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Polioteamet på Sunnaas Sykehus HF
arrangerer gruppeopphold i samarbeid
med Lærings og Mestrings Senteret i
uke 36, 2009.
Målgruppe: Hel - /deltids yrkesaktive personer med
senfølger etter poliomyelitt.
Tema: Helsefremmende tiltak, utfordringer og mestring
av arbeidsliv.
Fokus: Følgevirkninger av poliomyelitt, rettigheter,
plikter og tilpasninger i arbeidslivet, energiøkonomisering, akseptering av endret funksjon, hvordan
informere andre om senfølger etter poliomyelitt.
Noe individuell oppfølging.
Oppholdet er gratis.
Søknad via egen lege til:
Sunnaas Sykehus HF, 1450 NESODDTANGEN
Henv. inntakskoordinator Kristin Breivi: 66 96 93 93
eller teamleder Margrethe Hoen: 66 96 92 03
for mer informasjon.
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Nye bøker - funksjonshemning og aldring
Hege Gjertsen

Hege Gjertsen

Audhild Høyem

«Så man møter veggen mange
ganger». Aldring med funksjonshemning og lokalmiljø

Aldring med funksjonshemning - begreper, teorier
og tilnærminger

ICF i rehabilitering
- forståelse og bruk

Å bli eldre med medfødte eller tidlige
funksjonsnedsettelser
kan by på mange
utfordringer. Studien
boken bygger på ser
livssituasjonen til
mennesker med
funksjonsnedsettelser
i sammenheng med
ISBN 978-82-8061-112-3
lokalmiljøet.
Kr.
Den undersøker hva
168 sider
miljøet betyr for
trivsel og funksjon i dagliglivet. Å leve på et
lite sted «der alle kjenner alle», kan være viktig for nærhet og sosial støtte, men kan også
medføre isolasjon og transportvansker. Byen
byr på flere tilbud og treningsmuligheter,
men også mindre nabokontakt.
Boken viser lokalmiljøets betydning.

Publikasjonen gir en
innføring i sentrale
begreper, modeller,
forståelsesmåter og
tilnærminger som
dreier seg om aldring
og funksjonshemning. Oppfatningen
om hva en funksjonshemning er, har
ISBN 978-82-8061-111-6
endret seg over tid.
Kr.
Begreper og syn på
43 sider
årsaker har variert.
Dette har ført til ulike strategier og tiltak.
Mange forhold, både når det gjelder helsetilstand, funksjonsnedsettelse, deltakelse
og barrierer, endrer seg under aldringen.

Verdens helseorganisasjon introduserte i
2001, etter ca. 20 års
ICF
i rehabilitering arbeid, ICF;
– forståelse og bruk
Internasjonal klassifikasjon av funksjon,
funksjonshemming
og helse. ICF innebærer en ny måte å
tenke om helse på.
ISBN 978-82-8061-096-6
Tidligere mål på helse
Kr.
har vært basert på
176 sider
sykdom. Med ICF ville
man se menneskers funksjonsevne i forhold
til muligheter for å delta i aktiviteter og
sosiale sammenhenger. Denne boken er
basert på Audhild Høyems mastergradsoppgave ved Universitetet i Tromsø.

Hege Gjertsen

«Så man møter
veggen mange ganger»
Aldring med
funksjonshemning
og lokalmiljø

230,-

Hege Gjertsen

Aldring med
funksjonshemning
– begreper,
teorier og
tilnærminger

75,-

Bøkene kan bestilles fra:
Forlaget Aldring og helse. Psykiatrien i Vestfold HF. Postboks 2136, 3103 Tønsberg.
Tlf: 33 34 19 50. E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no
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lederen har ordet

Årsmøtet 2009 er historie. Et møte med godt oppmøte og
en engasjert forsamling. En forsamling som både kunne
stille spørsmål med det som var gjort det siste året, som
hadde forbered seg godt til arbeide med vedtektene for
Vårt eget Fond og som engasjerte seg i debatten, både
under årsmøtet og i det etterfølgende seminar. Her var det
tydelig at delegatene var opptatt av de spørsmålene som ble
behandlet.
Vi i Hovedstyret setter pris på engasjementet som vises,
og er glad for at det stilles kritiske spørsmål til det arbeidet
som blir gjort. Jeg kan love at vi skal arbeide videre med
de spørsmålene som ble tatt opp, og at vi skal ta hensyn til
den kritikken som kom fram i forhold til regnskapene. Et
årsmøte uten slike føringer er ikke noe konstruktivt bidrag i
forhold til de oppgavene vi står foran.
Vi i hovedstyret vil få takke for et godt møte og for at dere
var villig til å gi oss fornyet tillit. Men, det betyr fortsatt
ikke at vi skal ha ansvaret alene. Vi håper, og tror, at vi
sammen kan stå på for det som opptar og angår oss.
Noe av det vi er mest opptatt av er om både private og
offentlige myndigheter har tatt inn over seg er spørsmålene
rundt universell utforming. Videre vil jo jobbe mer med
profilering og deltakelse i den offentlige debatt. Nyttige
kontakter ble knyttet og nyttige tips kom frem under
seminaret.
Endelig begynner det å bli varmt i været. Det kan være en
trøst for de som ikke har vært så heldige å få bli med på
Behandlingsreise i vinter. Det er ingen tvil om at varmere
og tørrere vær hjelper på en sliten poliokropp.
Et av de spørsmålene som fortsatt krever vår fulle
oppmerksomhet er knyttet opp til dette. Behandlingsreiser
synes å være en etablert, men utsatt virksomhet. Jeg tenker
her på at Rikshospitalets administrasjon har ”sørget for”
at Behandlingsreiser skal dekke administrative utgifter
som husleie, data, tele, mv. av den samlede potten til
behandlingsreisene. Det vil si at det blir forholdsvis mindre
til reisene enn tidligere. Her må vi tenke på muligheter for
å påvirke beslutningstakerne slik at vi kan få til endringer
her. Vi hadde følere ute for å få politisk kontakt om dette før
sommeren, men for det første så er det nesten umulig å få
til noe slikt før sommerferien. Det lå an til at vi kun ville få
kontakt på embetsmanns, eller i beste fall, rådgiver nivå nå.
For det andre så har vi etter årsmøtet fått innspill på at det
kanskje kan være lurt å vente til etter ferien, spesielt dersom
vi kan oppnå et møte med ledende politikere. Dette vil vi ta
hensyn til, og kommer derfor tilbake til et slikt møte så raskt
som mulig etter ferien.
Men ufordringene i forhold til Behandlingsreiser er der,
uansett politisk kontakt eller ikke. Den gruppa som reiste
til Tyrkia den 23. Mai ble møtt av en brutal virkelighet.
De kom til et uferdig hotell med store mangler. I følge
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meldinger jeg fikk allerede dagen etter ankomst så bar det
hele preg av en byggeplass. Heisene fungerte ikke, det var
ikke elektrisk lys på alle badene, behandlingsrommene var
ikke tilrettelagt, mv. Maten derimot fikk god karakter, og
imøtekommenhet fra ledelsens side var også til stede i godt
mon.
Jeg tok da kontakt med Åse Lindrupsen i Behandlingsreiser
på mandag, og hun meddelte at de skulle reise nedover
umiddelbart for å se på forholdene. Hun reiste allerede
neste dag, og dagen etter det fikk jeg tilbakemeldinger fra
deltakerne om at det nå ble tatt skikkelige grep. De hadde
fått tilbud om å reise hjem eller bli, men da på et annet
hotell. Det ville heller ikke bli innkrevd egenandel fra denne
gruppen. Nå så alle lysere på situasjonen.
Stor takk til Behandlingsreiser og Åse Lindrupsen som
så raskt tok tak i denne situasjonen. Vi får håpe og tro at
hotellet står klar til å ta i mot neste gruppe når den kommer
nedover. Disse reisene er viktige for vår gruppe. Erfaringene
viser jo at alle har utbytte av slike opphold, ikke minst de
som sitter i rullestol. Arbeidet med å få bedre tilbud og mer
fleksible flyordninger slik at flere kan være med vil fortsatt
være en prioritert oppgave.
Høsten vil nok være preget av det kommende stortingsvalg.
Dette er en unik anledning til å få sentrale politikere i tale.
Jeg ber derfor om at medlemmene engasjerer seg både i
politiske fora og i mediene omkring de spørsmålene som
angår oss. Jeg flere vi kan nå, og jo oftere vi blir nevnt i
debatten, jo større anledning til markedsføring. Derfor stå
på folkens. Da får det ikke hjelpe at NRK og VG nett ringer
før jeg har fått sko på bena om morgenen. (Jada – det har de
gjort.) Det er det verdt. Takk til de av medlemmene som har
engasjert seg i ulike spørsmål som har gitt oss anledning til
denne deltakelsen i debatten.
I mai fikk jeg et ordentlig ”støkk”. NRK meldte at det var
påvist poliovirus i en prøve hos et barn i Oslo. Det satte
i gang en lite hyggelig serie av minner hos flere av oss.
Vi prøvde å gripe fatt i saken og hadde et opplegg klart
dersom dette tydet på at noe var i utvikling. Heldigvis så
viste det seg at det ikke ser ut til at noe nytt (eller gammelt)
er på gang verken i Norge eller i vår del av verden for
øvrig. Det er bra, men vi vil opprettholde beredskapen og
komme på banen med opplysninger og fakta dersom det blir
nødvendig.
Selv om det starter en valgkamp så håper jeg at dere alle
får anledning til å nyte sommeren. Vi trenger det for å
lade batteriene til høsten og vinteren. Jeg vil derfor ønske
dere alle en riktig god sommer og gleder meg til å treffe
igjen både nye og gamle medlemmer i uformell og formell
sammenheng.
Stein.

God sommer

Nå er endelig er sommeren her. Lange, lyse dager med
forhåpentligvis masse sol og varme. Vi trenger det nå.
Snart går det mot en lang kald vinter, igjen. Fos oss som
bor på Hedmarken, er Skibladners daglige turer på Mjøsa
det beste sommertegnet. Send oss gjerne ditt favorittbilde.
(Foto: Svein Sjølie)

• ny redaktør
Kjære medlem i LFPS og leser av medlemsbladet Polio.
Bladet dere sitter med i hånden nå, er «mitt» første som
redaktør. Landsforeningens leder skal selvsagt fortsatt være
ansvarlig redaktør. Min jobb blir først og fremst å gjøre
arbeidet med å lage bladet. Redigere artikler og bilder, plassere stoffet på sider og klargjøre bladet for trykking. Alt i
nært samarbeid med ansvarlig redaktør. Alt med et mål; å
lage et best mulig medlemsblad for dere lesere.
Noen av dere lurer kanskje på hva jeg er for en kar og
hva jeg holder på med ved siden av å lage Polio.
For å fortelle litt om meg sjøl og min bakgrunn. Jeg er
fra Kongsvinger og bodde der stort sett fram til 2002. Da
flyttet kona og jeg til Hamar.
Når det gjelder presseerfaring kan jeg si at jeg har
erfaring fra flere dagsaviser. Glåmdalen på Kongsvinger,
Finnmark Dagblad i Alta og min nåveærende arbeidsplass;
Ringsaker Blad i Moelv.
Jeg har også arbeidet i Heimevernsbladet og i Forbukersamvirkets medlemsblad Vårt Blad.
I tillegg har jeg laget medlemsblad og program for for-

skjellige idrettslag på Østlandet.
Da er vel det meste sagt om min presseerfaring.
Så er det vel kanskje noen av dere som lurer på hvorfor
jeg tar på meg å lage Polio.
Det gikk etter «noen som kjenner noen» metoden. Men
jeg tror vi har fått til en bra ordning. Dessuten synes jeg det
er moro å lage blader.
Jeg fikk muligheten til å overvære landsmøtet på Gardermoen i begynnelsen av mai. Det var interessant og jeg
fikk hilse på flere av lokallagslederne. Det var hyggelig og
ikke minst nyttig.
Til slutt vil jeg si at jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med bladet
er det bare å ta kontakt med meg. Det eneste ønsket jeg har
til dere er: Når dere sender inn bilder til bladet; bruk høyeste oppløsning på kameraet.
Svein Sjølie
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Helseforebygging,
utfordringer og mestring
av arbeidsliv
Polioteamet på Sunnås Sykehus
HF arrangerte gruppeopphold
i samarbeid med Lærings og
Mestringssenteret i uke 10, 2009. De
så for seg hel- og deltids yrkesaktive
med postpolio.
Tekst: Jorunn Aune Høyer
Følgevirkninger av polio, rettigheter,
plikter og tilpasninger i arbeidslivet,
energiøkonomisering, akseptering av
endret funksjon, hvordan informere
andre om postpolio. Samt noe
individuell oppfølging. Det var
dette polioteamet så for seg på dette
gruppeoppholdet.

diverse tema hvor hele gruppa var
samlet.
Ernæring – En svært engasjert
foredragsholder gjorde dette temaet
både interessant og lærerikt, og
foredragsholderen fikk oss aktivt med
i diskusjon.
Råd og tips i forhold til ulike
rettigheter i NAV systemet –
Sosionom
Råd og tips i forhold til ulike
rettigheter i selvangivelsen –
Brukerrepresentant.
Hvordan informere familie,
venner, kolleger om postpolio

Fant annonse i Polio «Og ikke minst, å
Annonseringen av dette
gruppeoppholdet fant jeg
i Polio tidsskriftet nr 4
2008.

møte nye poliovenner
oppleves som at familien
bare blir større.»

I og med at jeg er
yrkesaktiv søkte jeg om
opphold gjennom min primærlege, og
var så heldig å komme med. Opphold
og reise ble dekket av det offentlige.
Sykemelding måtte jeg ordne selv
hos min primærlege. Vi var i alt 12
personer med postpolio og yrkesaktive
fra hele landet.

Fire dager
Kurset gikk fra og med 2. til og med
6. mars.
Fullsatt program fra klokka ni til halv
fire hver dag utenom avreisedagen. Vi
hadde ikke mye fritid, men vi fikk tid
til gode samtaler i gruppa.
Vi fikk en kort innkomstsamtale med
lege og sykepleier. Deretter var det
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–Brukerrepresentant
Informasjon v/lege om
følgevirkninger av polio (mye har jeg
hørt før, men vinklingen på stoffet ble
gjort på en interessant måte, så alltid
noe nytt får en med seg.)
Når utfordringen sitter i hodet –
Psykolog
Delt i grupper
Gruppa ble delt i to på temaene:
Presentasjon av seg selv i liten
gruppe. Fokus: hverdagsliv, arbeidsliv,
forventninger til oppholdet. To og
to gikk sammen, og vi intervjuet
hverandre som vi presenterte for
gruppa. På den måten ble vi fort og
godt kjent med hverandre.

Akseptering av senskader og
hjelpemidler, stigmatisering
Oppsummering av oppholdet/
evaluering. På disse temaene var det
fagpersoner med. Det ble vekslet
mellom sykepleier, fysioterapeut,
psykolog, ergoterapeut.
Vi avsluttet dagene med litt fysisk
aktivitet som bassengtrening i deilig
oppvarmet vann, balltrening på stor
ball med fine øvelser, avspenning på
matte, Pilates og avspenningsøvelser
sittende på stol.
Det var lagt opp til en dag ute med
natursti, men på grunn av dårlig vær
ble denne naturstien med innlagt rebus
holdt innendørs.

Sosialt samvær
Kveldene ble brukt til sosialt samvær.
Vi var så heldige at en i gruppa var
musiker og hadde tatt med gitaren.
Det ble en spesielt hyggelig kveld
med allsang i flere timer med kjente
og kjære sanger fra 60 -70 tallet og
fram til i dag. Tenk vi husket mye av
tekstene.
Filmen av Roosevelt ble også vist. En
nydelig spillefilm som jeg anbefaler
dere å kjøpe/ eventuelt låne på
biblioteket.
Den kan kjøpes på CDON.COM til
en pris på kr 68. Et par dager etter
bestilling så har dere den i posten.
Ett positivt og kunnskapsrikt
gruppeopphold jeg er glad jeg meldte
min interesse for, - og som jeg håper
flere får mulighet til å delta på.

Glittre lege disputerte
for doktorgrad om
flymedisin
flyreiser for disse gruppene. I dag er
det Ullevål og vi på Glittreklinikken
som foretar slike undersøkelser.
Overlege Carl Christian Christensen
på Glittreklinikken disputerer i dag
for doktorgraden i flymedisin. Her
sammen med bioingeniør Anne
Edvardsen og en pasient som blir
testet på Respirasjonsfysiologisk
laboratorium ved klinikken.

Carl Christian Christensen
disputerte i februar for
doktorgrad om flymedisin
Fredag 17. februar disputerte Carl
Christian Christensen (67) på
Glittreklinikken for doktorgrad om
flymedisin.
Personer med kroniske
lungesykdommer, blant annet kols,
kan få en betydelig mangel på
oksygen under flyreiser. Dette er
en av konklusjonene i Christensens
avhandling.
Fly med kols
– Er det farlig å fly med kols?
– Nei. For de aller fleste er det ikke
det. Og på kortere strekninger går det
helt greit. Men skal du reise langt og
er så dårlig at du ikke klarer å gå 50
meter uten å stoppe, bør det legesjekk
til før flyreisen, sier overlege Carl
Christian Christensen, som anslår at
det er 5 – 10 000 personer som er så
dårlige at de absolutt må utredes om de
er friske nok til å fly, mens 20 – 30 000
er i «gråsonen».
– Mange leger kan dessverre ikke
nok om dette. Det er viktig å få sjekket
oksygeninnholdet i blodet før lengre

Pensjonist tar doktorgrad
Det er ikke hver dag pensjonister
disputerer for doktorgrad i Norge. Noen vil si at det er litt sent. De fleste
er vel i 30-årene, sier overlegen, som
har jobbet på Glittreklinikken på
fulltid siden 1998. Før den tid var han
25 år på Ullevål. Flymedisin har han
jobbet med siden 1978. Han har vært
med på å bygge opp lungelaboratoriet
på Glittreklinikken til å bli av landets
fremste.
– På laboratoriet måler vi
oksygenopptak ved arbeidsbelastninger
og funksjonsbegrensninger ved
å ta blodprøver. Derfor kan
vi lettere diagnostisere uklare
sykdomssituasjoner når det gjelder
tungpusthet og funksjonsnedsettelse.
Vi kan være med på å si noe om
prognoser og årsaker til langvarig
sykemelding og uføretrygd, samt bruke
testene til å anbefale treningsopplegg,
sier Christensen, som ikke har tenkt
å gi seg verken med jobbing eller
trening selv om han nå har nådd
pensjonistenes rekker.
Internasjonale retningslinjer
Undersøkelsene i doktorgrad-studiet
er foretatt som simulerte flyreiser i et
lavtrykkskammer og under en flytur
til Kanariøyene. Det viste seg at
pasientene med lungesykdom fikk et
betydelig fall i blodets oksygeninnhold
under flyreisene. Oksygeninnholdet

ble ytterligere redusert ved beskjedne
fysiske anstrengelser som gange til og
fra toalettet. Til tross for til dels svært
lave oksygenverdier i blodet, hadde de
fleste pasientene beskjedne symptomer
ved korte opphold i høyden. Ved
lengre flyreiser synes det imidlertid
å være en risiko for forverring av
oksygenmangelen i blodet. Ved å
tilføre pasientene oksygen via et
nesekateter fra en oksygenkolbe, ble
oksygenverdiene i blodet normalisert.
Resultatene fra disse undersøkelsene
er nå tatt inn i internasjonale
retningslinjer for evaluering av
lungepasienter som skal reise
med fly. Men det er fortsatt ikke
internasjonal enighet om hvordan
lungepasienter skal undersøkes før
flyreiser, og om hvilke pasienter
som bør ha med seg ekstra
oksygen i flyet. Forskningsgruppen
Christensen er tilknyttet ved
Lungemedisinsk avdeling på
Ullevål universitetssykehus og på
Glittreklinikken, jobber nå videre med
disse problemstillingene. Ønsker du
hele doktorgraden?
Ta kontakt med
glittre@glittreklinikken.no
eller på telefon:
67 05 82 89.
NHF`s sølvnål til Gerd Østby.
Under Østfold Poliolags 10års jubileum fikk Gerd Østby
overrakt NHF`s nål i sølv fordi
hun var pådriveren for å få i gang
et lag for polioskadde i Østfold.
Hovedstyret vil få gratulere
og takke Gerd Østby for dette
arbeidet.
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Årsmøtet i LFPS 2009

Hovedstyret. Fra venstre Snefrid Bergum,Geir Strømsholm, Trygve Stenvik, møteleder Harald Hasle, Stein Johnsen, Wera
Fjeld og Mona Myrer.

Årsmøtet 2009 var lagt til
fredag 8. mai. Symbolikken
tilsier at det skulle bli en
fredens dag – og det ble det.
Hele 33 stemmeberettige
gjennomførte dagen på en
hyggelig og konstruktiv måte.
Gjenvalg som forventet og
diskusjoner rundt innkomne
forslag.
Tekst: Bjørn Lobben,
Buskerud Polioforening

Leder Stein Johnsen fortalte
blant annet i sin åpningstale at
hovedstyret fremdeles kjemper
for å få med flere rullestoler
på flyreiser og at avslapnings
CD-en ikke var riktig ferdig
enda. Gledelig var det at en ny
redaktør for bladet POLIO var
på plass. Alt-i-alt hadde det
vært et aktivt år hvor han takket
styret for deres støtte.
Konstitueringen av årsmøtet
gikk helt etter planen med

Delegater samlet i salen under forhandlingene på årsmøtet
8 • Polio

Harald Hasle som møteleder.
Det er alltid godt med en
møteleder med erfaring.
Årsmeldingen
Styrets aktivitet viser at 59
saker med 101 undersaker ble
behandlet. AU-utvalget hadde
behandlet 49 saker med 212
undersaker. Det ble en liten
disputt rundt at ”Vårt eget
fond” ikke hadde hatt møter
i 2008, men likevel bevilget

Delegatene diskuterte saken friskt utover ettermiddag.

penger. Dette ble begrunnet
med at bevilgningen ble gitt
i 2007. Enighet om at alle tre
fondsmedlemmene skal være
tilstede ved møte i fondet som
vedtektene krever. Applaus ble
det ved at ny redaktør til bladet
er funnet. Det betyr at blir det en
billigere ordning for ”Polio” enn
slik det er i dag. Han heter Svein
Sjølie og er journalist.
Regnskap
Wera Fjeld leste opp regnskapet.
Som ved tidligere år, var det
spørsmål til notene. Som tidligere
var disse ufullstendige ved at
beløpene ikke var gjenkjennbare
og var mangelfulle. Wera hadde
jo overtatt regnskapet som var
satt opp av NHF. Hun lovte at
fra neste år skulle regnskapet bli
mer forståelig. Regnskapet ble
godkjent mot 6 stemmer.
Ikke minst regnskapet til
”Vårt eget fond” må bli klarere
med hensyn til hvem som har fått
penger fra fondet og at fondstyret
må levere egen årsmelding. Ca.
30 innlegg. Godkjent mot 7
stemmer.
Innkomne forslag
Forslag 1 var om vi i framtiden

skal bare ha årsmøte eller som i
dag med etterfølgende seminar.
Dette for å spare penger. For
inneværende år hadde det vært
ca. 80 000 kroner å spare. Alle
innleggene var for å opprettholde
dagens ordning med seminardel.
Kanskje litt kortere seminardel
og gå ”glipp” av VO midlene.
Styret trakk forslaget.
Forslag 2 var om
vedtektsendringer av ”Vårt
eget fond”. Her ble det livlig
diskusjon. Forslag om utsettelse
av vedtektsendringene ble
nedstemt. Gruppen Buskerud/
Vestfold/Telemark hadde arbeidet
med utformingen på forhånd og

kunne levere et skriftlig forslag.
Noe av det viktigste i endringene
er at man kan ikke søke midler
fra fondet som enkeltperson.
Forslaget fra Buskerud/Vestfold/
Telemark ble godkjent.
Forslag 3 var om valg av
valgkomité. Godkjent ble
forslaget om at leder velges før
resten av valgkomiteen.
Forslag 4 var om
delegatfordeling etter at to
lokallag har slått seg sammen.
(Eks. Nord- og Sør-Trøndelag
er slått sammen til Trøndelag.).
Vedtaket ble: Hovedstyret gis
anledning til å dispensere fra
gjeldene delegatberegning ved

Leder Stein Johnsen takker av Evy Gunn Hultberg for hennes store innsats i og
for LFPS.
Polio
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Tellekorpset i arbeid. Aud Fjellså og Kyrre Bjerkås hadde ansvaret for å telle
stemmene under valgene.

sammenslåing av lag slik at den
samlede representasjon ikke blir
redusert. Vedtatt mot 9 stemmer.

Valg
Alltid spennende om det
kommer nye inn i styret og
om medlemmene er fornøyde

med gjenvalg av ”de gamle”.
Jan Ivar Hennum fikk gleden
av å legge fram valgkomiteens
forslag og begrunnelse.
Eneste overraskelsen var at
1.varamedlem Evy Gunn
Hultberg ikke tok gjenvalg. Hun
ble behørig takket med blomster
og gave av leder.
Leder Stein Johnsen
ble gjenvalgt mot en blank
stemme. Sekretær Mona Myrer
ble gjenvalgt enstemmig.
Styremedlem Snefrid Bergum
ble gjenvalgt enstemmig. Det
samme med varamedlem Geir
Strømsholm, men nå som
1.vara. Ny 2.vare ble Magnhild
Iversen, Østfold, enstemmig
valgt.
Asbjørn Huka, Buskerud,
ble enstemmig valgt som
medlemmenes representant i
”Vårt eget fond”.
I følge de nye reglene skal
leder av valgkomiteen velges først.
Enstemmig ble Randi Halden Larsen
valgt. Øvrige medlemmer ble: Jan Ivar
Hennum, Telemark og Ellen Knudsen,
Aust-Agder. Evy Gunn Hultberg,
Østfold, og Kirsten Larsen, Troms, ble
valgt til varamedlemmer. Det ble stilt
spørsmål om det ikke skulle være tre
varamedlemmer. Ingen av delegatene
i salen følte seg kallet til den jobben
derfor kun to vara.

Det skulle også velges tre
delegater til NHF’s landsmøte.
Styrets forslag på Trygve
Stenvik, Evy Gunn Hultberg og
Geir Strømsholm ble enstemmig
valgt.
Leder Stein Johnsen takket
møteleder Harald Hasle for nok
et godt gjennomført årsmøte.
Mona Myrer overrakte en gave.
Som nevnt ble også Evy Gunn
Hultberg takket for sin innsats i
styret.
Årsmøtet 2009 var helt i ånd
med datoen 8.mai. Diskusjon;
JA, krangel; NEI. Har vi endelig
blitt sindige voksne?
Diskusjonene grikk friskt mellom delgatene under årsmøtet.
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Rapport fra LFPS’ kurs
i påvirkning 9. – 10. mai 2009
I år ønsket sentralstyret å få delta på
Landsforeningenes årsmøter. Vi fikk
besøk av Trond Nordahl Pedersen.
I år er det landsmøte. Landsmøte
er en viktig arena for NHFs
organisasjonsledd, med de muligheter
det innebærer for formell dialog og
ideutveksling. Det er her føringene
legges til grunn for den neste to års
periode.
Viktige interessepolitiske saker i
neste landsmøteperiode.
All erfaring sier at det er nødvendig
å jobbe grundig og systematisk over
lang tid for å gjennomslag i politiske
saker. Av den grunn er det nødvendig
å prioritere noen saker som skal ha et
spesielt fokus.
Det er ikke realistisk at
rammeplanen som bygger på NHFs
prinsipprogram skal ha mer en 3-4
satsningsområder.

likestillingskampen for mennesker
med funksjonsnedsettelse.
At diskrimineringsvernet for
mennesker med funksjonsnedsettelse
skal bli bedre enn det er i DTL.

SATNINGSOMRÅDER I 2010 –
2011
Anvendelse og oppfølging av
diskriminerings – tilgjengelighetsloven
(DTL).
Hovedutfordringen blir.
• Å gjøre DTL kjent for alle som
skal/bør kjenne den.
• Å påvirke til at den nye felles
diskrimineringsloven gir bedre
diskrimineringsvern enn DTL.

Hovedutfordringer blir
Å bidra til å snu utviklingen av
segregerte utdanningstilbud til elever/
studenter med funksjonsnedsettelse.
Å bidra til inkludering av personer
med funksjonsnedsettelse i
arbeidslivet.

Politiske mål blir
At DTL skal bli et aktivt verktøy i

Utdanning og arbeid
Utdanning og arbeid er to av de
viktigste forutsetningene for at
personer med funksjonsnedsettelse
skal oppnå likestilling med den øvrige
befolkningen.
Tall viser at stadig flere elever
begynner i spesialskoler og
spesialklasser. Tross kunnskapsløftets
idealer om inkludering og tilpasset
opplæring. I de segregerte
opplæringstilbudene brukes kun 1/3
av tiden på skolefag, og 40% av de
ansatte er uten pedagogisk utdannelse.
Studiene viser at enkelte elever mister
30% av timene sine.

Politiske mål blir
At elever med funksjonsnedsettelse
skal inkluderes i den ordinære skolen
og få individuelt tilpasset opplæring uti
fra egne anlegg og interesser.
At fysisk tilgjengelige
studentboliger og annen praktisk
tilrettelegging gir personer med
funksjonsnedsettelse en reell mulighet
til å gjennomføre høyere utdanning og
at studenter med funksjonsnedsettelse
sikres en studiefinansiering på lik linje
med andre, og hvor merkostnadene
som påløper på grunn av
funksjonsnedsettelsen fullstipendieres..
Personer med funksjonsnedsettelse
gis en reell adgang til arbeidsmarkedet.

få tilgang til rehabilitering.
Politiske mål
Personer som har behov for det
skal få tilgang til tjenester som er
sammenhengende og koordinerte.
Fysisk tilgjengelighet
Samfunnsskapte barrierer og fysisk
utestenging er en av de to viktigste
formene for diskriminering av personer
med funksjonsnedsettelse. Kravet om
UU er i nye bygg nedfelt i ny plan og
bygningslov og diskriminerings og
tilgjengelighetsloven. I dag anslås det
at 98% av eksisterende bygningsmasse
ikke er tilgjengelig. Av statsbygg er
ingen fullt ut tilgjengelig. Over 50% av
Nav kontorene er ikke tilgjengelige.
Brukerne kommer for sent inn i
prosessen, og det er for korte frister..
Tilgang til transport er en viktig
forutsetning for at personer med
funksjonsnedsettelse skal ha mulighet
til samfunnsmessig deltagelse. Få
offentlige kommunikasjonsmidler er
brukbare for personer med redusert
bevegelsesevne.
Hovedutfordring
Bidra til at alle nye publikumsbygg
bygges etter UU.
Bidra til at transportløsninger
blir brukbare for personer med
funksjonsnedsettelse.
Forts. side 12

Rehabilitering
Rehabilitering er en forutsetning
for å kunne leve et selvstendig liv.
Mange har ikke tilgang til tjenester og
ordninger de har krav eller behov for.
Rehabiliteringstilbudet til kronikerne
har blitt dårligere i Norge.
Marit Røynedal i NHF

Hovedutfordring
At personer som har behov for det skal

Vigdis Endal i NHF
Polio
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Politiske mål
At alle nye publikumsbygg bygges
etter prinsippet for UU.
At offentlige transportmidler skal være
tilgjengelige og brukbare for personer
med funksjonsnedsettelse.
En viktig diskusjon på Landsmøte
vil bli en ny organisasjonsmodell etter
konklusjonene fra utviklingsprosjektet
Rett fram.
Bakgrunnen for ønske om
endringer er at NHF de siste 13
årene har opplevd en jevn nedgang
i medlemstallene. Vi blir mindre
samfunnsengasjerte og setter større
fokus på egen situasjon. Vegring
mot tunge og langvarige verv
og forpliktelser. Vi må finne nye
måter å organisere arbeidet på,
gjøre medlemmene engasjerte med
utgangspunktet i egne interesser,
ønsker og behov. Når det gjelder
landsforeningene har sentralstyret
sett på alternativer for å gjøre det
enklere å jobbe med foreningens
særinteresser/oppgaver. Det blir nå opp
til landsmøte å ta stilling til om det nå
skal åpnes for forsøk på alternative

organisasjonsmodeller i neste
landsmøteperiode.
Lørdag fikk vi besøk av Vigdis
Endal – NHF. Hun ble ansatt på
kontoret i 2007 som interessepolitisk
rådgiver.
Politisk påvirkning. Hvordan når vi
fram?
Prinsipprogrammet fra sentralstyret
er basis for hvilke saker vi skal drive
påvirkning på.
Organisasjonen har en sterk stemme i
Stortinget.
For å få til en sterk påvirkning
må vi være engasjerte. Vi må ha
stor kunnskap om saken. Vi må
vise troverdighet. Komme med
et tydelig budskap (spissing). Vi
må ha utholdenhet og vi må ha en
strategiplan. Vi må altså skaffe oss
kunnskap om saken.
Det er to måter å påvirke på.
Indirekte påvirkning er. Allianser. Godt
nettverk. Bruke media. Eller vi kan
aksjonere.
Direkte påvirkning. Muntlig eller
skriftlig innspill. All direkte kontakt
med de som tar beslutningene.

All makt er ikke på ett sted.
Det er kjekt med tilbakemelding når vi
har oppnådd det vi vil.
Marit Røynedal jobber med
helsepolitisk rådgivning i NHF
sentralt. Hun fortalte at man
bruker mye tid på å få beholde de
helsetilbudene vi har. Alle må få ha
retten til å være pasient. Det skal
være likt tilbud til alle pasienter i hele
landet. De merker at helsetilbudene
blir dårligere i hele landet. Spesielt på
rehabilitering.
Hun ønsker to samlinger i året
med landsforeningenes ledere.
Rehabilitering er et fellesprosjekt for
landsforeningene. Hun utfordret oss til
å bli med i forskjellige utvalg som for
eksempel rehabilitering.
De ønsker noen å dra lasset med.
Polioskadde er nok den gruppen som
mister flest rehab.tilbud over hele
landet.

Referat:
Evy Gunn Heltberg

Interessepolitiske utfordringer
framover for LFPS
sentralt hold som skal jobbe med disse
spørsmålene.

Oppfølging av arbeidet med
helseregionene/rehabilitering.
Her har vi sendt brev til helseregionene
med forespørsel om hvilke planer
de har framover. Det er ulike praksis
på de forskjellige private rehab.
institusjonene i forhold til medisiner
og bruk av utstyr. Enkelte krever
betaling utover egenandelen. Uansett
hvor du bor skal tilbudet være stort
sett likt. Dette gjelder plasser og hva
de kan tilby av tjenester. Derfor må
prinsippet for betaling være like.
Søndag hadde leder et innlegg om
disse sakene.
Det ligger en enorm utfordring i
temaet. Det er minst to farer eller
utfordringer knyttet opp mot dette. Den
ene er at vi lar ønsker og øyeblikkelig
behov styre våre prioriteringer i stedet
for å tenke taktisk og langsiktig. Det
andre er at vi går i den motsatte fella
og blir fantasiløse, med snever tenking.
Vi må ikke gape over for mye. For
det er tillitsvalgte på både lokal og
12 • Polio

God kontakt med lokallagene
Informasjonsflyt begge veier er like
viktig og at dette skjer så raskt som
mulig.
Likemanns/veiledningskurs
Dette er en viktig del av arbeidet vårt.
Dersom vi får midler til disposisjon så
skal vi følge opp dette.
Behandlingstilbud for polioskadde
Vi har fått problemer med antall
rullestoler på flyene. Dette er et tema
som vil bli nøye fulgt opp.

Omsorgs departementet er på trappene.
Det er uforståelig at de som kanskje
trenger det mest blir utelatt pga. at
de trenger å ha med seg rullestol og
hjelper.
Vi vil også jobbe med å utgi fire
nummer av Polio i året. Informasjon
om polio samt medlemsverving ved å
annonsere i aviser over hele landet.
Ajourholde internettsiden. Vi håper
å få sendt ut avspennings CDen før
ferien til dere alle.
Informasjon til fagfolk under
utdanning. Her har vi et samarbeid
med NHF og materiell blir utsendt ved
forespørsel.
Informasjonsarbeid i forhold til
mennesker som har flyttet til Norge
Det er snakk om å få oversatt
tilgjengelig brosjyremateriell til
flere språk. Det er søkt midler både
fra Helse og rehabilitering og fra
kronprinsesse Märthas fond.
Vi ønsker også å lage egne
informasjonspakker tilpasset de
enkelte innvandrergruppene.

Hvordan går vi fram i media?
Hvordan j obber j ournalister?
• Velger saker
• Er mulig å friste. Mye
arbeidspress og lite kunnskap.
• Begrenset omgangskrets
• NHF kjemper det godes sak
• NHF er troverdige.

David Brendeland om hvordan vi skal
forholde oss til media.

På søndag fikk vi en innføring
av David Brendeland som
er medierådgiver i NHF på
hvordan vi skal forholde oss
til media.
Media setter i dag ofte den
politiske dagsorden.
Man blir ikke lykkeligere
av å havne i media (Vigdis
Hjort).
Vi skal prioritere de som tar
beslutninger.
Hva skal vi ha i media?
• Saker som gjenspeiler NHFs
ideologi
• Fysiske barrierer fører til
diskriminering
• Fokus på rettigheter – ikke
almissetankgang
Hvordan gjør vi det?
Vi kan ikke frelse journalister
eller endre medievirkeligheten.
Vi må bruke journalistiske
prinsipper til vår fordel.
Medierådgiverne brukes også
for å holde ting tilbake.

Vi påvirker ved å:
• Velge sak og informasjon.
• Er først ute med å kommentere
undersøkelser.
• Presentere vårt syn, samt andre
som er enige med oss.
• Eksempel: (Kommentar fra
Naturvernforbundet om ferdsel i
utmark)
• Tipse hvem som bør
konfronteres.
• La en person gi saken ansikt.
Hva skal til for at vi får noe i
media?
Vurdere saken etter bestemte
nyhetskriterier
• Aktualitet
• Vesentlighet
• Identifikasjon
• Sensasjon
• Konflikt
•Saker som på en overraskende
måte viser urettferdighet,
maktmisbruk og regelbrudd.
Den bør dessuten:
• Kunne forklares med få ord
• Ha noe nytt, for eksempel ny
episode eller ny rapport
• Kunne illustreres med konkret
eksempel
• Gis et ansikt ved at noen står
fram som case
• Gjerne underbygges med tall,
undersøkelse eller statistikk,
eventuelt andre som støtter
synet
• Belyse kritikkverdige forhold,
men det ønskes ofte at vi
kommer med forslag til løsning.

LFPS media
• Velge hvem vi skal kontakte.
Ofte lurt å velge kun en avis,
fjernsynskanal for eksklusivitet.
• Gi tipset tidlig. Timing er
viktig
• Vær kortfattet. Saken bør
kunne presenteres på en halv
side eller på ett minutt
Ingen sak uten case
• En case er en person som
står fram og gir saken et ansikt
• Anonymitet er sjeldent
• Må være frivillig. Kan
få mye oppmerksomhet i en
periode.
Når du møter journalister
• Vær fleksibel for intervjuer
• Si det viktigste først. Hva er
det man reagerer sterkest på.
• By på deg selv. Si hvordan det
føles.
• Pugg noen punkter
• Finn gjerne andrekilden som
bekrefter
• Tragedie – Nei takk!
Slik unngår du at saken blir
sentimental:
• Fokuser på rettigheter,
unngå offerrolle
• Språkbruk
• Ja-ord. Diskriminering,
utestenging og krav
• Nei-ord: Hjelp, lidelse, offer,
de svakeste.
• Hvem bør ta ansvaret? Foreslå
gjerne løsning
• Understrek det
diskriminerende i saken
• Bruk gjerne humor.
Til slutt lærte vi hvordan vi skal
skrive en pressemelding.

Referat: Snefrid Bergum
Polio
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Møte med Margot Ni
representant for LFPS, med Margot
Nissen-Lie i hennes hjem på Nesøya
i Asker, var at hun ville overrekke
æresnålen, som hun i sin tid fikk
for sin 15 år lange innsats for
Landsforeningen mot Poliomyelitt
på 1940, 50- og 60-tallet, til Karin
Endsjø. Margot var blitt imponert
over Karins personlige engasjement
for funksjonshemmede, og da særlig
for poliorammede her i landet, men
også i andre deler av verden, spesielt
på Lanzarote og De forente Arabiske
Emirater.
Forhistorien til engasjement og
innsats
Margots arbeid for poliorammede
startet i 1947. Hennes mann, Henrik
Nissen-Lie, som senere ble overlege
på Kronprinsesse Märthas Institutt
(KMI), og som hadde arbeidet med
poliorammede etter epidemiene på
1930 og 40-tallet, var vel også en av
grunnene til at poliorammede skulle
bli hennes store engasjement i mange
år framover.
Margot var på denne tiden mor til
tre gutter i alderen 5, 7 og 11 år som
hun måtte være mye borte fra. Hun
hadde heller ikke egen bil, så det ble å
bruke buss til og fra Oslo og Nesøya.

Margot Nissen-Lie har mange minner samlet i utklippsboka
En verdig representant for frivillig
innsats i en vanskelig tid for
poliorammede
Margot Nissen-Lie liker ikke ordet
veldedighet, men vil heller bruke
ordet frivillig, som hun synes har en
mye bedre klang, og er mer dekkende
for det arbeidet hun har gjort. Det må
også nevnes med en gang at Margot er
svært beskjeden på egne vegne, og hun
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mener selv at hun ikke fortjener noe
oppmerksomhet for dette i det hele tatt.
Hun mener hun bare har gjort sin plikt
i å prøve og hjelpe andre. Hun siterer
et dikt av Jan Magnus Bruheim som
går på at: «Skapte er vi te bera, og lette
børene for kvarandre…»
Margot Nissen-Lie er i dag 96 år
gammel, og veltalende, kvikk, og særs
oppegående, må det være lov å si.
Anledningen til mitt møte, som

Arbeidsgrupper og innsamling av
penger til poliorammede
Margot var initiativtaker til dannelse
av arbeidsgrupper i polioarbeidet.
Gruppene besto som oftest av kvinner.
Margot er en levende historiebok,
med sin store scrap-bok på fanget,
når det gjelder fortellinger om alt som
arbeidsgruppene gjorde over hele
landet for å samle inn penger og gi råd
til poliorammede. ”Gi en hånd” –var
en aksjon for den uføre husmor. Mange
foreninger rundt om i landet deltok.
Hun arbeidet i en kvinnegruppe i Oslo
som samlet inn over en million kroner
på 1950-tallet. Vi blar sammen i scrapboken hennes fra denne tiden, og det
finnes utallige utklipp fra presseomtale
i Aftenposten og andre aviser.
Polioposten
Margot var den første redaktøren av
Polioposten fra 1956 og til og med
1960. Det var hennes ide at de skulle
starte med bladet, slik at informasjonen
skulle komme ut over hele landet.

Nissen-Lie
Bladet dekket flere områder så som
fagartikler, hjelpemidler, behandling
og om de forskjellige polioinstituttene
og arbeidsgruppenes innsats.
Eleanor Roosevelt i Oslo
Margot forteller at arbeidet skjøt
fart etter et møte i Den amerikanske
ambassade med Eleanor Roosevelt,
den amerikanske presidentfruen,
hvor også Landsforeningen mot
Poliomyelitts formann, skipsreder
Øyvind Lorentzen, professor Petter
M. Holst, Berit Ditlev Simonsen og
Margot var til stede. Eleanor Roosevelt
var i Oslo for å avduke statuen av
president Roosevelt som også hadde
hatt polio.
Basarer, loppemarkeder, messer og
giverglede
Kvinnegruppen som hun var medlem
av arrangerte basarer, loppemarkeder,
mannekengoppvisninger og
utlodninger med mere. En messe
for poliorammede ble arrangert
på Saga kino, hvor for øvrig en av
gevinstene var en persianerkåpe fra
Pels-Backer. Margot hadde spurt om
å få et pels-skjerf til utlodning, men

fikk et tvert nei. Hun skulle heller
få en persianerkåpe. Dette fortsatte
Pels-Backer å gi i mange år, og det
ga Landsforeningen 125.000,- kroner
til sammen etter sju år. Margot ordnet
med å få litografier av maleren Kai
Fjell og maleren Henrik Sørensen.
Litografiene ble solgt for 200 kroner
per stykk. Som en kuriositet vet hun i
dag at et av disse litografiene er verd
mye, mye mer. Givergleden var stor på
den tiden.
Stor oppfinnsomhet og penger i
kassen
Oppfinnsomheten når det gjaldt
gevinster til utlodning på alle basarene
var stor. Det ble også utvist stor iver
og kløkt i å skaffe nye medlemmer
til Landsforeningen som betalte
kontingent som brakte penger i
kassen. Inntektene av utlodningene og
basarene brakte faktisk over en million
kroner bare fra en av kvinnegruppene
i Oslo, og det var mange penger i
1950-årene.
På den tiden bodde det mange
Nato-familier rundt Margot på Nesøya
med hjemmeværende, ofte ensomme
husmødre. Margot inviterte de hjem til

Margot Nissen-Lie ble utnevnt til æresmedlem i LFPS under årsmøtet i
begynnelsen av mai. Her sammen med Snefrid Bergum i Hovedstyret.

seg, og de satte i gang å strikke, sy og
brodere gevinster til utlodning. Omtale
i Aftenposten med bilde av dette
finnes i hennes rikholdige scrap-bok.
Presseomtalen var alltid god
Hva ble pengene brukt til
Landsforeningen mot Poliomyelitt var
med og bygget i alt 11 polioinstitutter,
hvor Drammen var det første. Til
da hadde man måttet sende poliopasienter til Sverige og Danmark
for å få behandling. Kronprinsesse
Märthas institutt (KMI) ble
sentralinstituttet som åpnet i 1957, og
som ga behandling til de vanskeligste
tilfellene. De kjøpte rullestoler og
teknisk utstyr, vaskemaskiner og mye
annet til poliorammede. Margot og
hennes kolleger hjalp for eksempel en
dame med tre gutter som alle hadde
hatt polio, inkludert moren, som bodde
i 3. etasje da hun ble enke, til å få en
ny tilpasset leilighet i 1.etasje.
Landsforeningen og damene i
gruppene var utrolig oppfinnsomme
når det gjaldt å skaffe poliorammede
hjelpemidler av alle slag og å
gi praktiske råd i hverdagen for
poliorammede.
I en tid med store polioepidemier,
mye sosial nød og lite penger i
offentlige bevilgninger i Norge,
Folketrygden kom først i 1967, gjorde
arbeidsgruppene, som var 40 i antall
på sitt høyeste, i Landsforeningen mot
Poliomyelitt en formidabel innsats
med å samle inn penger som kom oss
poliorammede til stor hjelp. Margot
Nissen-Lie var definitivt en av de, og
en av de få, om noen, som lever i dag.
Landsforeningen for Polioskadde
(LFPS) vil gjerne få hylle Margot
Nissen-Lie for hennes engasjement for
oss poliorammede, og utnevne henne
som æresmedlem av Landsforeningen
for Polioskadde på årsmøtet.

Tekst og foto: Snefrid Bergum
Polio
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Litt om Grande Rehabiliteringssenter på
Hedmarken

Grande Rehabiliteringssenter ligger idyllisk til på Tingnes på Nes på Hedmark.

Mannen min og eg har nettop
avslutta eit 4 vekers opphald
ved Grande Rehab.senter på Nes
i Hedmark. Det ligg høgt og fritt
med utsikt over Mjøsa.
Ein del av bygningen er ein gamal herregard med koseleg innreiing i gamal stil. I 1995 vart
det bygt fysioterapi-avdeling
og basseng i tilknytning til det
gamle bygget, og vart då teke i
bruk som rehab.senter.
Klientellet har forskjellige
funksjonshemmingar, mellom
anna også polioramma. Desse
vert plassert i grupper. Bassen16 • Polio

gtreninger en del av tilbodet,
pluss ein del fysikalsk trening.
Desse vert plassert i grupper.
Bassengtrening er ein del av
tilbodet, pluss ein del fysikalsk
trening.
Der er lækjar, sjukepleiar, ergoterapeut og sosionom knytta
til senteret. Dei hjelper deg med
det som du eventuelt vil ha hjelp
til,f.eks. kva rettar ein har m.m.
Lækjaren er også lækjar ved Ottestad sjukehus, tidlegare Vanførehjemmet, og har
hatt mykje med polioramma å
gjere.

Kjøkenet er veldig bra. Dei er
hjelpsame om du treng diett.
Der er arbeidsstove med to
aktivitørar som er der til ulike
tider. Det som er mindre bra er
turterrenget rundt senteret. Det
går ein veg rundt huset,
elles går hovedvegen like forbi,
og der er mykje trafikk. Har ein
bil kan ein køyre ein
kort tur til Helgøya, der er det
fint tur-terreng.
Konklusjonen vert at eit opphald
ved Grande kan ein tilrå.
Elsa Yndestad

Ildsjel med engasjement for
funksjonssjonshemmede
Karin Endsjø ble tildelt Erling
Stordahls Ærespris i forbindelse
med det 46. Ridderrennet på
Beitostølen i mars.
Karin Endsjø ble lørdag 28. mars
tildelt Erling Stordahls Ærespris
av ordføreren i Vestre Slidre
under avslutningsseremonien på
Ridderrennet på Beitostølen. I år var
det 10 år siden Karin hadde ski på
beina, men til tross for det, og dessuten
uten skitrening, gikk hun en mil på ski
den dagen. Litt av en prestasjon. Karin
fikk polio da hun var ett år gammel.
Hvordan er dette mulig i en alder
av 66 år? Hun mener hemmeligheten
er at hun oppholder seg på Lanzarote
og Casas Heddy stort sett hele
vinteren, og der trener hun jevnlig på
kondisjon, bevegelse og ikke minst
på pust i varmt vann. De som har
vært på Casas Heddy kjenner Karin
godt som en veldig hjelpsom og
entusiastisk person som får de fleste
med seg når hun er instruktør på
trening i bassenget. Hun trener også
hver lørdag grupper med spanske
funksjonshemmede i bassenget.
Hennes varemerke er at hun engasjerer
seg for enkeltpersoner som trenger
hjelp og oppmuntring.
Hun betegner Erling Stordahls
Ærespris som den gjeveste prisen
hun kunne få, fordi hun har vært
engasjert i idrett og trening for
funksjonshemmede i 35 år, og det gir
henne en gnist til å fortsette i samme
bane. Dette har gitt livet hennes et godt
innhold, sier hun. Hun trodde forøvrig
ikke det var sant at hun skulle få denne
prisen før hun var på Beitostølen og
mottok den, legger hun til.
Idrettskvinnen
Karin har for øvrig Olympisk gull
i paralympics i 1984 i Innsbruck i
ispigging, 1000 meter. Hun har syklet
tandem i 18 år – i inn- og utland. Hun
har blant annet krysset hele Thailand,
syklet tvers over Bulgaria, syklet rundt
hele De Forente Arabiske Emirater,
syklet i Paris og New Orleans.
Ridderrittet har hun deltatt på mange
ganger. Hun har padlet aktivt i 20 år og
svømt i 40 år.

Pådriver og personlig engasjement
Når det gjelder rollen hennes som
pådriver og hennes personlige
engasjement, så må noen av hennes
meritter nevnes. Hun har vært
personlig talskvinne for mange
funksjonshemmede som har blitt
overkjørt av offentlige myndigheter.
I hele sitt voksne liv har hun arbeidet
frivillig for å løse oppgaver hun har
trodd på.
Under et kort opphold i De
forente Arabiske Emirater, på vei
hjem fra India etter et besøk hos
Mor Teresa, kom hun i kontakt med
sultanens søster, en prinsesse som var
sterkt engasjert i funksjonshemmede
i landet. Dette førte til at det
ble satt i gang idrettsaktiviteter
for funksjonshemmede, spesielt
poliorammede og tandemsykling blant
funksjonshemmede og poliorammede.
Laget deltok senere i to paralympics
sommerleker.
Hun engasjerte seg også sterkt
for å få unge funksjonshemmede
trafikkskadde her i landet ut av
eldresentrene.
Flere unge mennesker var bokstavelig

talt stuet bort på institusjonene, uten
behandling og sosial oppfølging. Hun
fikk god pressedekning på sine turer
rundt om i landet og gradvis kom
politikerne på banen, slik at det ble en
endring.
Karin sier at møtet med
handikappidretten og senere med
Beitostølen helsesportssenter har vært
grunnmuren i hennes virke. Hun har
engasjert seg innen lagidrett, har vært
trener og utøver. Erling Stordahl mente
at vi selv skulle være ambassadører
for våre funksjonshemminger, vise oss
fram og gå foran. I så måte har Karin
lykkes, kan man vel si.
Livet nå
Nå går interessene hennes mer i
retning av betydningen av et riktig
kosthold og balansering mellom hvile
og aktivitet. Hun mener også at det
er viktig at vi eldre kan motivere de
yngre med funksjonshemminger til å få
et godt, aktivt liv, avslutter hun.
LFPS gratulerer Kain Endsjø med
Erling Stordahls Ærespris. Dette har
hun fortjent.
Tekst og foto: Snefrid Bergum
Polio
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Tale på 20 års jubileet for Troms lag for
Polioskadde, på Hamn i Senja
”Polio’n den var død, og her var ingen
nød, Men ingen visste at den ennu
herja i vårt kjød.”
Står det i sangen vår.
”Mange sleit no med nye
helseproblem: udefinerbar smerte,
pusteproblem, kuldeintoleranse,
utmatting, - og helsehjelpa var
minimal. Fagfolk av ulike slag og
nasjonalitetar hadde fleire ulike teoriar.
Kva skulle me tru på?”
Dette var utgangpunktet den gang
for 20 år siden. Men så:
”Fra vest der dukka opp, ei pia
ganske topp, Som sa ifra kor tingan va,
med polio og kropp.”
Det er ho Bjørg, linja frå sangen
vår sikte til, ho Bjørg Holm som
kom frå Vesterålen. Og det er henne
æ siterer her. Noen ildsjele måtte til.
Bjørg sier:
”Då interimstyret til Troms lag
for Polioskadde var valt, var desse
sentrale: Johannes Sørensen og Haldis
Brattli frå Tromsø; Karin Hveding
frå Harstad; Randi Halden Larsen og
Bjørg Holm frå Finnsnes.”
”Den 23. mai 1989 vart Troms lag
for Polioskadde skipa. Bjørg Holm var
leiar. Det var lagets første i landet.
”Landsforening for Polioskadde LFPS” vart seinare starta i Bergen
31.08.91.” Dette var Bjørg sine ord.
”I nitten-åttini, på våren, da blei vi,
Et lag der vi kunn finne håp og trøst og
sympati.
Mot synsera, mot legestand; ta nu tel
fornuft! Bjørg ho krev sin allmennrett;
den frie norske luft!”
Mange polioskadde døde fordi det
ikke ble forstått at vi hadde skader som
også mange år etter poliomyelitten
kunne være livstruende.
Fortsatt kan det være et problem
for oss, å bli forstått og å bli trudd.
Men vi er kommet så mye lenger,
både blant leg og lærd. Vi har vært
med på å utdanne ekspertene, leger og
terapeuter. Og det gjør vi fortsatt. Vi
kjenner våre symptomer, vi vet hvor
skoen trykker, vi kan lære dem hva og
hvordan uten å være belærende. Mye
er blitt bedre. Vi er en diagnosegruppe
med rett til trygdemidler, vi slipper å
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gå på sosialen for å overleve. Vi får
dekt fysioterapi og helsereiser.
Men er vi i ”Hamn”?
Ja, vil noen si, men skal vi
bare hvile på våre laurbær? Alt er i
forandring. RITØ er blitt till UNN,
sykehusreformer og helsereformer
kommer og går. Vi vet ikke hvor lenge
vårt nordiske velferdssamfunn vil
bestå.
Derfor må vi av og tel rette vår
poliosvake, poliobøyde rygg og være
våken og oppmerksom.
Vi høre signala om at ved
utredning av polioskadde på UNN
så er de gått over til å behandle oss
som dagpasienter. Hvordan skal det
bli skikkelig utredning av det? Vi er
kanskje å betrakte som ei utdøende
gruppe, noen slags levende fossiler
som arkeologer og historikere kan
bry seg om? Kanskje er vi i ferd
med å miste opparbeid forståelse og
rettigheter. Vi kan ikke bare være en
slumrende organisasjon av likemenn
og kvinner.
Men også det skal vi være. Vi
skal være gode likemenn for de som
trenger det. Og det gjør vi alle i ny
og ne. Helsa kan brått forverres. Da
trenger vi andre å kunne snakke med,
men vi treng også da at helsevesenet
er til stede. Det blir kanskje så at vi
må ta omkamp med sykehusdrifta i
Nord Norge og kreve vår rett slik våre
veteraner i laget engang gjorde.
20 år er på en måte lang tid. Ser
vi det i lys av teknologisk utvikling
så er det kjempelang tid. PC er var
knapt nok kjent for 20 år siden. Men
ser vi på våre år som er gått, så syns
vi det har gått fort. Og laget er ennå
ungt. Seinskadeforskning og kunnskap
er en forbausende ung vitenskap. Vi
kan prise oss lykkelige for at vi fikk
seinskader i ei tid der dette kunne bli
forstått. Hvis vi da kan være glade for
å ha fått seinskader?
Men når vi nu fikk disse ontene
her og der, og attpåtil en skrøpelig
kropp, så er vi glade for at der finnes
andre som oss, sånne som vi kan gå i
forening med.

Vi er glade for å ha aktive
likemannsgruppe i Tromsø og
Harstad. Gruppe som i stor grad dekke
Troms fylke. Og vi er glade for at vi
har noen som sier ja til det å være
kontaktpersoner for forskjellige saker
der laget trenger aktivitet, og vi må
være glade for at vi finner medlemmer
til et styre av Tromslaget.
Troms lag for Polioskadde
er avhengig av at noen sier ja til
tillitsverv, og vi takke de som gjør
det, og de som har gjort det gjennom
åran. I Finnmark står hele fylkeslaget
for fall. Ingen kontaktpersoner, ingen
tillitsvalgte. Vi må passe på så vi ikke
blir slått sammen med Nordlendingan!
Mye enklere å reise til Harstad eller
Tromsø for å møtes enn å måtte ned til
Bodø.
Ja, vi har utfordringer. Vi blir mer
funksjonshemmet ettersom åran går.
Og det tynnes i rekkene. Ofte kan vi,
i vårt organisasjonsarbeide, glemme
at vi er funksjonshemmede og vi blir
slitne. Vi legger opp til lange møter
og står på. Vi er nødt til å ta mer
hensyn. Vi må kanskje ikke kreve så
mye av oss selv, være åpen for litt mer
avslappet ”polioarbeide”, ikke være så
formalistisk og korrekte bestandig. Vi
trenger et styre som orker å være der,
vi trenge medarbeiderne på alle nivåer.
Fra sangen vår: ”Mot tunge tanka,
vonde bein og helsetyrrani, Vi råtta oss
i hop og sa at nu e det forbi.”(Sangen
skal vi presentere i neste nummer. Red.
anm)
Vi trenger fortsatt laget. På så
mange måta.
”Mot urett og mot uforstand, vi
kjempe for vår sak, Vi hold i hop vi
vinne frem, i sinnet er vi rak!”
Vi gratulerer LFPS med et aktivt
fylkeslag. Vi gratulerer NHF med et
aktivt lokallag. Vi gratulerer Troms lag
for Polioskadde med 20 års jubileum!
”Ja, vi står sammen, sammen her i
dag.”
Men er vi i ”Hamn”? På en måte
er vi det og på en annen måte er vi det
ikke. Poliosaka vil fortsette.

Leif Erik Storø

På godfoten og glalåtten
skal folket kjennes
Troms lag for Polioskadde. Ei
forening for trøtte polioskadde
gamlinga? Der tar du feil! Du
kan bli aldeles overaska over hva
du finner i laget vårt: En glad og
ungdommelig gjeng som kaster
krykker og hiver seg i en dans fordi
det e artig! Det e nu vi leve! Selv
ungdomman på stedet vil heller
være i lag med oss.
Ok. Vi e polioskadde. Men vi e fresk
til sinns, og når vi møtes har vi glemt
de umulige beinan og at vi blir fort
slitne. Smertan og ”ontan” får komme
etterpå. Vi e ung, frisk og gla! Slik
e det å samles til 20 års jubileum. I
Troms lag for Polioskadde.
De velsigna normale For der ute i blant alle de som e så
velsigna normale, uten krykke, der
de aldri snakke om pustemaskina,
rullestola og dropfot, der alt e så
korrekt tilrettelagt for alle vellykkede
gangføre at vi ikke har følt oss helt
velkomne, der kjenne de oss ikke og
vil helst ikke snakke om oss.
Vi vet det for vi har prøvd før å
få innlegg i avisa om hva dette med
polioskada e for noe. Og vi møter kun
taushet. Hvem e denne tausheta? Hva
står den for? Alt dette i dæ og mæ som
si at det skal være et skille mellom de
normale og de funksjonshemma?
Men, ok, de tankebanan får
fortsette. I alle fall, noe å tenke over
når selv ungdommene på stedet heller
vil være i lag med oss å feire, enn i lag
med sine egne. Så da kan æ kanskje
fortelle litt om hva det var vi feira, vi i

Troms lag for polioskadde, om hva og
hvorfor?
Polioskader i kroppen For 20 års siden og der omkring, døde
det mennesker om natta på mystisk vis.
Det var ikke krybbedød, for det var
godt voksne og ikke babyer, men det
ligna. De døde av mangel på oksygen.
Hva kunne det være for noe? Ingen
forstod det. Ekspertene bagatelliserte,
inntil mennesker bare lå der om
mårran. Det viste seg at der var en
sammenheng mellom dette og det at
de hadde hatt polio, og det selv om du
ikke kunne se at de hadde hatt polio.
Polioskader satt i kroppen og kunne
skape problemer, sykdom og død
mange tiår etter at du var blitt erklært
frisk fra polio.
Hvorfor skal vi så feire det? Jo,
noen måtte gjøre noe både blant leg og
lærd. Problemet måtte bli erkjent og
bli tatt på alvor. Og nu var det dødsens
alvor.
Troms lag for Polioskadde Sterke personligheter stod fram,
personer som var i stand til å si i
fra. Den 23. mai 1989 fikk vi dannet
det som i dag kalles Troms lag for
Polioskadde. Det blei viktig å få ut
informasjon slik at folk visste at der
var hjelp å få. Fremst i rekka for å
lage ei forening stod Bjørg Holm som
den gang var bosatt på Finnsnes. Hun
fikk med seg Johannes Sørensen fra
Tromsø, Karin Hveding fra Harstad,
Randi Halden Larsen fra Finnsnes,
Asbjørn Nymo fra Målselv og Haldis
Marie Brattli fra Tromsø. Ganske
snart kom også Kirsten Larsen fra

Finnsnesområdet med i blant våre
”gründere”, som en av de viktigste
ressurspersonene.
De fikk tingan i gang. Det ble noe
å melde seg inn i for de som hadde
fått seinskader etter polio, noen å
finne forståelse og hjelp hos. Det ble
mer aksept blant de ”lærde”. Vi fikk
mulighet til utredning av skader ved
UNN/RITØ, vi fikk hjelp og forståelse
fra det offentlige.
Noe å feire Det e noe å feire! At samfunnet tar opp
i seg ny kunnskap og viser omsorg
for funksjonshemmede. Og at vi også
har gjort en jobb i så måte. Slik at det
ble lettere for de som kom etter. Og
kanskje e det der ute ennå noen som
må gjennom ”poliosjokket”, noen som
ikke vet at det kan bli slik i en kropp
som virker høyst normal. Derfor må vi
nå fram.
Saka angår alle og enhver. Vi
skal ikke tenke på det, men de fleste
vil i løpet av livet enten selv bli
funksjonshemmet eller oppleve det i
nærmeste familie. Da e det viktig at
samfunnet og den enkelte kan forstå
og bringe videre kvalitetan som vi kan
skryte av. Slik at det ikke blir som i
Romania der beinlause folk ligger i
søpla på gata på et gråpapir og ber for
sine liv!
Æ vet ikke om dette budskapet vil
nå fram. Bussjåføra vet mer om hvem
vi e enn journalista.
”En bussjåfør, en bussjåfør, det e en
mann med god forstand.” Han kjørte
oss på sightseeing rundt om på Senja.
Etterpå kunne han si at vi var en
trivelig gjeng å frakte på.
Gleden over livet For gleden over livet, over det å være
til, det har også vi polioskadde. Æ
e takknemmelig over å få være i lag
med en sånn sprudlanes, humørfylt
og livskraftig gjeng, med ”godfot og
glalått”.
Du kan få seinfølger av seinfølger etter
polio! Du kan bli glad, fresk og livat
igjen!
Leif Erik Storø.
Mob: 93262517Leder for Troms lag for Polioskadde.
Den største diagnosegruppe under
NHF (Norges handikap forbund )
PS: Vi avholdt vårt jubileum på Hamn
i Senja. Terningkast seks!

Leif Erik Storø
Nord-Norge byr på storstil natur.
Polio
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Hva vintersportuka

Det har vært en ganske tøff
og langvarig vinter her på
Østlandet denne gangen. Våren
lot vente på seg, men den
kommer når påsken er over,
uansett.
Så dukker det opp en invitasjon
til Vintersportsuke 2009, 18.25. april på Venabu fjellhotell,
Ringebufjellet med en
deltakeravgift på kr 4200.
Interessen ble tirret, jeg så på
hjemmesiden www.geocities.
com/vintersportsuka og synes
dette så spennende ut. Det ble
bare to dagers betenkningstid
før påmeldingsfristen og jeg
melder meg på med litt spenning
om det allerede er fullbokket.
Det var plass til meg også, og
med denne tilbakemeldingen
fikk jeg noe mer informasjon
(men bare i grove trekk), på
hva det hele dreide seg om: Kl
07.30: Morgentrim, Kl 08.00:
Obligatorisk frokost. Kl 10.00:
Vi skal ut! Kl 13.30: Lunsj. Kl
15.00: Ut igjen!?
Kl 19.00 Middag.
Dette var faste programmer,
og i tillegg kunne det bli
20 • Polio

kanefart, utelunsj og muligens
hundespannkjøring.
Ja, ja, klarer jeg dette så
får jeg mange minner å tenke
tilbake på når jeg sitter inne en
vinterkveld, var mine tanker.
Så kom avreisedatoen og det
bar til fjells og 932 m.o.h. i
Østlandsfjellenes runde topper
med Rondanes pigger i det
fjerne.
Noe i overkant av
70 deltakere og ca 14 i
hjelpgjengen ankom i løpet
av lørdagen. Hovedtyngden
kom fra Østlands-området,
men den lengste reisende
kom fra Sandnessjøen.
Aldersspredningen var fra 9
(snart 10) til 97 år!
Hjelpere var på plass på hotellet
for å gi nødvendig håndsrekning
med bagasje og annet. Den
ene etter den andre ankom og
jeg skjønte at det var mange
”gamle” kjente, men det var
ikke noen vanskeligheter å være
en ”fersking” i denne gjengen.
Min overraskelse var stor da det
ble fortalt at Vintersportsuka

startet allerede i 1965 og hadde
sitt 45. årlige arrangement. I dag
er det Eivind og søsteren Torun
Skjolden med sitt faste team og
familie som er primus motor,
men det var deres far som startet
det hele.
Etter middag ble alle samlet i
romslig salong for presentasjon
og informasjon ledet av Eivind.
Han trakk i trådene, men
gjennom uka merket vi hvor fint
oppgavene ble fordelt slik at alle
hjelperne fikk sitt ansvar.
Demonstrasjon av noe av
utstyret som skulle benyttes
gjennom uka og vi kunne
tørrprøve skicart, fjellpulk, sitski
og skistativet ”prekestol”.
Pulkene ble trukket etter
en beltevogn og skicartene
(5 i rekke) ble trukket av
snøskuter. Skiutstyr og støvler
stilte hotellet til disposisjon.
Hundespannkjøring ble det
også.
Venabu fjellhotell er et enkelt
men lunt og koselig hotell. Greit
tilrettelagt. Matbordene ga det
meste hva øyet kunne begjære.
Som tradisjon har hotellet
servering av norsk mat til
ett av middagsmålet. Det er
stående bufe med både varm
og kald mat. Det var 3 flott
dekorerte bord og for å nevne
noe var det fra kongekrabbe,
vassgraut, bjørnepølse, ja enda
til røkt selkjøtt. Dette ga mye
spennende smaker.
Dag 1-4: Morgentrimmen kl
07.30 kalte, så det var bare å få
på seg klærne. Hjelpegjengen
var på plass slik at alle (også
rullestolbrukere) fikk sin dose
med trim, bøy og tøy! Så bar
det rett til felles frokost kl

ka kan gi!
08.00. En fin skikk er at alle
samles til fast tid slik at Eivind
og gruppehjelperne fikk gitt
informasjon til alle: Aktiviteten
var delt opp i 5 grupper med
3 grupper av skiløpere med
hver sin ”vanskelighetsgrad”, 1
gruppe for skicart/pulkekjøring
og 1 gruppe for hjemmeslitera
eller terrassekos i solveggen.
”Meld dere på til gruppelederne
utenfor spisesalen rett etter
måltidet”, var Eivinds daglige
beskjed ved frokost og lunsj.
Ved hver kunngjøring av gruppe
kunne vi endre valg av aktivitet.
Dermed hadde vi mulighet til å
prøve det meste og det vi selv
vågde!
Hjelpetroppen var tilstede for
å gi en håndsrekning. Mottoet
er: La ingenting være uprøvd,
den som intet våger intet vinner!
Frokost og lunsj var stående
bufé men det var ingen sak å
få med seg mat og drikke da
hjelpetroppen var der og ga
håndsrekning.
Middagen var som regel
3 retters. To ganger var det
stående middagsbufe i løpet av
uka.
Måltidenes faste avslutning er
Takk for maten-sangen.
Etter middag er det samling
i salongen hvor det var

Quizoppgaver i selvvalgte
grupper, allsang/underholdning
og dansemusikk.
Dag 5: Dagen startet i strålende
sol og beskjeen var: ”I dag blir
det utelunsj. Målet er at alle skal
komme seg opp til Flaksjølia.
De som vil gå på ski melder seg
på gruppe. Vil du være med i
pulk eller skicart så meld deg på
der. Dersom ingen av tilbudene
passer for deg så blir du
passasjer i beltebilen. Vi møtes
til ønsket aktivitet kl 10.30.” Da
vi kom fram til avtalt plass kl
1200 var der laget metervis med
langbenk kledd i reinsdyrskinn
og grillen var tent opp og betjent
av fru Haldis. Etter hvert fyltes
plassen opp og det ble et yrende
liv akkompagnert av Torill
og Åge med sine trekkspill.
Grillmaten i flere varianter med
tilbehør ble servert kl 1300 og
det smakte fortreffelig. Det
var enda kaffe og kaker! Sola
stekte godt i lia og det ble både
snøballkrig og bare overkropper
(på hankjønnet). Etter 6 timer
utendørs og underveis måtte
vi vende hjemover på samme
måte som tidligere. Sola hadde
tatt godt på snø og skispor og
det fikk vi erfare som kjørte
skicart. Eivind trakk alle fem

skicartene pent og forsiktig
over store grøfter i snøen, noe
barmark og små vannkulper,
men da vi skulle over islagt
vann gikk det bra med skuter
og første skicart. Den neste
fikk de to fremste skiene over
isen og de andre skar seg ned
og ville under isen og vogn nr
3 ble som en badebalje – det
gikk så sjøspruten sto! Vi var
nær hotellet og hjelpen kom
raskt og ingen ble våte. De to
siste skicartene måtte trekkes en
annen vei!!!
Dag 6:
Dette var den siste dagen som
startet som de andre dagene
i første økten. Men en årlig
tradisjon er konkurranse i
pulkekjøring. De som ”våget”
kjørte ned bakke enten alene
eller med hjelper. Ned kom vi
og opp ble vi dratt av Eivind
med snøskuteren. Snøen var så
”morken” så det ble dårlig med
fart og uten risiko, men moro
var det.
Om kvelden var det
premieutdeling både for
pulkekjøring/skigåing og
ukas Quiz. Avslutning var
underholdning og dans.
Dag: 7 Oppbrudd og
hjemreisedag med sterkt håp om
å treffes igjen til neste år!

Anne-Grethe Lundquist
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Togtur for rulles

Bjørn Lobben fra Buskerud Polioforening i rullestolen og stortingsrepresentant Trond Helland på toget mellom Hokksund
og Oslo.

Den 30. april skulle vi ut
å prøvekjøre toget fra
Hokksund til Oslo tur/retur.
Det var møtt opp mange på
Hokksund stasjon klokken
09.00 for å ta 09.22-toget.
Fra regionstyret var leder
Kristian E. Hansen i
elektrisk rullestol, nestleder
Jan Ronald Skogsrud og
styremedlem Skjalg Odland.
Regionkontorleder AnnaLisbeth Bakke var der. Det
var også statssekretær Laila
Gustavsen og Trond Helleland
fra Høyre. Flere journalister
og Bjørn Lobben, Buskerud
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Polioforening, i elektrisk
rullestol.

Klokken 09.22 Hokksund
stasjon
Det å få med rullestoler,
betinger at toget kommer i
Spor 1. Vi fikk vite at det i kke
kunne skje grunnet signalfeil.
Hva nå? NSB bestilte to taxier
for å frakte oss til Drammen.
Vel framme i Drammen var det
å orientere seg om tog til Oslo.
Undergangen for å komme til
Spor 1 ville ha vært C-moment
om vi hadde hatt manuelle
rullestoler på grunn av bratt

stigning. Heldigvis hadde vi
elektriske.
Klokken 10.13 Drammen
stasjon
Vi rakk toget akkurat.
Fasilitetene på dette lokaltoget
var ikke optimalt. Rullestolene
ble plassert i inngangspartiet
sammen med barnevogner og
stor bagasje. Det var vanskelig
kommunikasjon med de øvrige
i selskapet. Heldigvis var det
vakkert vær ute. Likevel kjente
jeg trekken når dørene ble åpnet
ved på- og avstigning. Jeg
hadde glemt hvor mange mulige
stoppesteder det er mellom
Drammen og Oslo.

lestolbrukere
Klokken 11.00 Oslo S
Vi nådde Oslo 8 minutter
forsinket. Mitt største problem
var å finne et WC. Etter å
ha spurt fire jernbanekledde
personer og blitt dirigert både
en etasje ned og en etasje opp,
fant jeg selv fram til et nærmest
bortgjemt betalingstoalett.
(Handikaptoalett var ikke å
oppdrive.)
Vi vandret litt opp i Karl Johans
gate i det vakre været. Stoppet
ved en fortausrestaurant og fikk
i oss litt mat. Hyggelig å være
turist i hovedstaden.
Klokken 13.17 Oslo S
Igjen var det litt stress for å
finne det tidligere benyttete
toalettet. Det gikk bra! Vi kom
på et såkalt ”grønt tog”. Det
vil si mer moderne enn det vi
reiste til Oslo med. Det var mer
”brukervennlig” i og med man
kunne kommunisere med de
andre i selskapet og dessuten
hadde det handikaptoalett. Man
satt heller ikke midt i trekken
fra dørene. Og toget hadde
innebygget rampe til perrongen.
Vi hadde alle kjøpt billett til

Hokksund.
Klokken 14.20 passerte vi
Hokksund stasjon
Det skulle vise seg at stopp
i Spor 1 fremdeles bød på
problemer. Denne gang fikk
vi høre at det hadde noe med
nedleggelse av sviller å gjøre.
Toget stoppet i Spor 3. Vi kunne
forlate toget i Vestfossen hvor
taxi var bestilt, sa konduktøren.
Klokken 14.29 Vestfossen
stasjon
På Vestfossen ble det forkynt
over høyttaleren at den bestilte
taxien kunne ventes i løpet av
20 til 30 minutter. 28 minutter
senere kom bilen.

fra Hokksund med beregnet
ankomst Oslo S klokken 10.18.
Det ble det ikke! Med taxi og
tog ble det 1 time og 38 minutter
i stede for 56 minutter.
På hjemturen skulle 13.17-toget
fra Oslo være i Hokksund
klokken 14.12 (55 minutter).
Med tur innom Vestfossen og
taxi til Hokksund stasjon var vi
der klokken 15.20 (2 timer og 3
minutter).
Når svillene er lagt og
signalfeilene er rettet og det
kanskje er rullestolramper
ved alle spor, da kanskje
rullestolbrukere kan ta toget
som vanlige mennesker.

Klokken 15.20 utenfor
Hokksund stasjon
Nå var vi tilbake til
utgangspunktet. Lang dags
kranglete reise Hokksund/Oslo
tur/retur.
Kommentarer
Hva om denne turen var en
reise til Oslo på jobb? Eller
man skulle på et viktig møte?
Utgangspunktet var 09.22-toget

Tekst Bjørn Lobben, Buskerud
Polioforening
Bilder Tore Amblie Bjørbeck, NHF
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Med eigen bil til
Hamburg er frå autobane A7 som kjem
frå Jylland eller Kiel.

Bilene lastes på toget.
Fekk lyst å fortelje korleis vi i fleire
år på rad har reist med eigen bil og
biltoget til ein liten by ved kysten i
Provence. Min situasjon er at eg har
ein gammal polio. Eg kan gå korte
strekningar med krykker, men elles
brukar eg bil eller rullestol for å
kome meg fram ute. Vi synes det er
godt å sleppe stresset på flyplassane
med bagasje og rullestol. Når vi
reiser på denne måten, blir også
sjølve reisa som ein del av ferien. Og
det er ofte på reisa fram og tilbake vi
har hatt dei beste opplevingane. For
oss er turen til Oslo første etappe.
Der har vi familie og venner, så vi
stoppar ofte der ein dag eller to.
Første dag på turen sørover går
vanlegvis frå Oslo over Øresundbrua
og til Sjælland. Vi finn ei overnatting
som passar oss for ei natt, enten på
svenskekysten eller i Danmark. Heile
strekninga Oslo-Hamburg er 930 km,
så det passar å dele strekninga i to
etappar.
Den andre dagen går turen over
Sjælland til Rødby for å ta ferje over til
Puttgarden. Overfarten tek 45 minutt.
Det er 30 minutt mellom ferjene,
og ein treng ikkje kjøpe billettar på
førehand. På ferja er det heis, men
kanskje ikkje så enkelt å kome seg
fram på bildekk med rullestol.
Vel i land i Tyskland kjem vi rett
inn på hovudvegen A1 som startar som
ein norsk riksveg, men går etter kvart
over til firefelts motorveg.
Biltoget går frå Hamburg-Altona.
Vi synest at den enklaste vegen
til jernbanestasjonen for biltoget i
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Tog frå Hamburg
Vi brukar difor å krysse over frå A1 til
A7 på landevegen. Då tek vi av frå A1
ved avkøyringa til Bad Segeberg og
følgjer veg nr 206 heilt til vi igjen er
oppe på autobana som no er merkt A7.
Når ein skal ta av frå A7 inn til
Hamburg er det viktig å ta av ved nest
siste eller siste avkøyringa før Elbetunnelen. Då skal det stå Altona på
skiltet. Så følgjer ein gata rett fram, og
tek berre av når det står skilt til Altona,
eller det er skilta med det spesielle
symbolet for biltog.
På stasjonen i Altona køyrer ein
forbi billettluka og vidare inn på ein
liten oppstillingsplass for dei som skal
vere med biltoget. Stasjonsbygningen
er rett ved, og her er det fleire butikkar
og mange som sel mat og frukt. Det
kan vere lurt å kjøpe med litt drikke
og mat til togturen. Frå Puttgarden til
Hamburg tek det omlag tre timar.
Vi var to par som reiste ilag og
bestilte difor ein heil liggekupe for
maks 5 personar. Der er det sete som
blir slått opp til køyer. Her kan verten
i vogna kome og hjelpe til. I kupeen
ligg ei pute, eit pledd og ein lakenpose
til kvar. Vask og WC er i kvar ende
av vogna. Dersom vi reiser aleine i
5-mannskupe brukar eg å ringe NSB
for å forsikre meg om at eg får nedste
køya. Ein kan få meir komfort ved å
bestille sovevogn eller kupe for maks 3
personar.
Det skal finnast handikapkupe
på alle biltog, med handikap-wc rett
ved. Handikapkupeen er reservert
rullestolbrukarar med assistent. Her
må ein kontakte NSB- Utland for

Stasjonen i Lörrach

nærare informasjon, for toga er ikkje
tilrettelagt for dei store rullestolane.
Ein time eller to før avgang køyrer
ein bilen opp på hengaren på toget.
Inn på toget tek ein berre med det ein
treng for natta, slik som toalettsaker,
litt mat og drikke og kanskje lesestoff.
Det er også lurt å ta med ei varm jakke
til ein skal av toget neste morgon.
Resten av bagasjen ligg att i bilen.
Klokka var vel halv ni då toget køyrde
ut frå stasjonen i Hamburg-Altona. Vi
prøvde å følgje med på stasjonane før
natta og mørket tok oss. Men det blir
tidleg mørkt. Toget rista ein del, men
vi sov.
Søv godt
Neste morgon vart vi vekte i seks-tida.
Vi sto opp og fekk servert frukost i
kupeen; kaffi eller te, rundstykke med
pålegg og juice. Så måtte vi pakke
og gå av toget. Ute på stasjonen i
Lörrach er det ei stund å vente før ein
får køyre bilen av toget. Lörrach er
ein liten jernbane stasjon, og vi må stå
ute og vente på bilane. Denne tidlege
morgonen var det lett regn og 11
grader.
Frå Lörrach køyrde vi inn i
Sveits og følgde skilta mot Bern
og mot Genève. Vidare går turen
inn i Frankrike mot Lyon og ned
Rhone-dalen. I Frankrike er dei fleste
rasteplassane langs motorvegen skilta
med handikapsymbol. Ved Aix-enProvence tek vi av mot Nice. Så tek vi
av mot St. Tropez for å finne vår lille
by nede ved kysten.
Denne gongen delte vi opp turen
med ei overnatting i ein liten by i
Rhone-dalen som heiter Loriol. Der
fann vi eit rimelig hotell der vi fekk eit
rom på same etasje som resepsjonen.
Fordelen med å reise på denne måten
med eigen bil, er at vi kan sjå hotella
før vi bestemmer oss for å overnatte
der. Vi startar ofte i sekstida med å
køyre inn til ein liten by for å finne
overnatting. Dersom hotellet er
upassande for meg, køyrer vi vidare til
neste hotell eller neste by.
Vi kom fram til leilegheita vår i
38 graders varme. Etter å ha installert
oss, fann vi ein enkel fortausrestaurant
under skuggefulle tre. Sentrum

il sol og varme
var godt tilrettelagt for oss som
ikkje likar trapper. Der var ein flott
strandpromenade med ein betong sti
heilt ned til sjøen. Der var senger med
parasoll til leige, der det var treplattar
heilt fram til rada med solsenger.
Ein dag gjekk med til å sjå
St. Tropez. Her var det ein stor
parkeringsplass rett ved kaiene med
dei enorme lystbåtane. Her var mykje
å sjå. Gatene er tronge og for det
meste brulagde. Ikkje langt derifrå
låg ein liten landsby oppe på toppen
av ei høgde. Her var også fleire
restaurantar ute på gatenivå. Der var
bratt, men elles godt å kome seg litt
rundt i den lille byen. Der var eit
par handikapplassar heilt oppe ved
restaurantane. I Frankrike er heile
handikapplassen mala blå med eit
kvitt symbol på. Det er difor lett å
sjå dei. I desse småbyane ved kysten
er det fleire marknader i veka. Det er
klesmarknad, bondens marknad og
antikkmarknaden. Her er fullt opp med
alt frå møblar og dukar til smykke og
leiker. Dersom ein greier å sjå kvar
ting for seg kan ein finne verkeleg fine
antikvitetar.
Heimturen
Så var det tid for heimturen. Vi sette
av to dagar til reisa tilbake til Lörrach.
Noko gonger tek vi same ruta på
heimturen. Men denne gongen starta vi
heimturen med å køyre landevegen til
Cannes. Det er ein fantastisk fin natur
ute ved kysten, men det tek mykje
lenger tid enn å køyre motorvegen.
I Cannes tok vi av for å følgje N85
innover i landet i retning Digne og
vidare til Grenoble. Denne ruta vert
kalla Route Napoléon, og er den ruta
Napoleon tok i 1815 på si ferd frå

Markedsplass

Elba til Grenoble. Det er til tider smale
vegar, men turen vekslar mellom små
idylliske byar og spennande natur.
Frå Cannes til Grenoble er det
vel 30 mil. Vi vurderte å stoppe
i Grenoble, men valde i staden
å fortsette til Genève. Her har vi
overnatta eit par gonger før. Etter å
ha køyrd forbi Genève og fortsett på
motorvegen på nordsida av sjøen, kjem
hotellskiltet til syne på høgre handa.
Det er eit Best Western hotell. Det er
ikkje av dei billegaste hotella, men
det er godt tilrettelagt og har ein fin
hageterrasse å spise frukost på.
Frå hotellet tok vi ein tur med bilen
gjennom små landsbyar og ned til
sjøen. Her nede var ein liten kiosk med
kaffi og is på ei nydelig blomsterpryda
kai.
Neste dag starta med frukost i sola
ute i på hotellterrassen.
Så fortsette vi turen til Lörrach
gjennom Sveits. Sidan vi kom fram
til Lörrach i god tid, parkerte vi i eit
parkeringshus ved jernbanestasjonen.
Der er eit lite handelssentrum med
butikkar og kafear. Vi rusla litt rundt
på torget her, handla inn litt mat og
drikke, og spiste pizza på ein liten
utekafe.
Så var det tid for å stille seg i kø for
biltoget. Vaktene kom rundt til bilane
og kontrollerte billettane. Vi begynte å
få køyre opp på toget i 19-tida. Toget
var opent, så vi passasjerane kunne
finne kupeen
og sette
oss inn.
Toget skulle
gå omlag
klokka
20. Vi var
trøytte etter
reisa, så det
gjekk ikkje
lang tid før
vi slo opp
køyene og la
oss for natta.
Tidleg
neste
morgon fekk
vi frukosten
levert i

Motorveg
kupeen. Det smakte godt.
Då vi kom til Hamburg var klokka litt
over sju. Det var litt kjølig i lufta, men
her kan ein stå inne i bygningen og
vente på bilen.
Heimturen gjekk over Puttgarden –
Rødby, vidare over Øresundbrua og til
Noreg. Heimover køyrer vi som oftast
heile strekninga frå Hamburg til Oslo
på same dagen. Men når ein køyrer
slik med eigen bil, kan ein bestemme
sjølv kor mange stopp ein vil legge inn
undervegs.

Liv Berg Grimstad

Havna i St. Tropez
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• småklipp

fra nær og fjern
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Denne saken har vi fått tilsendt fra en av våre lesere. Leser du
noe som kan passe i Polio; ikke nøl med å sende det til oss.
Send det til Stein Johnsen på adressen: hamar@uten.net
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo
LFPS Akershus
Grethe Platt
Postbok 95
2001 Lillestrøm
Tlf: 92 41 62 01
g.platt@online.no

Hordaland Poliolag
Svein J. Johannessen
Nordåsgrenda 80
5235 Rådal
Tlf. 55 13 19 65
karljoh4@frisurf.no

Aust-Agder Poliolag
Ellen Knudsen
Påskeveien 37
4823 Nedenes
Tlf. 37 09 46 08
elknuds@hotmail.com

Møre og Romsdal Poliolag
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf.71 52 56 90
Mob. 95 12 71 11
geir.stromsholm
bluezone.no

Buskerud Polioforening
Brit Garaas Haugerud
Kongens gate 1
3600 Kongsberg
Tlf. 32 73 18 56
Mob. 93 03 43 22
brithau@online.no
Finnmark Poliolag
Samarbeider med
Troms Lag for polioskadde
Se dette
LFPS Hedmark
Mona Myrer
2436 Våler i Solør
Tlf. 62 34 03 14
Mob. 45 60 57 90
mona.myrer@online.no



JA

Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf. 75 51 05 34
Mob. 41 25 03 46
golopp@online.no
Oppland Poliolag
Leif Sviund
Granittvegen 35
2818 Gjøvik
Tlf. 61 17 84 89
Mob. 90 84 95 96
Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf. 23 19 00 72
Mob. 97 15 92 22

Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf. 52 22 80 86
Mob. 90 91 75 22
kbrin@haugnett.no
Sogn og Fjordane Poliolag
Margaret Nygaard
Hornesveien 67
6800 Førde
Tlf. 57 83 24 05
maragret_nygaard
@hotmail.com
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf. 73 93 54 74
Mob. 98059169
ol-mla@online.no
Telemark Poliolag
Torstein Simensen
Åfossmyra 58
3731 Skien
Tlf. 35 54 54 25
Mob. 90 95 07 42
torstein.simensen
@ineos.com

Troms lag for
Polioskadde
Leif Erik Storø
Hågvn. 8
9475 Borkenes
Tlf. 77 21 26 72
Mob. 93 26 25 17
myleif@bluezone.no
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf. 38 02 90 52
gmeyer@online.no
Vestfold Poliolag
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Tlf. 33 32 20 34
toru-jac@online.no
Østfold Poliolag
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf. 69 18 82 48
huldra@halden.net

, jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn: _________________________________________________________________________________________
Adressen:______________________________________________________________________________________
Postnr/poststed: _________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ Fødselsår: ___________________E-post:______________________________
Dato: ________________________ Underskrift___________________
Medlemsopplysninger:
Polioskadd

Husstandsmedlem

Interessemedlem

Fyll ut skjemaet og send det til NHF medlemregisteret, Postboks 9217, 0134 Oslo

Polio

• 27

Returadresse:
Landsforeningen for polioskadde
Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo

www.volkswagen.no/nytte

”En bussjåfør, en bussjåfør. Det er en mann med godt humør.”
Hva er vel bedre enn fornøyde unger på dager hvor du sliter med å få alt til å gå opp?
Eldstesønnen og et halvt fotballag skal rekke kamp. Datteren og tre veninner skal på
ridestevne. Og ingen kunne ta seg av minstemann i barnevogn mens du måtte leke
bussjåfør en helt alminnelig torsdag. Da er det godt å ha både sikkerheten og utstyret i
orden i en romslig, lettkjørt og komfortabel 7/9 seter der parkeringssensorer, Climatronic
og ESP-antiskrens er standard. Bilen leveres med en sterk 1,9 TDI 102 hk motor med lavt
forbruk og dieselpartikkelﬁlter.
Caravelle Family kan kjøres med personbilsertiﬁkat.

Volkswagen Caravelle Family fra kr 504.050,- Prisene er veiledende levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Drivstoff forbruk 0,79 l/mil ved blandet kjøring. Co2-utslipp 208 g/km.

