
barn skal arve sykdommen fra en av sine foreldre som selv har den, men i en del tilfeller 
skyldes sykdommen ny oppståtte mutasjoner (delesjoner) uten at andre i familien er affisert. 
Gentesting for denne sykdommen gjøres ikke i Norge, men ved klinisk mistanke sendes 
blodprøver for testing til laboratorium i utlandet. 

Internasjonalt oppgis en forekomst på 1 pr 20 000 i befolkningen.  

Symptomer  

Sykdommen gir i starten muskelsvakhet i ansikt, skuldre og overarm. Symptomene kommer 

ofte før 20 års alder. Sykdommen er vanligvis langsomt fremadskridende. 
Det første tegn kommer oftest i ansiktet med for eksempel en manglende evne til å plystre, 
vanskeligheter med å bruke sugerør.   Overarm og skulderblad rammes vanligvis senere. Det 
kan føre til vanskeligheter med å løfte armene fordi skulderbladene beveges vekk fra ryggen 
når armene løftes. 

Ved progresjon av sykdommen kan ryggmuskler og muskulatur i bena rammes. Nedsatt kraft 
i leggmuskulatur kan også forekomme tidlig i forløpet. FSHD rammer oftest asymmetrisk.  
Hørselstap er også vanlig. Det er som oftest lettgradig, men kan øke med alderen. Pasienter 
med FSHD bør undersøkes av øyelege, da lette forandringer på netthinnen kan forekomme. 

Oppfølging og behandling 

Avhengig av hvor mye muskulaturen svekkes vil det påvirke arm- og gangfunksjonen. Noen 
trenger rullestol som avlastning mens andre er avhengig av rullestol som 
bevegelseshjelpemiddel. Noen kan gå inne, men trenger hjelpemidler ute.  Brukerstyrt 
personlig assistanse kan være viktig for å fungere godt i hverdagen. På grunn av svekkelse av 
muskulatur i overkroppen vil det av og til være aktuelt å måle pustefunksjonen og da spesielt 
om natten. 

 



Det finnes ingen behandling som kan bremse utviklingen av sykdommen.  Men - som ved 
andre muskelsykdommer - er det viktig å legge forholdene til rette for at man skal fungere 
best mulig ved å spare krefter, forebygge seneforkortelser (kontrakturer) og ha fornuftig 
trening.  Fysikalsk behandling er viktig, men behovet og type behandling vil variere etter 
funksjonsnivå, og bør helst foregå hos en fysioterapeut med erfaring med 
muskelsykdommer.  

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære 

sykdommer  

Det er etablert et formelt samarbeid mellom Frambu, Enhet for medfødte og 

arveligenevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og 

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å sikre at 

personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir fulgt opp i tråd med forskrift for 

nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK vil ha et overordnet ansvar for tilbudet til 

gruppen. 

(revidert 1/12-16 av Overlege Kjell Arne Arntzen NMK) 

 

Kontaktinformasjon: 

Nevromuskulært kompetansesenter:  www.unn.no/nmk 

Frambu:  www.frambu.no 

EMAN: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-

avdeling/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-eman 

 

 

Andre nyttige lenker: 

  

www.muskelregisteret.no  

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) 

http://www.ffm.no 

FFM- Foreningen for muskelsyke 
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http://www.helsekompetanse.no/kurs/pust 

E-læringskurset PUST om langtids mekanisk ventilasjon 
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