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POLIORAMMEDE

proteser

Elise og Gotaas’ fond for poliomyelittrammede
kan etter søknad gi indviduell støtte på inntil
kr. 15 000, til økt livskvalitet, tilrettelegging,
hjelpemidler, rekonvalesens m.v.

ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

Å være et helt
menneske, er å føle seg
som et.

Søknadsfrist: 1. november 2009. Tildeling skjer
primo desember
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema
Gi opplysninger om hva det søkes støtte til
Utskrift av siste likning må vedlegges.
Nye søkere må også vedlegge legeattest.
Vennligst oppgi kontonummer til bruk ved
eventuell tildeling, og telefonnummer.







www.och.no

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70

Telemark
35 56 15 50

Søknad sendes til:

Elise og Ole Gotaas’ fond
v/advokat Tom Stavnes
Tullins gate 6
0166 Oslo

Behandlingsreiser i 2010 for pasienter
med senskader etter Poliomyelitt/Post Polio Syndrom.
Søknadsfrist:
Tid:
Egenandel:
Søknadsskjema:

1. november 2009.
4 ukers opphold.
Kr 2856 pr/opphold
Finner du på våre internett sider: www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Behandlingsreiser på tlf: 22 06 78 33
eller Polioforeningen.

Søker må kunne gjennomføre ﬂyreise til utlandet uten bruk av surstoffapparat og ikke være avhengig av assistent/ledsager under oppholdet. Innkvartering skjer i enkeltrom. Se våre nettsider for nærmere informasjon om reisetidspunkt
og -sted.

Les mer om behandlingsreiser og reisemål på vår internettside: www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon: Ring 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller send e-post til behandlingsreiser@rikshospitalet.no
Søknaden sendes til Rikshospitalet, Behandlingsreiser til utlandet, 0027 OSLO
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lederen har ordet

Når dette skrives er vi på tampen av valgkampen, og jeg må
innrømme at den fra mitt ståsted ikke har imponert. Uten
at jeg skal gå inn på de enkelte partiers program her så må
jeg dessverre konstatere at gruppen funksjonshemmede
ikke har vært nevneverdig prioritert i debattene. Det gjelder
både aviser, radio og TV. Riktignok så står det noe i enkelte
partiprogram, men det går stort sett på tilgjengelighet
og universell utforming. Det som nå betyr mest for oss,
rehabiliteringsmulighetene, er skjøvet ut til etter valget.
Jeg har gjort forsøk på å utfordre politikere under denne
valgkampen, og dessverre ikke blitt så mye mer klokere
av det. Men de skal ikke slippe helt unna. Jeg har tatt vare
på de partiprogrammene jeg har fått, og vi skal nok huske
på det ved møter etter valget. Vi har også forsøkt å få til et
møte med ledelsen i Helse og Sosial departementet, men
av forståelige grunner så må det vente til etter valget. Vi
er nok for liten gruppe til at det vil gi noen stor gevinst å
gi bindende løfter til oss. Uansett utfallet av valget så har
vi knyttet kontakter som kan brukes som «lobbyister» når
utfallet er klart.
Og det bringer meg til et poeng som jeg har tenkt en del
på nå. Er funksjonshemmede så usynlige, og kanskje
belastende, at politikernes holdninger til våre levekår
ikke er noe å «selge inn»i valgkampen? I så fall har vi en
formidabel oppgave foran oss.
I tilfelle der er slik. Hva er så grunnen til det. Har vi
ikke vært flinke nok til å få frem at vi også er en resurs. Gi
oss bare mulighetene så vil samfunnet rundt oss se at vi har
en enorm erfaring både fra helsevesen, sosiale fora og fra
arbeidslivet generelt. Jeg kjenner flere av våre medlemmer
som blant annet engasjerer seg i frivillig arbeide etter hvert
som de må slutte i arbeidslivet. Det er nemlig ikke slik at
det å bli pensjonist, uføre- eller alderspensjonist, betyr at vi
skal parkere. Vi har fortsatt mye å gi, og vi ønsker å gjøre
det. Men det vi må tenke på er måten vi selger oss selv inn
på. Det må vi gjøre med så positive fortegn som mulig. Det
verste som kan skje er at det vi har å fare med blir opplevd
som klaging og syting.
Sommeren er en vanskelig tid i forhold til å få oppgaver
til å gli som planlagt, Folk vil ha ferie, og det til forskjellige
tider. Dette har ført til forsinkelser både i forhold til vår CD,
og på andre prosjekter hvor vi er avhengig av samarbeid
med andre. CD`n er ferdig som master, men om vi rekker
å få den ut sammen med dette nummeret av bladet gjenstår
å se. Det er avhengig av når produsenten kan levere det
ferdige produkt. Postverket er nemlig strenge på frister for
utsending.
Som nevnt et annet sted i bladet så har også
svineinfluensaen rammet oss med full tyngde. Nei –
jeg tenker ikke på at flere har blitt syke, men på det
meget beklagelige faktum at flere av turene i høst er
avlyst for vår del. Dette skyldes både at vi er definert
inn i høyrisikogruppen, og at Spania er definert som et
høyrisikoland. Hva som skjer med Tyrkia og avreise dit
er enda ikke avklaret. Det er ikke noen trøst at andre

grupper også er rammet av dette. Tvert i mot så gjør det
situasjonen dobbelt vanskelig. Det er et stort antall deltakere
som mistet en mulighet til å få møte vinteren med et sårt
tiltrengt overskudd. Samtidig er det, i tillegg til den vanlige
søkermassen for neste år nå mange som bør prioriteres
nettopp fordi de mistet årets behandlingsreise. Når vi da, for
vår del, plusser på det som skjedde omkring turen til Tyrkia
i vår – og løftene om kompensasjon til de som ble rammet
av det, så har vi en ganske så utfordrende situasjon for
neste år. Rikshospitalet har betalt for reise og opphold for
de turene som er avlyst. Hvordan det slår ut for kommende
turer gjenstår å se. For å gjøre det hele fullkomment så
er usikkerheten om hvordan pandemien slår ut framover
vinteren enda ikke avklart.
Vi har blitt enige om et møte med Behandlingsreiser
så raskt som mulig når de får avklaring på noen av
spørsmålene. Dette møtet er kun for polio, og vi vil
vektlegge vår situasjon. Hva som skjer med tilbudene
omkring rehabiliteringsmuligheter her i «gamlelandet»
må tas med her. Hvordan fritt sykehusvalg slår ut må vi
også få en bedre avklaring på. Jeg tenker da på både inn
og utland. EU har jo kommet med et direktiv, men enda
har det ikke lykkes å få en avklaring på om vi som grupper
eller enkelpersoner kan benytte oss av det. Det var blant
spørsmålene vi ville ha svar på fra politikerne.
Nå er det ikke min mening å bare å være negativ
nå, men jeg synes det er riktig at dere er klar over
problemstillingene. Det vi kan love er at vi skal jobbe
med dette framover. Her vil vi spille på lag med resten av
medlemmene i NHF der dette er naturlig, og vi vil selv ta
fatt i saken for oss som egen gruppe der det er naturlig.
Innspill fra dere til oss er viktig i denne sammenheng.
Ellers kan jeg fortelle at vi er i gang igjen. Aktiviteten
i lokallagene tegner bra. Flere har tatt sikte på å få belyst
problematikken rundt respirasjonsproblemer utover høsten.
I tilegg er det noen jubileer i vinter som vi må markere. Det
sosiale aspektet er spesielt viktig å ta vare på i tider hvor
det ellers butter litt. Vi trenger å komme sammen både for å
hente styrke, men også for å få ideer for arbeidet framover.
En gladmelding vil jeg ta med på tampen. Flere husker
vel at det ble slått stort opp i pressen at det ble funnet
poliovirus hos et barn i Oslo i vår. Nøyere analyser viser
at dette ikke ga noen grunn til ekstra bekymring. Dette
var bare naturlige utslag som en følge av vaksine. Vi var
mange som fikk en alvorlig støkk, og det kunne kanskje
være en tanke for ansvarlige myndigheter å sjekke ut dette i
nødvendig grad før informasjonen ble spredd.
Jeg ønsker dere alle en god høst og håper at
svineinfluensaen farer pent med oss, både i forhold til den
enkelte og i forhold til de tilbudene vi er så avhengige av. Vi
vil oppdatere lokallagene så snart vi vet noe, og vi vil legge
denne informasjonen ut på hjemmesidene våre.
Ha en riktig god høst.
Stein
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Treng du

juridisk rådgjeving i trygdesaker?
Vi tilbyr juridisk bistand ved klage- og ankebehandling
etter prinsnippet "no cure, no pay". Det vil seie, dersom
vi tek på oss ei sak, utan å oppnå endring i vedtaket,
fråfell vi kravet om sakskostnadar. Dersom vi vinn
fram med saka, bli sakskostnadane dekt av staten
Kontoret bistår også med generell juridisk hjelp etter
vanlege timeavtalar/satsar.
Fleire opplysningar kan du få ved å kontakte oss på
tlf.
70022200
faks 70022201
mobil 92847803
-Forlaget AH Ann A5

24-11-06

10:09

Side 1

BJØRG HOLM

«I draumen sprang eg –»
Eit liv med polio

I boka «I draumen sprang eg –» fortel Bjørg Holm om livet sitt – om
oppvekst, utdaning, arbeid, familieliv og organisasjonsinnsats – slik det
vart prega av polioen ho fekk som femåring. Polioen følgde med på
livsvegen, han merkte vonene, draumane, planane, innsatsen og
livsbanen. I strevet for å finna gode løysingar har Bjørg Holm
møtt arroganse, kulde og kunnskapsløyse, men også opne,
varme og dugande fagfolk som gav henne ein betre
livskvalitet.
Boka vil gje levande innsikt, vidsyn og kunnskap til alle
helsearbeidarar som møter folk med varige sjukdomar og
funksjonshemmingar, til studentar, til andre med polio og til
familie og vener og kollegaer som kan få vita meir om sider
ved og kjensler knytte til eit liv med polio.
Boken kan bestilles fra:

111 sider
ISBN-13: 978-82-8061-062-1
ISBN-10: 82-8061-062-6

Bjørg Holm

Forlaget Aldring og helse
Postboks 2136, 3103 TØNSBERG
Tlf.: 33 34 19 50 - Fax: 33 33 21 53
E-post: forlaget@aldringoghelse.no

Pris kr 150,www.aldringoghelse.no
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– Å ri holder meg u

Ingunn Arntsen på Borghild mens to hestekyndige jenter leier hesten.
Det sier Ingunn Arntsen 80 år fra
fra Brumunddal på Hedmarken.
Hun er lam i hele høyre siden på
grunn av poliomyelitt. Men hver
tirsdag ettermiddag setter hun fra
seg krykkene og klyver opp på
hesteryggen.

Det er en spent Ingunn som setter seg
på ryggen til fjordingen Borghild for
aller første gang. Hesten som Ingunn
har ridd på de siste 12 åra, måtte
avlives. Hoppa ble 29 år og da hun fikk
vonde bein hadde den best av å slippe,
sier Peder Atlungstad.

– Jeg har grudd meg for å komme til
Atlungstad i dag sier Ingunn.
Fysioterapeut og instruktør Ingrid
Lundby kommer Ingunn raskt i møte
og gir henne en god klem.
– Så fint at du kommer, sier
fysioterapeuten. De har møtt hverandre
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g ung og i form
en gang i uka i over 11 år. Ingunn som
rytter og Ingrid som instruktør.
Ingrid er opptatt av at Ingunn skal
føle seg trygg og bli kjent med den nye
hesten. Vi rir ned til Mjøsa i den fine
sommerkvelden. Ingunn og fjordingen
leder an. Ute går de med leier.
Karianne pleier å leie meg ute, forteller
Arntsen som er glad for å møte alle de
kjente ansiktene på Atlungstad hver
uke.
Trygghet viktig
Det er innmari viktig at folk føler
seg trygge på hesteryggen. Hvis de
sitter å spenner seg får de ikke den
fantastiske effekten det gir å ri, forteller
fysioterapeut Ingrid.
Hun forteller videre at det å ri,
styrker de små musklene. Muskler
som det nå har blitt mer fokus på.
Hestens bevegelser forplanter seg opp
til rytteren. Og rytteren får styrket
koordinasjonen, balansen og ikke minst
kommer folk seg ut på tur i naturen.
Det å styre et stort dyr gir en god
mestringsfølelse i følge Ingrid. Hun er
manuell terapeut og sier at tirsdagene
med handikappridning er fantastiske.
– Her ser jeg hva det å ri gjør med
folk. Det gir helt utrolige resultater,
sier hun.
Avhengig av å ri
– Jeg hadde ikke vært i så god form,
hvis jeg ikke hadde ridd. Jeg rir
uten sal og varmen fra hesten samt
bevegelsen myker meg opp. Det er
viktig å ri regelmessig, siden jeg ikke
akkurat blir yngre, sier Ingunn på over
80 år.
Det viser seg å være en fin kjemi
mellom fjordingen Borghild og Ingunn.
– Denne hesten er litt raskere, men
mykere i bevegelsene og siden hesten
er ikke så tjukk føler at jeg får bedre
kontakt med hesten, sier Ingunn
smilende ned fra hesteryggen.
Kjemien stemte
– Jeg var ikke bekymret for hvordan
det ville gå med disse to. Ingunn er
flink til å ri og siden denne hesten er
mykere, balanseres det ut at den er
litt raskere i steget, sier fysioterapeut
Ingrid.
Ingunn Arntsen smiler i det hun tar

Fysioterapeut Ingrid Lundby og Ingunn Arntsen med fjordingen Borghild mellom
seg.
taxi hjem til Brumunddal. Hun roper til
Ingrid: – Jammen var jeg glad jeg kom
i dag. Nå vet jeg hvilken hest jeg skal
ha til høsten. Ingunn er en travel dame
og kan ikke komme på siste ridetime til
uka.
Å nei, jeg skal til Rihndalen å
drikke vin. Jeg har vært der før og
bestemte meg for å dra tilbake. I min
alder må man bare passe på, man vet

ikke om sjansen kommer tilbake,
avslutter rytteren før hun tar farvel
med fjordingen, Borghild. Borghild
virker også fornøyd, for nå venter høy i
krybba og en god natts hvile.

Tekst og foto: Marit Amundsen
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Møte med fortiden
Mange ganger har jeg undret
meg over hvordan pleierne på
Kronprinsesse Märthas Institutt
(KMI) opplevde de som fra alle
kanter av landet kom dit som barn
– som i svært mange tilfelle ikke
hadde kontakt med sin familie –
ikke fikk besøk – ikke hadde noen
av sine nærmeste å betro seg til og
søke trøst hos . – Tenkte de over det,
syntes de synd på oss, ble de glade i
oss, eller var vi bare «pakker» som
skulle behandles? Jeg skulle gjerne
snakke med noen av dem om det.

Muligheter for å finne noen
– Mobiltelefonen.
Jeg visste at Frelsesarmeen hjalp til
med å finne «savnede personer», men
det syntes meg vel drastisk. Jeg tenkte
på Folkeregisteret, men det virket også
noe innviklet. Så kom mobiltelefonen.
Jeg søkte på navn som jeg husket.
Dessverre husket jeg bare fornavn
på de fleste, men noen, for eksempel
Anne Hellevik, (falt meg ikke inn at
hun kunne ha giftet seg) husket jeg,
og fikk kontakt med tre stykker som
ikke var rette person. Det var rørende
å oppleve en av dem som var oppriktig
lei seg fordi hun ikke kunne hjelpe
meg. Så ble det til at jeg slo saken fra
meg – lenge !
Internett
Men i vinter, etter å ha brukt pc og
internett i mange år, slo endelig
tanken meg: Her kan man jo finne
«alt». Jeg søkte igjen – og fant en
jeg husket, som var den riktige
Harriet Fossum, bosatt i Oslo. Nå var
spørsmålet, hvordan kunne vi treffes?
Det viste seg at hun skulle til Dønna i
«Himmelblålandet» og besøke en niese
i sommer. – Det er vel ikke så langt
unna Lofoten?? Vi ble enige om at det
var det. Avtalen ble at vi skulle treffes
igjen på telefonen.
Treff likevel ?
Tiden går fort. En lungebetennelse
har satt meg ut på våren. Det er
blitt juli, og min kone og jeg har
endelig kommet oss på tur med bil
til vår sønn som for tiden jobber på
flyplassen i Sandnessjøen. Vi får
geografiundervisning: Der er De syv
søstrene, der er Vega, Herøy, Dønna…
– Dønna ? – Like der borte ? – Jeg
sender øyeblikkelig en sms til Harriet
Fossum !

Det ble et hjertelig møte mellom Harriet Fossum og Bjørn Barstrand.
(Foto: Privat)
Jeg spør om hun er på Dønna, og
sier at jeg er i Sandnessjøen. Svaret
kommer samme kveld.: – Jeg kommer
med buss fra Mosjøen til Sandnessjøen
i morgen kveld. Hvor kan jeg treffe
deg? På fergekaia. Flaks! Det er bare
tre dager til vi skal kjøre videre.
Dette blir spennende.
Jeg sjekker fergeruta til Dønna og
møter spent på fergekaia. Spent som
den 14-åringen jeg var, sist jeg så
henne. Det er 48 år siden. Bussen
er forsinket, ferga ligger og venter.
Der kommer bussen. Ut kommer en
ungdommelig kledd dame i jeans. Jeg
kjenner ansiktet og glimtet i øyet.

– Harriet?
– Ja, jeg tror nok jeg kjenner deg
igjen!
KLEM!
– Vi skal til Dønna i morgen, kan jeg
treffe deg da?
– Ja!
Folk løper om bord. Hun løper.
Sprek!
Hun var nok så sexy som jeg husker
henne som hormonsprengt moden
14-åring, tenker jeg.
Jeg tusler tilbake til bilen. Tankene
svirrer i hodet mitt. Jeg registrerer at
noen roper:
– Har du bil?
– Jeg? Ja.
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– En dame har glemt kofferten sin
på bussen, kan du få tak i den? Jeg
løper og kjører til bussholdeplassen.
Rekker bussen, får kofferten, leverer
den på ferga. Ferga drar. Bussen skulle
altså ikke med ferga! Hun visste det
nok, men var nok litt satt ut av møtet,
hun også.
Hva nå?
Vi tar ferga som går til Herøy neste
dag. Intet er avklart. Hvor på Dønna er
hun? Kanskje hun sender en sms? Vi
besøker Ragnar Sjåvik på Herøy. Han
er medlem av laget. Koser oss i hans
idyll, ser hva han dyrker. Poteter står
i blomst. Plommer, epler og moreller
er på gang. Vi drikker kaffe og nyter
skikkelig sommervarme på terrassen
hans. Han er også spent på om vi
finner henne. Vi får tips av ham om
hva vi bør prioritere av severdigheter,
takker for oss og kjører videre.
Vi får med oss Herøy, kjører over
broen til Dønna og oppdager at Dønna
er en stor øy.
Vi har passert fergeleiet som fører
til Sandnessjøen, og kjører videre
nordover. Ingen sms kommer. Hva
forventer jeg? Trenger jeg meg på? Vi
er kommet helt nord. Kjører opp på
Dønnesfjellet. Der nyter vi utsikten
over “Himmelblå-landet” og spiser
middag.
Noe må gjøres.
Jeg sender en sms, sier at jeg er på
Dønnesfjellet og lurer på hvor hun
befinner seg i forhold til det.
– Gå ut på kanten, så skal jeg
vinke til deg, er svaret. Niesen har
sommerhus like nedenfor fjellet! Det
er altså meningen at vi SKAL få prate.
Møte.
Vi kjører ned. Hun sitter ved
veikanten og vinker. Vi går ut og det
hilses. Vi får pratet. Jeg er tilbake på
KMI. Tårer presser seg på. Min kone
og sønn skjønner stundens alvor !
Oppsummering.
Av vår samtale på Dønna og senere
telefonsamtaler fikk jeg forståelse av
at pleierne ble knyttet til mange av oss
og gledet seg over å treffe oss igjen
når vi kom tilbake til nye opphold.
De ble orientert om den fysiske og
medisinske tilstanden til pasientene,
men den psykiske og mentale
tilstanden var det nok opp til den
enkelte pleier å forstå og engasjere
seg i. Gruppepsykologiens lover som
gjaldt på seksmanns – rommene, med
hakkeorden og mobbing var nok ikke
tema.

Vi var enige om at det fysiske miljø
(nytt og ikke vanlig sykehuspreg ),
var flott, og at det kanskje påvirket
de fleste som jobbet der, slik at det
sammen med sosiale evner og evne til
empati, førte til et godt miljø for både
pasienter og ansatte.
Det er mye mer som kunne vært gått
inn på her, men da måtte jeg skrive en
bok. Jeg vil likevel nevne at vi sultet,
selv om maten var god og rikelig,
siden vi ikke fikk mat mellom klokken
18.00 og klokken 08.00 neste dag.
Dette har påvirket mine spisevaner
siden den gang. (For store og sjeldne
måltider) Heldigvis er det ikke slik på
institusjoner i dag.
10 år og vettskremt
Jeg var ikke 10 år og vettskremt, som
da jeg første gang kom til KMI, den
gang jeg ble kjent med Harriet. Men
hun er den tråden jeg har klart å finne
tilbake til i forhold til mine opphold
der, og det har gjort at mine følelser
rundt det på en måte nå er festet.
Takk Harriet, for empati, varme og
oppmuntring. Du var en av dem som
kunne gi det !

NHFs gullnål
til to tidligere
ansatte i
forbundet.
Flere av våre medlemmer har
blitt kjent med to blide damer
i NHF som nå har sluttet
i sin stilling. Det er Karin
Hveding og Elly Stenbeck.
Begge har mottatt gullnålen
fra forbundet som takk for sin
innsats. Også vi i LFPS vil
slutte oss til gratulantene.

Bjørn Barstrand

Norges
Handikapforbunds
hedersbevisning i
gull til Jarulf Guvåg.
En av våre mangeårige og aktive medlemmer har fått en velfortjent
heder fra NHF. Han har vært med i arbeidet i over 30 år, og har vært
aktiv i lokallag, fylkeslag, og sentrale organer både i NHF og LFPS.
Et område som han har vært spesielt aktiv på er organisasjonsutvikling.
Jarulf har alltid vært klar på sine meninger og har aldri vært redd for å
fremme sine synspunkter. Dette har både NHF og vi i LFPS dratt mye nytte
av. Noe av det som har kjennetegnet ham er hans positive innstilling til å ta
på seg oppgaver når han har blitt forespurt.
Vi i LFPS slutter oss til gratulantene og takker for innsatsen så langt. Selv
om du har sagt at du trapper ned så håper vi at vi fortsatt kan ha nytte av din
viten og erfaring framover.

Tekst: Stein Johnsen.
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Behandlingreisene påvirkes av svineinfluensaen. Blant annet ble reisene til Tenerife i august avlyst. (Illustrasjonsfoto)

Behandlingsreiser 2009
Behandlingsreisene i regi av
Rikshospitalet er noe vi ser fram
til. Først er det spenningen om vi i
det hele tatt får plass denne gangen,
dernest om hvor og når «vår» reise
skal være.
Fordelingen av reise for 2009 er
for lengst foretatt, og de uttatte er
underrettet for en god tid siden.
Noen har vært på reise, med noe
forskjellig erfaring, og noen hadde
fått beskjed om avreise i august og
noen senere. De siste hadde sågar alt
fått tilsendt flybilletten og de siste
informasjoner. Trodde vi.
Den 18. August om morgenen var
jeg i ferd med å gjøre meg i stand
til å reise til møte i Hovedstyret.
Før jeg rakk å komme meg av sted
ringte avdelingsleder Åse Lindrupsen
i Behandlingsreiser og fortalte hva
som hadde blitt besluttet dagen før i
et møte mellom Folkehelseinstituttet
og Rikshospitalets Behandlingsreiser.
Hun fortalte at hun nå ville ringe rundt
til alle berørte i denne omgang, men

syntes det var riktig å informere LFPS
om det som hadde skjedd.
Spania høyrisikoland
Etter råd fra Folkehelseinstituttet
hadde Rikshospitalet besluttet at reisen
til Vintersol på Tenerife i august måtte
avlyses. Dette fordi Spania var definert
som et høyrisikoland i forhold til
Svineinfluensa. Når da polio samtidig
var definert som en risikogruppe så
ble avgjørelsen at turen skulle avlyses.
Dette beklaget de sterkt, spesielt på
grunn av de som mistet turen, men
også fordi Rikshospitalet alt hadde
betalt for både flyreise og opphold. De
viste ikke om de ville få godskrevet
noen av utleggene for dette, og var
usikker på hvordan det ville slå ut
framover. Dette er spørsmål som vil bli
avklart etter hvert som de ser om de får
refundert noe.
Rikshospitalet lovet å komme
tilbake til et møte med utvalget for
Behandlingsreiser så snart de på sin
side hadde mer oversikt over hele
problemkomplekset. Da får vi vite om

de som blir berørt nå, både i forhold
til turen til Tenerife og eventuelt
andre turer i vinter, får en ny tur i
kompensasjon, eller om de må kjøre
en ordinær søkerrunde til neste år uten
preferanser. Vi i LFPS vil naturligvis
jobbe for at de som nå blir rammet av
dette skal få kompensasjon for det i
form av en ny reise. Dette vil da igjen
sannsynligvis være avhengig av om
Rikshospitalet får igjen noen penger,
men vi mener at det ikke skal være
utslagsgivende alene. - Jeg håper, og
tror at medlemmene har forståelse for
denne prioriteringen.
Reise for egen regning?
Vi fikk, straks etter at meldingen om
dette hadde gått ut en forespørsel
fra medlemmer om de som hadde
fått tilsendt flybillett kunne reise
nedover til Vintersol på denne
billetten, eventuelt på egen regning
og eget ansvar. Dette ble forelagt
Rikshospitalet samme dag, og svaret
innløp den 24/8 – 09. De kunne da
fortelle at de hadde avbestilt både
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flyreisene og plassen på Vintersol, men
de så ikke bort i fra at det var ledige
plasser. I så fall må de det gjelder
selv ta kontakt og bestille både fly
og opphold, og turen må gå på egen
kostnad og eget ansvar. Dette meldte vi
tilbake til de som hadde forespurt.
Hva som blir løsningen for de
resterende Behandlingsreisene i år er i
skrivende stund ikke helt avklart, men
Behandlingsreiser vil melde fra til de
berørte så snart dette er klart.
Men, som nevnt i siste nummer av
Polio så hadde også de som hadde fått
reise til Tyrkia i vår en noe spesiell
opplevelse.
Da de kom fram viste det seg at
byggearbeidet på stedet de skulle
være ikke var ferdig enda. Det førte
til at flere rom manglet nødvendig
lys, heisene var ikke i orden og
mye av infrastrukturen manglet. Da
representanten for Behandlingsreiser
ankom etter at par dager ble det ordnet
med et annet hotell, og deltakerne fikk
velge om de ville være der og ta i mot
det som kunne tilbys av opplegg, eller
reise hjem. Uansett så vil deltakerne på
denne turen bli prioritert for en ny tur
så snart det lar seg gjøre.
De som valgte å bli, og det var
de fleste, opplevde at de ble tatt
godt vare på, fikk tilbud om ekstra
aktiviteter, men et redusert tilbud av
behandlingsopplegg. Det nye hotellet
var bra, selv om det ble dobbeltrom på
de fleste.

Ingen medlemsrabatter
hos Gjensidige
– Av og til dukker det opp hjemmesider og medlemsblader hvor en kan
lese at medlemmer har forskjellige rabatt på forsikring hos Gjensidige.
Dette medfører ikke riktighet.
Det opplyser Anna Sköld i Norges Handikapforbund. Hun sier videre
at avtalen ble sagt opp for over et år siden og per i dag har ikke Norges
Handikapforbund noen rabattavtaler innenfor forsikring. Hun ber oss
sjekke den informasjonen vi har slik at vi ikke markedsfører fordeler vi ikke
har.
– Dere finner oppdaterte fordeler på denne linken, http://www.nhf.no/
index.asp?mal=3&id=61618, sier Anna Sköld i Norges Handikapforbund.

Tar ansvar
Vi er glade for at Behandlingsreiser
tar ansvar for det som her skjedde og
at de vil gi et nytt tilbud. Problemet
er at mange har lagt opp søknader til
rehabiliteringsopplegg her hjemme
ut i fra at de hadde fått denne turen.
Det samme gjelder de som nå får
avlyst tur pga. svineinfluensaen.
Utvalget for Behandlingsreiser vil
anbefale at de det gjelder bruker disse
hendelsene som et ekstra argument for
prioritering i køen når de søker plass
her hjemme framover. Husk da å ta
med den dokumentasjon som dere har
i forbindelse med disse reisene, både
den «amputerte» og de avlyste.
Jeg ser for meg at det blir et
spennende møte med Rikshospitalet i
september. Vi skal love at vi sender en
kopi av referatet til alle lokallagene så
snart møtet er avholdt.

Tekst: Stein Johnsen
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Behandlingsopphold

Boccia i stekende varme kan ta på.

Jeg fikk telefon fra Rikshospitalet ca en uke
før avreise om ledig plass ved Scandinavian
Rehabsenter, og etter en kort overveielse takket
jeg ja til plassen.
På avreisedagen tok jeg busss til Bodø og der
traff jeg de første kjente. Sammen tok vi flyet til
Gardemoen hvor det ble gjensyn med flere polioter.
Reisen videre frem til Royal Atlantis Spa & Resort
gikk fint og ble starten på et minnerikt opphold.
Det tok sin tid før alle fikk egne rom, men de
ansatte ved hotellet anstrengte seg til det ytterste
for å imøtekomme ønskene fra oss. Hotellet var

en byggeplass med flere bygningsarbidere enn
gjester. I støv, varme og sol stod de på etter beste
evne, og forsøkte å få hotellet ferdig. Det ble tidlig
klart at behandlingsavdelingen var uferdig, men
hva gjorde vell det med alt inklusivt og utfart på
Manavgatelven.Treningen besto de første dagene
i shoppingaktiviteter og turer til stranden. Stranda
var ikke gjort tilgjengelig da vi ankom, men skal
nå være tilrettelagt. Mehmet holdt oss hele tiden
oppdatert om situasjonen ved hotellet. Forholdene
ved hotellet var ikke akseptabelt på noen måte, så
vi fikk tilbud om hjemreise eller opphold ved et
annet hotell. Den utsendte fra behandlingsreiser

sammen med Mehmet fant et
Everenski. Alle måtte inn i bu
nye behandlingsstedet bare no
Det nye hotellet var nettopp f
oss med ren og støvfri luft. B
starte og ble improvisert etter
alle som ønsket det tyrkisk ba
massasje av glimrende tyrkisk
hadde behov for akupunktur f
gitt individuell fysioterapi av
Oppholdet hadde sine farer d
med glimrende mat. Det var d
av lam, fjærkre og fisk. Desse
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ld våren 2009 i Tyrkia

Kjøkkenet fristet med mye glimrende mat.

Behandling på Spa-hotell.

met fant et spa hotell i
åtte inn i bussene igjen til det
edet bare noen kilometer unna.
ar nettopp ferdig og tok imot
øvfri luft. Behandlingen kunne
ovisert etter beste evne. Vi fikk
et tyrkisk bad og rikelig med
ende tyrkiske massører. De som
kupunktur fikk det. Det ble også
ioterapi av fysioteraputene.
sine farer da kjøkkenet fristet
at. Det var de deiligste retter
fisk. Dessertbordet var noen

ganger ikke det enkleste sted å komme seg forbi
uten et angrep på fristelsene. Av drikke så falt jeg
for en blanding av youghurt naturell, salt og vann
som gjorde godt i varmen. Denne kan virkelig
anbefales. Ellers var det et rikholdig utvalg av
frukt og bærdrikker for enhver smak.
Det var «all inclusive» og etter aftens forsatte vi
med individuell trening i form av dans til variert
gammelpop fremført av glimrende tyrkiske
musikere. Det var sjelden noen som dro på byen
etter kveldsmaten og dette bidro til at vi ble en
enda tettere sammensveiset gjeng. Der var også en
entertainment group som underholdt gjestene med

varierte innslag.
Dette oppholdet som startet så problematisk ble for
mitt tilfelle et trivelig opphold sammen med nye
og gamle bekjente. Jeg opparbeidet meg overskudd
og styrke som jeg har benyttet til turer i naturen
denne godværsommeren. Hilser med dette til alle
dere som var med på turen og bidro til å gjøre
oppholdet til den positive opplevelsen den ble. Jeg
må understreke at dette er mine inntrykk av turen.
Bildene er forøvrig tatt av Jan Erik Langnes.

Tekst: Edvard Elvegaard
Foto: Jan Erik Langnes
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Velkommen til seminarer på Hjelpemiddelmessen Øst
onsdag 21. oktober og torsdag 22. oktober
Program onsdag 21.oktober kl 11.00 – 14.30
”NAV i forandring” - Fokus på NAVs anskaffelser av hjelpemidler
Kl. 11.00
Kl 12.00
Kl 12.30
Kl 13.30

NAVs prosess for anskaffelser av hjelpemidler
v/ spesialrådgiver Roy Harbak, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Harbak er også kontorsjef ved NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag
Lunsj
Ny formidlingsmodell for Oslo og Akershus
v/ avdelingsdirektør Liv Kari Tokheim, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
NAV bilsentre i fem regioner -omorganisering av NAVs bilsentre
v/avdelingsdirektør Tore Lund Bache, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Program torsdag 22. oktober kl 11.00 – 14.30
Fokus på den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 14.30

Hva betyr diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) for deg?
v/ Eli Knøsen, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lunsj
DTL som virkemiddel for å nå målet om et samfunn for alle
v/ Astrid Strøm, Avdelingsleder samfunnsavdelingen Norges Handikapforbund
Oppsummering og avslutning.

Seminarene gir rom for debatt, kommentarer og spørsmål.

Påmelding
Sted: Oslo Idrettskrets lokaler, i tilknytning til Ekeberghallen
Pris: Deltakeravgift inkludert lunsj kr. 450 per seminardag
Frist: Påmelding innen fredag 9. oktober til sverre.bergenholdt@nhf.no
Eventueller spørsmål kan rettes prosjektleder Sverre Bergenholdt,
NHF Oslo, sverre.bergenholdt@nhf.no eller på telefon 22 02 14 20
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Levekårskonferanse i Oslo
Personer med nedsatt funksjonsevne
har dårligere økonomi enn
befolkningen ellers.
Kvinner kommer dårligst ut.
Dette var noe av det vi fikk
vite da Helsedirektoratet hadde
innbydd til dagskonferanse om
levekårene for personer med nedsatt
funksjonsevne. På konferansen,
som hadde 220 deltakere og over
40 på venteliste, fikk vi en bred
presentasjon av undersøkelsen som er
gjennomført av Statistisk Sentralbyrå
SSB på oppdrag av Nasjonalt
dokumentasjonssenter for nedsatt
funksjonsevne, Helsedirekoratet
og NTNU Samfunnsforskning
og NOVA. Resultatene ble sett i
sammenheng med svenske og danske
funn og kommentert av forskere,
myndighetspersoner og brukere.
Om undersøkelsen
SSB brukte et utvalg på 11.000
personer i alderen 20-67 år. De fikk
spørsmål om sykdom og helseplager,
vansker med å utføre enkelte
aktiviteter og i hvilken grad dette
påvirket hverdagen deres. De som
svarte bekreftende på dette eller
opplyste at de mottok grunn- eller
hjelpestønad, pensjon eller stønad på
grunn av uførhet (25,5% av alle) ble
intervjuet om levekårene sine: Helse,
bolig, utdanning, arbeid, transport og
sosiale nettverk. De ble også spurt om
bruk av helsetjenester og kommunale
omsorgstjenester, om sine utgifter til
slike tjenester og til hjelpemidler og
medisiner.
Det ble foretatt intervju med 1652
av de1948 som oppfylte kriteriene
screeningen, og svarprosenten er på 85
prosent.

Flere rikspolitikere deltok på Leverkårs konferansen for en tid tilbake. (Foto:
Snefrid Bergum)
de med nedsatt funksjonsevne hadde
Debattpanel
vært hos fysioterapeut i løpet av 2007,
Et debattpanel der bl.a. SVs Karin
mens tilsvarende tall i befolkningen er
Andersen, KrFs Laila Dåvøy, Dagfinn
15%.
Sundsbø fra Sp deltok sammen
med generalsekretær Lars Ødegård
som ordstyrer, kom ikke fram til
Ny kunnskap
andre løsninger enn å vise til den
Det er første gang det er gjort en så
nye loven mot diskriminering av
bred undersøkelse om levekårene til
funksjonshemmede.
personer med nedsatt funksjonsevne.
Ny kunnskap er avgjørende for å
kunne arbeide aktivt med å redusere
sosial ulikhet i samfunnet.

Referat : Snefrid Bergum

Store medisinutgifter.
Reseptbelagte medisiner og
tannlegetjenester er de største
utgiftspostene. Personer med nedsatt
funksjonsevne bruker i gjennomsnitt
kr 1520 per år til medisiner på hvit
resept. I tillegg bruker de 540 kroner
per år på ikke reseptbelagte medisner
og medisinsk utstyr. De bruker 640
kroner til fysioterapi, 230 kroner på
fotpleie, 280 kroner på hjelpemidler og
950 kroner på alternativ behandling.
De bruker vel 270 kroner per år på
kiropraktor og 90 kroner per år på bad
i oppvarmet basseng. Om lag 35% av

Polio 3 • 2009

polio3_09.indd 15

• 15

30.09.2009 22:46:44

16 • Polio 3 • 2009

polio3_09.indd 16

30.09.2009 22:46:44

Svineinfluensa og oss polioskadde
Kan internett gi oss svar?
Vær glad du er gammel, alternativet
kunne vært så mye verre!
Jo, jeg har lurt på denne trusselen
som de sier er på vei, svineinfluensaen.
Hvordan vil den virke på en polioskadd
kropp som min og din? Det er jo kjent at
polioskadde kan ha problemer med pust.
Vil en slik influensa som også rammer
åndedrettet være særlig farlig for oss som
har hatt polio?
Er vi ei risikogruppe?
Min fastlege kan ikke gi noe sikkert svar.
Vi ser informasjon i aviser og på TV som
sier at de som har helseproblemer må
ha særlig oppmerksomhet. Her er nevnt
gravide, diabetikere og astmatikere. Men
er ikke også vi polioskadde blant de med
kroniske helseproblemer?
Svar på internett?
Som vanlig når jeg ikke finner gode
svar på mine spørsmål, så tyr jeg til
internett. En surfing på Google med
søkeordene svineinfluensa og seinskader
etter polio vil sikkert gi svar. Og jeg får
flere hundre om svineinfluensa og polio.
Men de er alle etter det jeg kan se, av
typen som forteller om virussykdommer
generelt og deriblant lister opp polio og
svineinfluensa som to typer av virus.
Eller ordene «polio» og «svineinfluensa»
forekommer mer eller mindre tilfeldig på
sidene. Det nytter ikke å begynne å lete
blant flere hundre etter kanskje den ene
siden som er der. Det blir som å leite etter
nåla i høystakken. Bedre blir det ikke ved
å gå over til søk på engelsk.
Det må bety at det per dags dato er
sagt lite om svineinfluensaen og oss
polioskadde.
Så blir taktikken å først finne
noen «allmennkunnskaper om
svineinfluensaen. Og da er det ikke så
vanskelig tilgang på informasjon verken
på norske eller engelskspråklige sider.
«Gammel» sykdom
Det overrasker meg å se at denne
influensaen, H1N1, slett ikke er noen
ny «oppfinnelse» anno 2009. Den har
forekommet tidligere, har vært vanlig
som en lite farlig sykdom blant griser,
men den er også kjent å kunne smitte til
mennesker og videre mellom mennesker.
I 1976 gikk pandemialarmen i USA,
slik som i år. Der døde en soldat i
en forlegning og dette medførte stor
frykt for en epidemi som kunne bli
like ille som den kjente Spanskesyken
i 1918-1919. Den drepte mellom 50
og 100 millioner mennesker verden
over. President Gerald Ford beordret
igangsetting av storstilt vaksinering.
Uheldigvis førte dette til at en del av

de vaksinerte fikk paralyse og døde.
De fikk det vi kaller Guillain-Barre
syndrom, en nervesykdom som til en
viss grad kan sammenliknes med polio.
Svineinfluensaen den gang nådde aldri å
komme utfor den militære forlegningen
der den først ble oppdaget.
Risiko ved vaksinen?
På nettet forfølger vi dette med
Guillain-Barre og vaksineringen mot
svineinfluensa. Da finner vi grupper
som er sterkt negative til ny vaksine
mot svineinfluensa og vi finner de som
forklarer at dagens vaksine vil bli så
mye sikrere. Jeg husker at jeg nettopp
så på NRK et innslag fra fagpersoner
som mente at vaksinen var altfor
hurtig framstilt uten skikkelig etterkontroll. Blant de som uttalte seg var
stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo
som selv er lege. Dette kan gjøre en
stakkar polioskadd usikker. Vi vet hva
vaksine har betydd, men kan vi være
trygg på denne nye vaksinen? Skal vi
gjøre våre egne antakelser eller skal vi si
«Vi spår, de lærde rår»?
Men hvor er de «lærde poliovitere»
i USA? Sier de ingenting om dette?
Lincolnshire Post-Polio Network og Post
polio Task Force har ingen informasjon
om svineinfluensaen på deres sider, så
langt det er mulig for meg å se.
Bruno
Så får jeg en ide. Dr. Richard L. Bruno
er leder for Post polio Task Force. Jeg
kjenner han fra tidligere korrespondanse
på e-post. Kan jeg kanskje kontakte han
og få et klart svar på dette spørsmålet for
oss polioskadde?
Jeg våger meg på følgende, på min
engelsk som jeg ikke er så altfor trygg
på:
«I try to find information about Post
Polio and swine flu. I wonder if there is
a greater risk for polio survivors to get
problems with the flu, but can’t find much
about this in the internet.
I know you are a specialist on polio
late effects and are concerned about us
polio survivors all over the world. I want
to ask you for your opinion: Is there a
raised chance for troubles for us with
late effects of polio, if we get the swine
flu, N1H1 virus?»
Svaret jeg får tilbake kommer etter
bare noen timer, og det er ganske enkelt:
«Leif, because polio survivors were
probably alive in the 50s they were
exposed to swine flu and are possibly
immune. Data shows 80+% of swine flu
is in infants to 25 year-olds. Hope this
helps! Dick»

Han sier her at vi polioskadde er
sannsynligvis gamle mennesker som har
levd på 50 tallet, og da er de fleste av oss
immun mot svineinfluensa!
Spanskesyken og asiasyken.
Viruset som forårsaker svineinfluensaen
er svært lik viruset for spanskesyken og
begge er H1N1 virus. Spanskesykeviruset
var i omløp som et infeksjonsvirus i
mange år etter 1918, helt fram til på 50
tallet, men i noe svekket form. På nettet
finner jeg at det som ble kalt asiasyken
i 1957 var en type virus som også liknet
svineinfluensa. De av oss som levde
på 50 tallet har mest sannsynlig vært i
kontakt med en virusform som kan ha
gitt immunitet mot svineinfluensaen.
Dette er i overensstemmelse med det
Bruno sier.
Noen ganger er det godt å være
gammel!
Media i USA og vaksinering
I svaret fra Bruno legger han ved
en artikkel han har skrevet om
svineinfluensa og behandlingen
av den i amerikansk presse. Kort
fortalt mener han at media omtaler
influensaen panisk og at dette står
ikke i forhold til hvor alvorlig den er
for tiden. En vanlig influensa epidemi
dreper langt flere personer enn denne
influensaen. Jeg oppfatter at han mener
helsemyndighetene i USA handler etter
mediepress og kanskje frembringer
vaksinen for raskt. Dette kan føre til
uheldige bivirkninger slik som i 1976
og dernest medføre at befolkningen i
framtiden ikke vil vaksinere seg, heller
ikke mot polio og andre alvorlige
sykdommer. Mange amerikanere unngår
allerede å vaksinere seg og Bruno mener
dette er i ferd med å bli et stort problem.
Det mest alvorlige i det Bruno sier er
at vi vet ennå ikke om svineinfluensa
viruset kan mutere til en variant som er
like farlig som Spanskesyken. Av den
grunn er det viktig å få fram en sikker
vaksine som kan stoppe sykdommen nu
før det er for seint.
God høst!
Så møtes vi igjen «på den andre siden»
av den store influensastormen? Og husk å
ta ekstra godt vare på de unge i familien.
Det er kanskje de som trenger omsorgen
mest!
Leif Erik Storø,
september 2009.

Polio 3 • 2009

polio3_09.indd 17

• 17

30.09.2009 22:46:44

– Skulle tatt lappe
MELØY: Det sier den spreke
meløyfjerdingen og nestleder
i hovedstret i LFPS Trygve
Stenvik (61). Pensjonisten tok
motorsykkellappen for to år siden,
og nyter nå tilværelsen fra salen
på sin Honda VF 750 C. – En helt
utrolig fin måte å oppleve naturen
på, sier han.
«Kan ikke du komme innom avisa,
så vi får ta et bilde av deg med
motorsykkelen», skriver journalisten i
ei tekstmelding til Trygve Stenvik. Vi
har hørt om den spreke pensjonisten,
som stadig er å se på landeveien på sin
blankpolerte motorsykkel. Litt senere
banker det på døra i redaksjonen.
– Jeg har en mye bedre idé. Bli
med meg på en runde fra Ørnes, via
Tverlandet, Fauske, Rognan, Misvær
og tilbake. Ei kjempefin rute, sier
Trygve. Og dermed er planen klar.
Tok MC-lappen
Glomfjordingen og Hydroveteranen
Trygve Stenvik, som flyttet til
Ørnes for få år siden, har lenge
hatt sertifikater for det meste av
firehjulinger som kan kjøres på norske
veier. Men MC-lappen manglet.
– Jeg har hatt Tempo Corvette
og 125-kubikks lett motorsykkel,
men ikke tatt steget fullt ut og kjørt
opp til motorsykkellappen, forteller
han. Ikke før han nærmet seg 60 ble
avgjørelsen tatt. Og når han begynte
med kjøretimer var motorsykkelen
snart bestilt.
Ut på tur
Når Meløyavisas journalist spent møter
opp til motorsykkeltur, står Trygves
750 kubikks Honda klar ved inngangen
til leiligheten hans på Ørnes.
Ei nabodame smiler og forteller at
Trygve er blitt som en 17-åring igjen
etter at han fikk motorsykkel. Trygve
ler, og tar seg på ingen måte nær av
kommentaren.
– Det er en flott måte å oppleve
landeveien på. Noe helt annet enn å
kjøre bil, sier han, mens han leter fram
Trygve Stenvik ble nesten 60 år før han
tok sertifikat for tung mc. Siden har det
blitt mange turer på norske veger for
den spreke pensjonisten.
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pen for 40 år siden

– Hadde jeg visst hvor artig og fint dette er, så hadde jeg tatt lappen fro lenge siden, sier den nyfrelste motorsyklisten.
MC-utstyret og pakker ned kaffekanna balansen, og med en sykkel slik som
Egen rase
og vannflaska i en av skinnveskene på
dette, sitter jeg godt, og belaster ikke
Flere steder stopper vi bare for å nyte
sykkelen.
ryggen noe. Har merket at jeg har
utsikten, før vi setter kursen tilbake
Sikkerhetsprosedyrer gjennomgås,
hatt godt av dette på mange måter,
mot Meløy. Vi møter mange andre
og noen minutter senere er hjelm,
sier Stenvik, som selv er rammet av
motorsyklister på turen, og hver gang
hansker og MC-støvler på, og kursen
polio. For ikke å snakke om den gode
hilser MC-førerne til hverandre med en
setter nordover.
effekten man har av frisk luft, og det å
venstre arm.
få nyte den norske landeveien i friluft.
– Slik gjør vi alltid. Du vet, vi
Mange turer
– Er det ikke flott? smiler Trygve når
er en egen rase, smiler Trygve, når
Det er blitt mange mil på
han løfter av hjelmen på Fauske, der vi journalisten kommenterer dette.
motorsykkelen, siden lappen ble tatt
er klare for middag.
Mange mil, mange trivelige samtaler
for to år siden.
og mange kaffepauser etter at vi forlot
– Og denne ruta har jeg kjørt mange
Koser seg
Meløy, passerer vi på ny sverdfisken
ganger, forteller Trygve, mens vi har
– Jeg har ikke angret i det hele tatt
på Grensen. Vi er tilbake, og
vår første kaffepause og checkpoint
på at jeg tok lappen og kjøpte meg
journalisten har tatt en «bestemmelse».
ved Grensen.
motorsykkel. Jeg skulle bare ønske
Han skal ha MC – i hvert fall når han
Journalisten har fått sin første føling
jeg hadde begynt for lenge siden. For
blir 60.
med MC-livet, og innser at dette er
40 år siden, sier Stenvik, før vi ruller
– Det er absolutt å anbefale. Åpner
noe man lett kan bli hekta på. Slik som videre, tar en ny kafferast på Rognan,
for mange flotte opplevelser, smiler
Trygve er blitt.
og kjører Misværveien tilbake til
Trygve, før han setter seg på sykkelen
Saltstraumen. Her er det flotte forhold
igjen, med kurs for hytta i Gildeskål.
Helsegevinst
for motorsyklister.
Han mener han har mye igjen
– Litt svingete, men det er bare bra.
helsemessig av å kjøre motorsykkel
Er kjedelig å kjøre på lange rette veier,
også.
sier Trygve.
Tekst og foto:
– Det er veldig god trening for
Kenneth Didriksen
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Poliosangen
Leif Erik Storø.
April 2008

I nitten-åttini, på våren, da blei vi,
Et lag der vi kunn finne håp og trøst og sympati.
Mot tunge tanka, vonde bein og helsetyrrani,
Vi råtta oss i hop og sa at nu e det forbi.

Vi overlevde knapt, men slaget va’kj tapt,
Med terapi og energi ei framtid, den blei skapt,
Nu va vi kvitt et mareritt, av skuldran datt et lass,
Vi fant en venn, vi fant et liv, en jobb en arbeidsplass.

Ref.:

Ref.

Ja vi står sammen, sammen i helselag,
Ja vi står sammen, sammen her i dag.

Fra vest der dukka opp, ei pia ganske topp,
Som sa ifra kor tingan va, med polio og kropp.
Mot synsera, mot legestand; ta nu tel fornuft!
Bjørg ho krevd sin allmennrett; den frie norske luft!

Polio’n den var død, og her var ingen nød,
Men ingen visste at den ennu herja i vårt kjød.
Den stakk sæ ut og beit sæ fast, ei pine og ei gru,
Post Polio du må gi opp, det e vår sikre tru!
Ref.

Ref.
En terrorfrykt så stor, herja på vår jord,
På hospitalets isolat vi mesta far og mor,
En liten gutt, en jentunge; en fange i et bur,
Ei sprinkelseng, ei sorg så stor bak sykehusets mur.

Et poliolag vi har, for kvinne og for kar,
Vi vet vårt beste for vår neste, sammen e vi klar.
Mot urett og mot uforstand, vi kjempe for vår sak,
Vi hold i hop vi vinne frem, i sinnet e vi rak!
Ref.

Ref.
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fra gamle dager

Interiør fra landslotteriets pikeværelse. Det er i øyeblikket befolket med en del av dem som har strevd med å få messen i
stand. Man ser fra venstre, medlem av styret i Poliomelittforeningens arbeidsgruppe i Oslo, frøken Berit Ditlev-Simonsen,
nestformannen i samme gruppe fru Magdalene Paulsen. I bakgrunnen, halvt skjult, formannen, fru Margot Nissen-Lie,
interiørarkitekt Bjørn Engø og fru Wenche Schmidt.

Poliomyelitt-messen
Den uke som arrangeres av
Landsforeningen mot Poliomyelitt,
og som har vært omtalt i
Aftenposten tidligere, ble innledet
med foredrag om poliomyelitt i
Kringkastingen av professor, dr.
Med. G.H. Monrad-Krohn i går
aftes.
Klokken 14 i dag åpnes for publikum
den store messen som arrangeres i
Foreningen Brukskunsts lokaler i
Kunstnernes hus.
Det er damene i landsforeningens
energiske og virkelystne arbeidsgruppe
i Oslo som ordner med denne messen.
Da Aftenposten besøkte lokalene i går
kveld var en rekke damer i full sving
med å legge siste hånd på verket før
åpningen. At de har hatt et utrolig
slit med å få alt i stand kan ingen
som besøker messen i de kommende

dagene være i tvil om, men humøret og
arbeidsgleden var på topp.
På denne messen, som vi skal komme
tilbake til senere, selges blant annet
lodder til det store landslotteri hvis
inntekt skal gå til kampen mot
poliomyelitt og dens ettervirkninger.
Gevinstene har en samlet verdi av
omkring 124.000 kroner. Blant dem
er et «Maarud-hus», en personbil
og en pelskåpe. Ellers er det en
mangfoldighet av gevinster arrangert
på messen i de mest smakfulle
omgivelser. Arbeidsgruppens
damer har med hensyn til disse
arrangementene hatt ypperlig
assistanse av en rekke brukskunstnere
som har stilt seg til disposisjon for det
gode tiltak.
Midt i den største av messehallene
har arbeidsgruppen sin salgsdisk. Der
selges gjenstander som de omkring 60

damer i gruppen har forarbeidet. De
er kommet sammen til arbeidsmøter
en gang hver måned i et år. På denne
salgsdisk er det lagt fram store hauger
med varer som vil få enhver mors og
mange andre tenner til å løpe i vann.
Der er vesentlig sydde, strikkede og
heklede varer – alt selges uten merker.
For å nevne i fleng en del andre ting
i overdådigheten, så er der tombola
med lykkehjul for husmødre og for
barn, isbar, sjokoladedisk, bananer,
sandkasse og vindmøller.
Alle de verdifulle gevinster i
landslotteriet blir det adgang til selv
å ta i øyesyn for publikum. Og der
blir aftentrekning hver dag så lenge
«Uken» varer – det vil si til 12.
November.

Aftenposten 4. november 1950
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• utvalg
Hovedstyret har utnevnt en del utvalg som tar for seg spesielle felt innen polio. Disse utvalgene er til for å
brukes. Har du som medlem eller lokallag spørsmål så ta gjerne kontakt med lederen eller noen av de andre i
utvalget. Det kan også gjerne være ting du vil dele med utvalget.
Redaksjonskomité til bladet Polio.
Redaktør
Svein Sjølie
Ansvarlig redaktør:
Stein Johnsen
Medlemmer:
Bjørg Holm
Leif Erik Storø
Snefrid Bergum
Mona Myrer
Likemannsutvalg
Leder:
Medlemmer:

LFPS
Hordaland Poliolag
Troms Poliolag
Oslo Poliolag
Hedmark Poliolag

Evy Gunn Hultberg
Berit Stang Hansen
Aud Aasheim
Kristin Fredriksen

Østfold Poliolag
Oslo Poliolag
Østfold Poliolag
Troms Poliolag

Psykolog:
Nevrolog:
Lungelege
Fysioterapeut

Stein Johnsen
Trygve Stenvik
Mona Myrer
Anne-Kristine Schanke
Nils Erik Gilhus
Ove Fondenes
Kari Lofthus

LFPS
LFPS
LFPS
Sunnaas Sykehus HF
Haukeland Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
UNN

Vara:
for Ove Fondenes
for Nils Erik Gilhus:
for Anne-Kristine Schanke:
for Kari Lofthus:

Sigurd Aarrestad
Tiina Rekand
Anita Kjeverud
Petra Ahlvin Nordby

Ullevål Sykehus, lungeavdelingen
Haukeland Universitetssykehus
Sunnaas Sykehus HF
Sunnaas Sykehus HF

Fagråd.
Medlemmer:

Utvalget for behandlingsreiser
Leder:
Stein Johnsen
Medlemmer:
Trygve Stenvik
Mona Myrer
Vara:
Wera Fjeld

LFPS
LFPS
LFPS
LFPS

Utvalg for internasjonalt arbeid
Leder:
Snefrid Bergum
Medlemmer:
Stein Johnsen
Geir Strømsholm
Harald Hasle

LFPS
LFPS
LFPS
Hedmark Poliolag

Respirasjonsutvalg
Utsatt til neste møte
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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

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
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
Hordaland Poliolag
Svein J. Johannessen
Nordåsgrenda 80



JA,

Møre og Romsdal Poliolag
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf.71 52 56 90
Mob. 95 12 71 11
geir.stromsholm
bluezone.no
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
lesviund@online.no
Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf. 23 19 00 72
Mob. 97 15 92 22
randi.halden.larsen@start.
no

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
bebba@live.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:

Fyll ut skjemaet og send det til NHF medlemregisteret, Postboks 9217, 0134 Oslo
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Returadresse:
Landsforeningen for polioskadde
Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo
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