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lederen har ordet

tortingsvalget er over og hverdagen har begynt igjen.
Det er nå vi skal se hva løfter og intensjoner er verdt.
Som diagnosegruppe er vi spendte på hva det vil bety for
oss å få ny minister på Helse og Omsorg. Så langt så har
både hun og hennes nærmeste medarbeidere nok å gjøre i
forhold til svineinfluensaen, men så snart vi er tilbake til
normale tilstander så har vi bestilt et møte med den politiske
ledelse i departementet.

D

ette har vi gjort fordi vi er bekymret over utviklingen
innen rehabiliteringsfeltet, både i dag og hvordan det
skal bli når Samhandlingsreformen skal settes ut i livet.
Hva skjer med oss da, hva og hvor mye skal kommunene ha
ansvaret for, hva skjer med spesialhelsetjenesten og hvilke
konsekvenser får alt dette for oss? Vi har også kommet
under vær med at det blir endring i reglene for blå resept
til neste år. Enkelte medisiner er nå tatt ut, og det er bl.a.
medisiner som enkelte av våre medlemmer har bruk for. På
disse områdene har vi behov for å melde både bekymring
og standpunkter.

V

idere så er det fortsatt mye uløst i forhold til
Behandlingsreiser. Svineinfluensaen har skapt
uventede følger både for Rikshospitalet og for oss. Får vi
kompensert dette, og hva med kompensasjon for de som var
med på den første turen til det nye hotellet i Tyrkia. Skal
kompensasjonen til deltakerne der gå på bekostning av det
vanlige tilbudet til neste år? Antall rullestoler på hver tur
og mulighet for alternative reiseruter er heller ikke avklart.
Vi har kommet så langt at vi har sett noe bedring og kan ha
et håp om at ”noe er på gang”, men så var det å få på plass
praktiske løsninger. Her skal vi ha et nytt møte med ledelsen
i Behandlingsreiser, men også disse spørsmålene vil bli tatt
opp i møte med politisk ledelse.

S

om dere ser så har vi litt info om svineinfluensaen i
bladet også denne gangen. Mange er i tvil i forhold
til om de skal la seg vaksinere eller ikke. Dette er jo et
personlig anliggende, men vi har funnet det riktig å be om
orientering fra medlemmer i Fagrådet om disse spørsmål.
Se artikkelen/intervjuet med dr. Tina Rekand som Leif Erik
Storø har skrevet. Videre har han også vært ute på nettet og
funnet opplysninger. Der er det kanskje verre å få klarhet,
men som han selv sier så regner vi at dere alle leser disse
tingene for det de er verdt og tar standpunkt selv.

M

en hverdagen består av mer enn sykdom, medisiner
og slike plager. Vi har jo i tillegg fått en vinter igjen.
For mange er vinteren en fin årstid, mens den for andre er
en utfordring i forhold til glatt føre, temperatursvingninger,
klesvalg, valg av vinterdekk, osv. Hva med piggdekkavgift
for oss som har parkeringskort for handikappede. Skal vi
betale slik avgift? Flere har spurt om det, og til det siste er
det å si at de som har slike kort ikke skal betale slik avgift
ved passering av bomring inn til byer. De som har fast
bopel i disse byene skal heller ikke betale slik avgift. Disse
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reglene skal, så langt vi har brakt i erfaring, gjelde over
hele landet. Unntaket kan være områder med kun privat
regulering av trafikkforhold. Her gjelder de samme reglene
for oss som for andre.

T

ilbudet om rehabilitering rundt i landet er under
utredning. Vi har sendt en forespørsel til de
rehabiliteringsavdelinger som er registrert, både private og
offentlige, om hvilket tilbud de har, og hvor mange som har
vært under behandling de siste årene. Så snart svarene er
bearbeidet vil vi komme tilbake med en oversikt. Vi regner
med at den er klar til neste nummer av bladet. Men allerede
nå kan vi se en del tendenser som er bekymringsfulle. Flere
av de private rehabiliteringsinstutisjonene sier at de har
større kapasitet enn det de får søknader til. Det er heller ikke
alltid de fremforhandlede rammer om antall søknader blir
oppfylt fra helseforetakenes side.
Når vi samtidig får signaler fra våre medlemmer om at de
ikke får behandling de mener å ha behov for, så blir dette
galt. Det kan da ikke være slilk at dette er et ekstra utslag av
sparing? Dette vil vi komme tilbake til.

N

å har også vi begynt med spesielle ”midtsider.” Vi tar
tatt inn en liste med anbefalinger som Fagrådet har
utarbeidet i forbindelse med vurderingsopphold. Dette kan
dere nappe ut og ta med dere ved innleggelse på sykehus
eller rehabiliteringsinstitusjon. Jeg håper dere vil finne den
nyttig. Dersom vi får tilbakemeldinger/ønsker på at det er
slik kan vi kanskje å lage et eget trykk som kan bestilles.
Her venter vi på beskjed fra dere.

D

enne gangen prøver vi noe nytt i bladet. På side 24
finner dere et kryssord. Det er spesiallaget for oss og
er blant annet også linket opp mot en reportasje i forrige
nummer av bladet. Dersom det slår an og vi får mange
løsninger så kan det hende at det blir et fast innslag i bladet.
Da vil vi i tillegg prøve å gjøre det mest mulig aktuelt i
forhold til innholdet i det nummeret kryssordet står. Det er
leserne som bestemmer.

E

ndelig er vi også klare med vår varslede avspennings
CD. Derfor kommer bladet i spesiell ”innpakning”
denne ganen. Vi håper at den kan være til nytte i en
stresset hverdag. Den er laget i samarbeid med Valnesfjord
Helsesportssenter. Det er ikke slik at vi skal selge den for
vanlig distribusjon. Det skal Valnesfjord Helsesportssenter
gjøre. Derimot så blir den fritt distribuert til våre
medlemmer.

T

il slutt vil jeg, og resten av Hovedstyret, få ønske dere
alle en riktig God Jul og et Godt nytt år. Vi håper at
vi beholder helsa og ”stå på viljen” slik at vi sammen kan
jobbe videre for våre medlemmer og våre interesser.
Stein

Polioleir på
Frambu rundt 1960
Fra Danmark har vi fått en
henvendelse vedrørende polioleirer
på Frambu i slutten av 1950 eller
begynnelsen av 1960 årene. Det er
fra Lars Ragnar Frisenfeldt Horn.
Han forteller at han var bosatt i
Moss på den tiden, men han mener
å huske at det var flere fra Oslo og
området rundt som var med på disse
leirene. Hans far besøkte han der og
tok opp smalfilm. Dette har han nå
fått digitalisert og spilt inn på CD,
og mener at det skal være mulig å
identifisere flere av de som er med
på filmen. Han har allerede vært i
kontakt med Grethe Platt og Roar
Kneppen. Grethe har allerede en DV
fra denne tiden.
For, om mulig, å komme i kontakt
med andre som har vært med på
dette har han opprettet en gruppe på
facebook . Den heter: ”Poliolejrne på
Frambu” Her kan man ”snakke gamle
dage” sammen med andre som var
der.
Vi oppfordrer til at leserne av Polio
varsler andre som kanskje ikke er
medlemmer og får bladet.
Stein Johnsen

Fra NHF har vi motattt følgende sorgens budskap vedrørerende en av
våre kjente og kjære medlemmer, Jarulf Guvåg

For en måned siden fikk vi melding om at tidligere nestleder og mangeårig
sentralstyremedlem Jarulf Guvåg hadde blitt innlagt på sykehus med en
svært alvorlig kreftdiagnose.
Han ble raskt mye sykere, og i går kveld sovnet han stille og rolig inn.
Det er nærmest uvirkelig at Jarulf er borte, og ikke minst at det skjedde så
hastig.
Med bortgangen av Jarulf har vi i NHF mistet en raus venn og en sterk
forkjemper for organisasjonens idealer.
På vårt landsmøte i juni ble Jarulf tildelt NHFs fremste hederspris, og i den
anledning ble han portrettert i Handikapnytt som kan leses her:
http://www.handikapnytt.no/index.asp?id=62877
Vi lyser fred over hans minne, og vil savne han som organisasjonsmannen
som bidro sterkt til en fremtidsrettet utvikling for NHF, en samhandlingens
mann, en mann opptatt av menneskene i organisasjonen, - og en god venn
for svært mange av oss som fikk gleden av å bli kjent med han og jobbe tett
sammen med han.
Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Lars Ødegård
Generalsekretær
9. oktober 2009

Kald på hender eller føtter ?
Cypromed har de riktige varmehjelpemidlene for deg som
trenger ekstra varmetilførsel.
I tillegg til funksjonalitéten er det
også lagt stor vekt på ergonomisk
og elegant design på disse produktene

For mange av oss er det å fryse et stort
problem som kan føre til alvorlige plager
og store smerter. Cypromed har vært
lengst på markedet med varmehjelpemidler og har kunnskapen og teknologien
som trengs for å løse disse problemene.
Våre varmehjelpemidler er basert på
superlette Li-Ion
batterier som er
plassert direkte
i – eller ved selve
varmeproduktet

Cypromed har hansker, votter, strømper
og sokker med elementer som varmes
opp av oppladbare Li-Ion batterier.
I alle våre varmeproduktene holdes
temperaturen konstant av en termostat.
Se utvalget på www.cypromed.no

Produktene er fullstendig trygge i bruk
da de inneholder teknologi som
utelukker at det kan oppstå
forbrenningsskader
Be om brosjyre og nærmere opplysninger !
Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 Ottestad. Tlf: 62 57 44 33

Fax: 62 57 44 34 E-mail: service@cypromed.no

www.cypromed.no
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Høstmøte for LFPS
i Hedmark og Oppland

Dr. Sigurd Aarrestad ved Ullevål Universitetssykhus hold foredrag og demonstrerte forskjellige maskiner for respirasjon.
Innkalling til tradisjonelt høstmøte
25. september 2009 på Rehab
Ottestad ble utsendt til medlemmer
med pårørende og andre interesserte
både i Hedmark og Oppland. Dette
medførte at 53 personer deltok.
Da det er lange avstander legger
styret opp til heldagsmøte med både
rundstykkeservering og middag for
en rimelig penge!
HandiCare var møtt frem før møtestart
og demonstrerte hjelpemidler. De
sponser også vårt møte, noe som
kommer godt med til en noe slunken
kasse.
Møtets temaer var:
Foredrag og demonstrasjon av
forskjellige maskiner for respirasjon
ved lungelege Sigurd Aarrestad,
Ullevål Universitetssykehus.
Presentasjon og orientering om
Vurderingsteamet (NVS) på Sunnaas
sykehus ved leder Margrethe Hoen.
Generell orientering om Lærings- og
mestringssenter (LMS) generelt og hva
6 • Polio 4 • 2009

Sunnaas sykehus tilbyr spesielt ved
leder Anne Cathrine Kraby.
Leder Mona E Myrer ønsket alle vel
møtt og orienterte om styrets arbeid
bl.a. at det er bestilt tur til Casas
Heddy, Lanzarote for en gruppe Reiser
er på privat basis i 14 eller 28 dager fra
1. februar 2010. Det er åpent for alle
men begrenset antall deltakere.
Leder av Hovedstyret, Stein Johnsen,
orienterte om problemet med årets
Behandlingsreiser både når det gjelder
bytting av hotell og kanselering når det
gjelder svineinfluensa.
Dr Sigurd Aarrestad er
varamedlem i Fagrådet og med i
Nasjonalt kompetansesenter for
hjemmerespiratorer.
Det var en lydhør forsamling som fikk
orientering om pusteproblemer generelt
blant den norske befolkningen, og
det spesielle ved at polioskadde ofte
har dette problemet. Han viste bilder
fra sykehusopphold i respirator, noe
som medførte ”gamle” minner for

flere av de tilstedeværende. Det er
kjent nå at opphold i respirator i tidlig
sykdomsfase kan gi reaksjoner senere
i livet. Han viste til en artikkel skrevet
av H.C.A. Lassen i The Lancet nr
3/1953.
Han fremviste skjematisk om lungenes
normale funksjon og at effektiv pust får
man ved effektiv pustemuskulatur.
Søvnen regulerer pusten fra
mellomgulvet. Manglende eller dårlig
muskulatur påvirker søvnen. Dette er
meget hyppig hos polioskadde.
Han ga oss en forklaring på ”de
vanskelige begrepene”:
Pustestopp gir urolig og oppvåknende
søvn. Dette gir igjen økt søvnproblem
og dårlig ”morgenfølelse”.
Han oppfordret de som hadde
problemer med dette om å få det
undersøkt og at poliorammede er
særlig utsatt: Vær obs dersom du har
skoliose, har hatt opphold i respirator
i tidlig sykdomsfase og/eller har øvre
luftveisproblemer slik som dårlig/svak
stemme.

Forskjellig utstyr til respirasjon.
Lungeavdelingen på Ullevål
Universitetssykehus tar generell
undersøkelse. De gir 3-4 dagers
opplæring i bruk og tilpassing av
pustemaskiner som det er flere typer
av.
Han viste fram forskjellige typer av
pustemaskiner, b-pap og c-pap.
Det er ca 1000 personer på landsbasis
som har pusteproblemer og derav ca
100 polioskadde. Til sammen er det 25
personer som kan gi opplæring.
En bruker, etter avtale, fortalte sin
historie og erfaring med pustemaskin:
Vedkommende har hatt pusteproblemer
(hypoventilasjon) fra ca 4 års alderen.
Det tok mange år før pustemaskin
ble tatt i bruk. Nå har den vært i
bruk i noen år og pustehjelpen har
gitt et godt liv. Døgn er oppdelt i 16
timer i pustemaskin og 8 timer med
kvalitetstid uten maskin.
Vedkommendes oppfordring er: Har du
tunge dager…..prøv maske.
God effekt kom etter ca 2 måneders
bruk. Dette er individuelt.
Som en god avslutning på foredraget
stilte dr Aarrestad som referanse
dersom pasienten ikke når fram med
sitt problem på lungeavdelingen ved
Ullevål Universitetssykehus. Han
lovet å informere og ta opp med sine
kollegaer den avvisningen som flere
polioskadde kunne fortelle om.

Oppfordring til oss: Dersom du er
misfornøyd med behandling så bruk
Fagrådet i LFPS!
Margrethe Hoen, leder av
Vurderingsteamet (NVS) på Sunnaas
sykehus hadde neste tema på
programmet.
NVS er et nevrologiteam som startet
fra ca 1990 og er stadig i endring og
omorganisering. Det er 18 sengeplasser
og gir pasienten et opphold på 5 - 9/10
dager. I 2008 hadde de 686 utskrevne
pasienter med gjennomsnittlig 5,5
dagers opphold.
Teamet lager tverrfaglig rapport og
medisinsk epikrise. Det er pr. i dag 4
måneders ventetid på opphold.
Vurderingsteamet har kurstilbud for
yrkesaktive med 1 ukes varighet.
Det er et gruppeopphold med fokus
på arbeid og mestring, utarbeidet i
samarbeid med LFPS/Oslo. Dette
omfatter ingen rehabilitering, og har et
kontrollopphold etter 12 måneder.
Det er også et kurs på 2 uker som
omfatter vurdering av arbeidsevner, en
funksjonsvurdering.
Av nettsider anbefales:
www.sunnaas.no www.rehabinfo.no
www.finnrehabilitering.no
I løpet av høsten blir det sammenslåing
av Universitetssykehusene i
Oslo-området (Ullevål sykehus,
Rikshospitalet og Aker sykehus). Dette
vil gi store endringer.

Som avslutning orienterte Anne
Cathrine Kraby, leder av Lærings- og
mestringssenteret (LMS) på Sunnaas
sykehus, generelt om LMS og senterets
intensjoner og spesielt hva Sunnaas
kan tilby. Opprettelse av LMSsentre ble lovpålagt i år 2001 med
lovverket: Lov om pasientrettigheter
og viser til Ot.prop nr 10/1998-99:
Helseforetaksloven.
De arrangerer gjerne dagskurs rundt
i vår region. Gjerne med grupper på
10-12 personer og bygger på brukernes
erfaringskunnskap.
Setter også fokus på ”de lure knepene”.
Mestring er: ”Det du må leve med, og
det du selv kan være med på å endre.”
Møtet avsluttet med
blomsteroverrekkelse og takk til
innlederne. Det hadde kommet inn
mange gevinster til avsluttende
loddtrekning. De som hadde bestilt
middag fikk den servert som en god
avslutning på et møte som hadde vart
fra kl 10.00 til kl 1510.

Tekst: Mona Myrer
Foto: Jo Espen Brenden
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Med tillatelse fra Vi i Villa:

Smart kjøkkenliv
for rullestolbruker

Riktig arbeidstilling: Ved å senke benkeplatene ned til ønsket høyde kun ved å trykke på en sort knapp er det enkelt å sitte i
rullestolen nær benken å lage mat.
Selv om man sitter i rullestol er det
fullt mulig å kokkelere på kjøkkenet.
Det gjelder bare å innrette seg mer
praktisk enn før med kjøkkenskap
som blant annet kan styres opp og
ned i ønsket høyde kun ved å trykke
på en knapp.
Helle Margrethe Campbell(65) elsker å
lage mat og sysler med planer om å gi
ut sine beste oppskrifter i bokform. De
siste 20 årene har Helle sittet i rullestol
på grunn av polio. Men hun har aldri
latt seg bremse når det gjelder å være i
aktivitet blant annet med stor lidenskap
for å lage mat.
– Jeg bruker mye tid på viktig for meg
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å finne en løsning som gjør at jeg lett
får tak i alt utstyret jeg har behov for
når jeg lager mat. På en boligmesse
oppdaget jeg mitt nåværende kjøkken.
Det passer mitt behov perfekt både
på grunn av den klassiske stilen og de
smarte finessene.
– Når jeg lager mat kan jeg heise
arbeidsbenken opp i passe høyde og
sette meg godt til rette i rullestolen.
Kopper og kar får jeg tak i ved å senke
skapene ned til bordkanten ved å trykke
på en knapp. Da oppnår jeg ønsket
høyde på skapene og når alt jeg trenger.
Skapene er styrt med en elektrisk
heisemekanisme som tåler flittig bruk.
Det meste av utstyret jeg bruker til
daglig har jeg plassert på benken.

Her står krukker og kar med sleiver,
krydderbokser, te og kaffekrukker lett
tilgjengelig.
Eikeskap tåler en støyt
Når Helle er i gang med matlaging
hender det ofte at hun kommer borti
benkeskapene med rullstolen. Det blir
noen sammenstøt med eikeskapene
av og til, men heldigvis tåler de stor
belastning fra rullestolhjulene. Skapene
er helt frie for hakk og riper til tross for
til tider små bulkinger med rullestolen.
På gode dager kan Helle reise seg opp
å gå tilsammen en time, og det hender
da at hun rekker opp til de øverste
skapene.
– Selv om man sitter i rullestol er livet

hjemmelaget mat.
– Via min mor, som var
hustellærerinne, lærte jeg å lage mat,
hun var helt suveren på kjøkkenet.
Etter at jeg giftet meg og stiftet familie
økte interessen for matlaging. Jeg har
tre voksne barn og flere barnebarn og
det er alltid hyggelig å samles rundt
bordet til god mat og drikke. Noen av
mine favorittretter er supper, gryteretter
og godt bakverk.
– Jeg liker å «pynte opp hverdagene»,
blant annet ved å dekke bord med pent
servise, tenne stearinlys og være omgitt
av orden og ro. Det er flest hverdager,
og alle dager kan gjøres om til en liten
fest med god mat, lys og blomster,
mener Helle.

Når Helle skal ha tak i noen kopper og kar i de øverste hyllene senker hun
skapene helt ned på benkeplaten.
godt å leve, mener Helle. Hun kjører
bil og handler all maten selv og er glad
i å rulle avgårde på småveier der hun
bor.
Brød bakes ofte, gjerne surdeigsbrød
eller brød med nøtter og frø i. All
maten er hjemmelaget i Helles hjem.
– Mat jeg lager selv smaker mye bedre
enn ferdigmat og er dessuten langt
sunnere, mener Helle.
I skufferadene har hun plassert
plastbokser med tørrvarer. Her er mel
og gryn i ulike varianter sirlig plassert
på rekke og rad, alt lett tilgjengelig.
Komfyren er plassert lavt og har
uttrekksbrett som gjør det enkelt å
plassere varme brødformer og diverse
andre glohete fat på, før de settes på
bordet.
Estetikk gir økt livslyst
– Jeg er glad for at det er utviklet et
kjøkken for handikappede som også
ivaretar estetikken. Eikeskapene har
en varm glød og formen på skapene
tiltaler meg. De er både moderne og
litt nostalgiske. Hvitvarer i stål og
gamle kopper og kar som jeg har stilt
ut på hyller kler å være omgitt av et litt
herskapelig kjøkken i landlig stil.
Helle liker dessuten å samle på gamle
bondemøbler og malerier.
– Min far var skotte og jeg har derfor
røtter både i Norge og Storbritannia.
Når jeg ikke lager mat liker jeg å
male eller å skrive, samt å oppsøke

bruktbutikker og loppemarkeder. Jeg
er alltid i gang med ett eller annet, og
er også med i to foreninger, Solviks
Venner og et handikapplag. Noe av
det jeg liker best er å dekke et pent
bord og samle venner til middag med

Tekst: Anne Marit Muri,
Foto: Thomas X. Floyd

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
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Gir internett oss
sannheten?
Kommentar
til artikkelen
”Vaksinering.
Meningsbrytning på
internett.”
Artikkelen står på
side 19.

noen kaller vaksineringen et eksperiment. Derfor bør vi vite
mest mulig om det som vi velger.

Artikkelen min om
hva vi finner om
vaksinering mot
svineinfluensa, er et
godt eksempel på at
vi må være forsiktige i hvordan vi oppfatter informasjon vi
finner på nettet.
I slike debatter som det vi går inn i her, med mange
følelser, tildels angst og stort behov for informasjon, der gir
forskjellige meninger store utslag.
Hensikten med artikkelen er å vise at der er uenighet og
litt om hva denne går ut på. Tanker om at der skal være en
konspirasjon fra myndigheter og selskaper sin side, synes
jeg blir komiske for ikke å si paranoide. I all hovedsak stoler
jeg på at myndighetene har gjort et riktig valg i dette, og jeg
har selv vaksinert meg. Det er tryggere enn å bli utsatt for
svineinfluensa.

Internett blir et sted vi kan oppsøke for å få informasjon,
fra myndigheter og enkeltpersoner, leg og lærd. Vi må
betrakte internett, ikke som noe som alltid gir oss de rette
svarene, men som et sted der vi kan finne meninger om hva
som er det rette. Vi må, hver enkelt av oss, vurdere denne
informasjonen etter hvor sakelig den er, og etter hvem det er
som uttaler seg.
I diskusjonen om vaksinen mot svineinfluensa, vil jeg
gå ut i fra at det som blir sagt fra folkeheleinstituttet,
helsedirektoratet og høyt utdannet helsepersonell er riktig.
Men som vi kan se, så kommer informasjon derfra, i noen
grad, i konflikt med det de selv sier og med hva andre
eksperter på området sier. Derfor gjelder det også her, i
vår vurdering av informasjonen, at vi tar høyde for at noen
kan ta feil, fordi vi ikke per dags dato vet alt omkring dette
emnet. Tiden får vise.
Vi får velge en mellomvei, gjøre oss opp våre egne
meninger, og ikke bare lese bibelen slik Gud leser den eller
slik Fanden leser den.
Leif Erik Storø

Jeg tror bivirkningene for de fleste blir bagatellmessige, men
det er viktig at man er obs på disse og innrapporter uvanlige
reaksjoner. Vaksineutviklinga har gått raskt denne gang og

Tidspunkt for behandlingsreiser 2010
LFPS har gjennom Fagrådet gjort
en henvendelse til Behandlingsreiser
ved Rikshospitalet angående tidspunkt/årstid for reisene. Der ble det
gitt uttrykk for at vi ønsker å få lagt
behandlingsreisene til den tid av året
som vi har mest behov for varme,
det vil si i vinterhalvåret. Det ble
vist til erfaring fra medlemmene
som har vært med på slike reiser,
samt faglig vurdering fra vårt eget
Fagråd. Fagrådet ga her uttrykk for
at vi fant at reisene på sommeren
hadde mindre for seg da vi på denne
tiden også hadde en temperatur her
hjemme som er gunstig i forhold til
de plagene vi har.
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Behandlingsreiser har svart på dette
brevet den 03.11.09. I svaret opplyser
de om de tider som er besluttet for reisene i 2010.
Reisetidspunktene for 2010 er nå på
det nærmeste avklart. Det betyr at det
er liten mulighet til å påvirke disse
tidspunktene. Dette har sammenheng
med anbudsrundene. De opplyser at det
for 2010 blir turer til Tenerife i februar/
mars og april/mai. Det blir også en tur
dit i løpet av høsten. Videre vil det bli
turer til Tyrkia i mai/juni og i september. Rikshospitalet vurderer det slik
at det vil være for kalt i Tyrkia før og
etter disse tidene.

Utvalget for Behandlingsreiser er av
den oppfatning at tidene for reise til
Tyrkia kan tøyes noe på høsten. Videre
prøver vi å kunne påvirke prosessen for
neste anbudsrunde slik at det klan bli
flere reiser i vinterhalvåret til Tenerife.
Brev fra Rikshospitalet om innvilgelse
av behandlingsreiser for 2010 blir
sendt ut på nyåret.
Vi vil komme tilbake med nærmere
opplysninger så snart vi har hatt møte
med Behandlingsreiser.
Tekst: Stein Johnsen.

Vaksinering – meningsbrytning på internett
Til leseren: Vær oppmerksom på at dette
ikke uttrykker forfatterens meninger.
Jeg ønsker å få frem at der er uenighet
og litt om hva denne går ut på. Jeg vil
for øvrig vise til intervju med overlege
Tiina Rekand annet sted i bladet.
Internettadresser som omtales her legges ut
på hjemmesidene poliotroms.no.
På internett er det ikke særlig vanskelig
å finne informasjon om svineinfluensaen
og vaksine, heller ikke på norske sider.
Debatten i media som TV2, Dagbladet, VG,
andre aviser og åpne konferanser, den går
svært så livlig. Kanskje litt for livlig vil
sikker mange mene.
Utrolig
Blant sider som utrykker skepsis til
vaksinen finner vi de som mener at det er en
konspirasjon og forsøk på masseutryddelse!
Det blir utrolig informasjon:
(http://debatt.aftenposten.no/item.php?G
roupID=10&ThreadID=271083&s=1&pa
ge=16)
”H1N1-vaksinen er ment for
masseutryddelse”
Svineinfluensaviruset” ble skapt i
laboratoriet.
”Svineinfluensaviruset A(H1N1)
er en merkelig hybrid med genetiske
komponenter fra menneske, fugl og tre
typer griser fra hvert sitt kontinent. Alt
tyder på at dette viruset har blitt designet i
et laboratorium.
”Very few people realize that the worst
epidemic ever to hit America, the Spanish
Influenza of 1918 was the after effect of the
massive nation-wide vaccine campaign.”
Her sies det at spanskesyken kom av en
verdensomspennende vaksinering!
(http://www.nettavisen.no/nyheter/
article2686484.ece)
Vaccination, the hidden truth: ”Det vi ikke
vet: OG VIT AT farmaceutindustrien tjener
milliarder på dette, - dette er mer enn noe
annet Big Business! og de er nå også fritatt
for allt ansvar ved skade (!!!) ”
At det er Big Business det forstår vi. Men
kanskje det noe mer enn det, og at det også
handler om å forebygge sykdom og ikke
skape sykdom.
Det er masse, masse flere sider å finne
med påstander som er ganske utrolige.
Berulfsens programserie om
konspirasjonsteorier må vel utvides etter
dette!
Noe som jeg synes det er mer hold i
er slikt som dette vi finner på VG sine
nettsider: (http://www.vg.no/helse/
svineinfluensa/artikkel.php?artid=557231)
”Det britiske helsetilsynet har sendt et
brev til rundt 600 nevrologer, datert den
29.juli i år, hvor de gir tydelig uttrykk for
bekymring for at vaksinen i seg selv kan
forårsake alvorlige komplikasjoner, og har
bedt nevrologene om å være ekstra på vakt
etter dette.
Bakgrunnen for de britiske

myndighetenes frykt er bruken av vaksine
mot svineinfluensa i 1976 i USA som førte
til 25 dødsfall - mens bare en person døde
av svineinfluensa. 500 personer ble alvorlig
syke av vaksinen. Vaksinasjonsprogrammet
ble stoppet etter ti uker, og myndighetene
måtte betale flere millioner dollar i
erstatning til de omkomnes familier.
Direktør Hanne Nøkleby i
Folkehelseinstituttets smitteverndivisjon
forteller at tilfellet fra 1976 er svært godt
kjent, og at også norske myndigheter har
vurdert dette alvorlig. Men vaksinen som
brukes i dag er ikke lik den som ble brukt
i 1976. I tillegg mener Nøkleby at det er
svært stor sannsynlighet for at vaksinen
som ble brukt i 1976 var forurenset noe det ifølge Nøkleby er svært liten
sannsynlighet for at dagens vaksine er.
– Risikoen for å få GBS etter vaksinasjon i
dag er liten. I dag er eggene man bruker til
å dyrke vaksinen mye bedre kontrollert, sier
Nøkleby.”
Kanskje en liten konspirasjon, hvis vi er
mistenksomme.
Bivirkningene er mer omfattende og
langvarige enn det som myndighetene har
gått ut med.
Her er noe fra TV2 nyhetene sine
nettesider:
(http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/
helse/disse-vaksinebivirkningene-har-folkfaatt-2989690.html)
”Pusteproblemer, svimmelhet og vondt i
armen, er bare noen av bivirkningene etter
å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa.
Fra før vaksinen mot svineinfluensa ble
tatt i bruk her i landet, visste man at
Pandermix kan forårsake hodepine, tretthet,
ømme muskler og magesmerter. Men nå
opplyser Statens legemiddelverk at det
fins flere bivirkninger, som ikke står nevnt
i pakningsvedlegget. Disse bivirkningene
er frysninger, nesten besvimelse, slim i
luftveiene, tungpusthet, nysing, tåreflod,
rødhet i øyet, rødming, tap av smaks- og
luktesans og metallsmak.”
En av leserne skriver at han var svimmel
i mer enn en uke.
En annen fikk kramper og nyresmerter.
Han sier det fortsatte med kortpustethet og
nær besvimelse i over en uke.
Statens legemiddelverk har oppdaget at
svineinfluensavaksinen oppfører seg litt
annerledes enn andre influensavaksiner:
”Det ser ut til symptomene etter denne
vaksinen er litt kraftigere. Litt flere
får smerter der sprøyten blir satt, litt flere
får feber og litt flere føler seg
uvel. Men dette er totalt sett små
bivirkninger, sier avdelingsoverlege Steinar
Madsen.”
Vaksinen virker ikke før etter minst ei uke.
–Når du har tatt vaksinen tar det to
til tre uker før vaksinen virker.” sier
avdelingsoverlegen.
Han sier videre: ”En god del vil faktisk
få influensa etter de har tatt vaksinen, og

forveksler symptomene med bivirkninger,
mens det faktisk viser seg at de er smittet.”.
Dette kan bli gjenstand for diskusjon.
I min kommune forteller fastlege at
det er svært mange som har rapportert
influensaliknende symptomer i 1 til 2 uker
etter vaksinering.
Farmasøyt Sandy Lundø frykter
langtidsbivirkningene og mener at selve
vaksinasjons- programmet er meget
uheldig.
”De må riste hver gang de drar opp en
dose. Og når de drar opp en dose kan det
komme kontaminasjon eller introduksjon
av bakterier fra luften særlig når det er
Mange folk i kø. Dette sier Lundø til TV
2 Nyhetene.
Farmasøyten viser også til at
tilsettingsstoffene i vaksinen er omstridte,
og hun frykter for langtidsbivirkningene.
Du kan ikke vite om bivirkninger før det er
foretatt en massevaksinasjon, mener hun.
Helseministeren mener vaksinen er trygg
selv om hun erkjenner at det kan dukke
opp hittil ukjente og alvorlige bivirkninger:
”Alle vaksiner kan medføre bivirkninger.
Men her er det mange avveininger som er
gjort. Og da i en situasjon hvor man ser at
mange kan bli syke er det en avveining og
da anbefaler man folk å la seg vaksinere”,
sier Anne-Grete Strøm Erichsen.
Du kan gå inn på hjemmesidene til
folkehelseinstituttet og laste ned et
rapportskjema dersom du mener at du har
fått uheldige bivirkninger etter vaksinasjon.
Dette sender du i samarbeid med din
fastlege til instituttet. (http://www.fhi.no/)
Hvorfor er ikke eldre så utsatt for
svineinfluensa.
www.pandemi.no er helsemyndighetenes
nettsted om pandemisk influensa i Norge.
Sidene oppdateres av Folkehelseinstituttet
og Helsedirektoratet. Der finner vi
følgende:
”Det nye pandemiviruset (influensa A
H1N1) viser seg derimot å først og fremst
ramme yngre personer, også tidligere helt
friske. Vi tror dette kan ha sammenheng
med at eldre personer har noe beskyttelse
mot pandemiviruset fordi et lignende
virus sirkulerte i verden i første halvdel av
1900-tallet. Det kan også være slik at det
er egenskaper ved det nye viruset som gjør
at det i større grad rammer yngre enn eldre
mennesker.”
Dermed kan det være riktig slik Dr.
Richard Bruno hevder, og som ble omtalt i
forrige nr av ”Polio”, at vi polioskadde stort
sett vil styre unna denne influensaen fordi
vi har ”vært borti den før”.

Leif Erik Storø –
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Datakurs på grensen
Grensen mellom kaos og ingenting.
Grensen mellom egennytte og
naturvern.Vi kan lage papir av
granskog mens en datamaskin lager
kun informasjon, eller er der en
sammenheng?

Troms lag for polioskadde avholdt
igjen et datakurs, helga 7. og 8.
november ved Rå videregående skole i
Kvæfjord.
Vi startet i 10 - 11 tida hver av
dagene, og sluttet av i 3 – 4 tida på
ettermiddagen.
Det ble hardt å gjennomføre og vi
var slitne etter kurset. Vi klarte så vidt
å få gjort de siste oppgavene.
Er det nødvendig å ”plage” seg selv
slik? Vi kan fortsatt klare oss uten data
og vi trenger ikke å være så interessert?
Telefonkatalogen, data og miljø
Kanskje det er riktig, at vi klarer oss
uten data, ennå en stund. Men snart
har vi ikke telefonkataloger fordi det
er enklere å bruke data, enklere å
finne nummer på nett. Gule sider, med
telefonkatalog, sporer deg opp der du
bor, og du får til og med se huset ditt
og gatene omkring.
Det sparer miljøet at vi slipper unna
denne tykke katalogen.
I dataens steinalder med såkalte AT
personlige computere, i firkantige store
bokser med diskettstasjoner og TV
liknende skjermer i kun sort hvitt, fikk
vi vite at snart var vi i det papirløse
samfunn. Jo takk, vi fikk erfare det!
Papirbunkene vokste. Det ble så mye
papir å lese og kaste at aldri før hadde
det vært verre.
Kanskje har de rett når de sier at vi
sparer mål med skog ved at vi slipper å
trykke telefonkatalogene?
Men hva med alle de nye PC
ene som må fornyes? Bærbare
og stasjonære med stadig nyere
prosessorer og deler. Kraftigere
programmer som gjør at maskinene
ikke blir noe særlig raskere, de bare får
en litt annerledes ”look”.
De krever også at natur må utnyttes
og at det forurenses fra industri og oss
vanlige forbrukere.
Jeg med flere, har et både og forhold
til dette.
Artig med data.
Men det er artig med data, og når vi
kan finne unnskyldninger for det vi
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Illustrasjonsfoto: Svein Sjølie
liker, så gjør vi det gjerne med god
samvittighet.
Vi har god samvittighet for kurset
vårt. Mye på grunn av at det er nyttig,
men også fordi det er en fin måte å
samles på. Vi trenger samarbeid og
vi hjelper hverandre. Vi har oppgaver
som krever både kløkt, tålmodighet og
pågangsmot for å kunne mestres. Ære
være den som våger å bevege seg inn
i slikt ukjent farvann og å utfordre seg
selv med oppgaver som på nært hold
kan virke idiotiske.
Betrakter vi det på litt på avstand, ser
vi at vi har et press på oss for å komme
inn i denne verden som tidligere var
litt nerdete. Oppgavene blir en del av
et større puslespill som settes sammen
til det som for den enkelte kan bli et
fundament til å klare dette moderne IT
samfunnet.
På kurset vårt var vi innom tema
som: bruk av tastatur og mus, bruk av
Windows, Word, Internett Explorer,
e-post og konferansesystem.
Med så mye på ”skjermen”, blir det
ingen særlig grad av fordypning.
Balansegang.
For kursholder blir det en hårfin
balansegang mellom det som skal tas
med og det som ikke skal det.

For lite og for mye kan bli svært
destruktivt for kurset. Men ønsket om
å oppnå noe, det å komme litt lenger,
gjør det nødvendig å finne denne
balansen, denne hårfine linja mellom
ingenting og kaos.
Med på den rette sida av ”streken”
kommer dette med å betale på internett
i nettbank. Gjennom en billedserie
viser jeg hvordan vi betaler i
nettbanken, et eksempel på det. Det har
jeg inntrykk av blir godt mottatt.
Og dette er viktig sier Rolf på kurset.
Sett alltid en strek mellom hvert fjerde
tall i kid nummer. Da går det så mye
lettere å huske siffer du skal taste inn.
Det er viktig lærdom å ta med seg.
Et håp til slutt
Jeg får håpe at vårt datakurs har gjort
oss litt klokere på denne boksen med
skjerm på.
Er vi snill med oss selv, så kan vi si
at vi også har bidratt med å spare litt
klima og miljø. Kanskje ei hel gran blir
berget fordi vi hadde dette kurset?
Det er i seg selv verdifullt. Eller
kanskje overdriver vi nu?
Artig var det i alle fall.
Leif Erik Storø.

Landsforeningen for Polioskadde
Leder Stein Johnsen
Furubergveien 205, 2316 Hamar
Org.nr. 977 328853

Tlf. 62 54 99 73 mob. 916 93833
e-post: hamar@uten.net
www.polionor.org

Polio senfølge: Anbefalinger for vurderingsopphold på regionalt
nivå
Fagrådet for Landsforeningen for Polioskadde ønsker med dette å gi retningsgivende
anbefalinger for medisinsk vurdering av poliorammete på regionsnivå, men med relevans for
alle helseinstitusjoner som behandler gruppen.
Polio
Ved akutt poliomyelitt (heretter omtalt som polio) angripes de motoriske forhorncellene i
ryggmargen av virus, med lammelser av viljestyrt muskulatur som resultat. Etter store epidemier i
Norge på 1940 og -50 tallet kom en effektiv vaksine på midten av 1950-tallet og polio ble utryddet i
den vestlige verden. Det er i dag omkring 5000 personer i Norge med senfølger etter polio. Etter en
mangeårig stabil fase, har mange med polio merket forverring med nye og økte plager. Dette kan
skyldes uspesifikk slitasje, aldring, annen sykdom eller postpoliosyndrom.
Vurderingsoppholdet
Vurderingsopphold har som mål å gi personer med gjennomgått polio behandling, råd og veiledning
basert på en tverrfaglig utredning og vurdering, for dermed å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne og en optimal livssituasjon.
Nøkkelspørsmål i vurderingen kan være om pasienten faktisk har gjennomgått akutt polio og
eventuelt i hvilke muskelgrupper, om det foreligger en forverring i funksjon, og hva som eventuelt
er årsaken til forverring. Ofte er spørsmålet om det dreier seg om et post polio syndrom. Det er ofte
særlig viktig å avklare om respirasjonsforstyrrelse forekommer.
Kriterier for postpoliosyndrom
1. Gjennomgått polio
2. Restitusjon, fullstendig eller
ufullstendig, etter den
akutte infeksjonen
3. Stabil tilstand i minst 15 år
4. Ny muskelsvakhet av nevrogen type
5. To eller flere av følgende
helseproblemer:
* Ny og abnorm muskulær trettbarhet

* Ny eller økt lokalisert parese i muskler
affisert i akutt fase
* Ny atrofi
* Funksjonell forverring med tap av
praktisk funksjonsevne
* Smerter i ledd eller muskler, eller
kuldeintoleranse
* Underventilering
6. Forverring kan ikke forklares av annen
sykdom

Generelle prinsipper
• Pasienten møtes med respekt og en forståelse av at pasienten er ekspert på egen kropp og eget
liv.
• Diagnostisk vurdering av medisinsk art, men som regel også en bred, tverrfaglig vurdering med
fokus på kunnskap om diagnosen, følgetilstander, hjelpeapparatet, behandlingsprinsipper og
kompensasjonsmetoder/energiøkonomisering for å oppnå bedre livssituasjon.
• Vurderingen individualiseres for den enkelte pasient
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•
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Alle poliopasienter bør ha en kontaktperson/koordinator ved vurderingsoppholdet. Denne
personen har ansvar for å samordne opphold og kartlegging.
Primærhelsetjenesten har oppfølgingsansvar for pasientene før og etter oppholdet.
Igangsatte tiltak og forslag følges opp av primærhelsetjenesten.

Journalopptak v/lege.
Hovedfokus for
undersøkelsen

Fokuser spesielt; nye eller økende pareser, nye eller økende atrofi. Annen
sykdom.
Tidligere brukt respirasjonshjelpemidler? Scoliose?
Ved mistanke om underventilering etter u.s. bør pasienter henvises til
lungeavdeling.

Underventilering Symptomer og tegn assosiert med underventilering
Symptomer
Tegn
•
•
•
•
•
•
•

Dyspnoe ved anstrengelse, i liggende eller
foroverbøyd stilling, når en sitter eller
står i vann
Vanskelig å hoste opp /få opp slim
Gjentatte luftveisinfeksjoner
Morgenhodepine
Dagtids tretthet
Redusert hukommelse
Avbrutt søvn

•

•
•
•

Respirasjonsmønster
Overfladisk respirasjon
Bruk av aksessorisk
respirasjonsmuskulatur
Paradoks bevegelse, dvs at bryst mage
beveger seg i motsatt retning. Særlig
liggende
Hals vene stuvning , ødemer
Redusert hostekraft
Scoliose

Samtale og undersøkelse med fysioterapeut.
Hovedfokus

Samtale og funksjonsundersøkelse med vekt på kroppsholdning,
bevegelsesmønster og bevegelsesvaner, balanseforhold, muskulært
spenningsmønster, pust og forhold til egen kropp.
Avdekke lammelser og kroppslige kompensasjoner som følge av dette.
Tilpasse ortoser og korsett og ganghjelpemidler i samarbeid med
ortopedisk verksted.
Se på hvilke kroppslige ressurser pasienten har og vektlegge disse.
Vurdere mulighetene for kroppslig omstilling og endring.

Samtale og undersøkelse med ergoterapeut.
Hovedfokus for samtalen

Gjennomgå sjekkliste for daglige aktiviteter/yrkesarbeid/interesser; hva
går greit, hva er problematisk.
Kartlegge dagsrytme, boligforhold, transport/forflytning, tekniske
hjelpemidler.

Samtale med sosionom ved behov.
Hovedfokus for samtalen
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Kartlegging av arbeid/utdanningssituasjon, attføringstiltak,
rehabiliteringspenger, økonomi, transportbehov, behov for informasjon om
offentlige støtteordninger og andre tilbud.

Samtale med psykolog ved behov.
Hovedfokus for samtalen

Kartlegge hvordan poliorammede har opplevd sitt livsløp, herunder
tidligere og nåværende eventuelle psykiske belastninger.
Vurdere nåværende psykisk funksjon og hvilke utfordringer den enkelte
står ovenfor ift identitet/mental omstilling. Både poliorelaterte og
parallelle stresssorer bør inngå i vurderingen med implikasjoner for
rådgivning.

Supplerende undersøkelser, foretas på indikasjon.
Spirometri
Mål med undersøkelsen

Lungefunksjonsmåling som kan avdekke om det er forhold i luftveier,
lunger eller brystkassen som kan være begrensende faktor for aktivitet.
Kan gi mistanke om underventilering. Ved symptomer på underventilering
eller FVC(VC)< 50% bør pasient henvises lungeavdeling.

Nattlig pulsoksymetri
Mål med undersøkelsen

Kontinuerlig måling av O2 -metning i blodet under søvn.
Vedvarende metning under 88% (mer enn 5 min og typisk varighet opptil
½ time) kan gi mistanke om underventilering.
Hyppige kortvarige fall. (Høy ODI) kan gi mistanke om søvn apnoe.
Vurder henvisning til lungeavdeling/søvnlaboratorium.

Ergospirometri
Mål med undersøkelsen

Måling av arbeidskapasitet og oksygenopptak under fysisk belastning.
Utføres enten på tredemølle, ergometersykkel eller arm-ergometersykkel.
Kan vise begrensende faktor for arbeidskapasitet ; kondisjon , hjerte –
lunge sykdom , muskelsvekkelse.

Muskelstyrkemåling, for eksempel ved Cybex
Mål med undersøkelsen

Objektiv måling av styrke og sammenlikne med normalmateriale og
tidligere verdier.

Nevrofysiologisk undersøkelse/EMG
Mål med undersøkelsen

EMG og nevrografi viser om muskelsvakhet kan skyldes tidligere
polioaffeksjon og utbredelse. Den kan imidlertid ikke avgjøre eventuelt
progressiv tilstand.

Pulsklokke
Hovedfokus/mål/innhold
for undersøkelsen

Vurdering av fysiske belastninger.
Sammenholdes med subjektiv opplevelse.
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Tiltak som bør vurderes.
1. Av fysioterapeut.
Målsetting
Innhold/opplegg

Finne ut hvilken fysioterapibehandling som egner seg best for denne pasienten.
Prøve ut ulike behandlingsformer som bassengtrening, avspenning,
bevegelses/styrketrening, tøyninger osv. Også vurdere andre former for fysioterapi
og evt. lage individuelt egentreningsprogram.

2. Utprøving og tilpassing av tekniske hjelpemidler, ergonomisk rådgivning,
tilrettelegging.
Målsetting

Innhold/opplegg

Oppnå økt funksjon eller hindre unødig belastning i forhold til daglig aktivitet.
Kartlegging gjennom samtale og observasjon, utprøving i aktuelle aktiviteter,
utprøving av nye teknikker og/eller tekniske hjelpemidler. Informasjon. Eventuelt
utfylling av hjelpemiddelsøknad. Energiøkonomisering.

3. Kroppsbruk /ergonomi og arbeidsstillinger.
Målsetting

Bevisstgjøring rundt hvordan vi bruker kroppen i daglige aktiviteter. Se på
muligheter for omstilling, nye vaner, prøve ut hensiktsmessige måter å bruke
kroppen på. Energiøkonomisering.

4. Arbeid med endringer i aktivitet/livsstil og mestring.
Målsetting
Oppnå hensiktsmessig balanse mellom aktivitet og hvile/håndtere omstilling
praktisk og mentalt.
5. Ernæringsveiledning.
Målsetting
Få kunnskap og ernæring og kosthold med konsekvens for dagliglivsfunksjon og
forebygging av sykdommer og funksjonsreduksjon.
6. Informasjon om LFPS og likemannsarbeid.
Målsetting
Få kunnskap om LFPS og lokale fylkesvise foreninger i regi av LFPS. Få
informasjon om lokale samtalegrupper.
Gruppetilbud som kan vurderes:
•
•
•
•

Bevegelses-/avspenningsgruppe ved fysio- og ergoterapeuter.
Behandling/trening i basseng.
Undervisning ved ulike yrkesgrupper om postpolio, ernæring, energiøkonomisering,
veiledning om generell trening.
Samtalegrupper med fokus på polioskaden og fremtidig livsstil/mestring.

Kontroll:

Kontroller 1 år etter foretatte vurderinger anbefales for å undersøke om foreskrevne tiltak er
gjennomført
I tillegg bør poliorammede henvises til individuelle opphold på indikasjon, dvs. der det foreligger
spesifikke problemstillinger som bør følges opp etter at de har vært til vurderingsopphold.
Anbefalt av fagrådet i Landsforeningen for Polioskadde, 21.09.09.
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Armlaus-seminar
på Ottestad
Tekst: Stein Johnsen

Lærings- og Mestringssenteret ved
Sykehuset Innlandet, Ottestad,
inviterte i samarbeid med
Sunnaas sykehus til seminar og
erfaringsutveksling for personer med
sterkt nedsatt eller ingen funksjon
i armene den 15. oktober 2009. Vi i
LFPS synes temaet både er viktig og
spennende (i forhold til løsninger),
så Mona Myrer og jeg hadde invitert
oss selv for å kunne skrive om det i
bladet.
Målgruppen omfatter forskjellige
diagnosegrupper, og det hadde møtt
opp flere deltakere med polio. Innen
vår gruppe er dette med armløshet et
lite påaktet tema, men det viser seg at
det er adskillige rundt om i landet som
sliter med dette. Noen har det med
seg fra akuttfasen, mens andre har fått
tiltagende plager etter som senskadene
har manifestert seg. Flere har nok
merket at hendene og armene ikke
lenger lystrer ordre slik som tidligere.
Det er heller ikke sjelden at vi mister
ting i gulvet, ”veiver” til gjenstander og
må gi opp ting som vi klarte før. Slikt
er ikke greit, og da kan det være godt
å komme sammen og dele erfaringer
med andre i samme situasjon.
Som kursleder denne dagen
hadde lederen av Lærings og
Mestringssenteret på Sunnaas, og
leder av konferansen, Anne Cathrine
Kraby fått med seg ”en av våre”,
nemlig Karstein Kristensen fra Oslo. I
tillegg var det møtt opp representanter
fra firma som laget og distribuerte
hjelpemidler tilpasset denne gruppen.
Vi fikk en spennende innføring
i noen av de hjelpemidlene som er
tilgjengelig, og hvordan vi får fatt i
dem. Dette er utstyr til bruk i hjemmet
og i dagliglivet og til bruk under reiser
og ved bilkjøring. Det er dessverre ikke
alt som er forhandlet og godkjent for
levering gjennom NAV, men det jobbes
med saken.
Hovedinnlederen var Karstein
Kristensen. Han fortalte innledningsvis
at han fikk et skikkelig ”flash back”
da han kom inn døra på sykehuset. Da
var han plutselig tilbake til oppholdet

Karstein Kristiansen med påkledningsmaskinen sin.
på det som den gang het Østlandske
Vanførehjem. Med respekt å melde er
det lite som er endret siden den gangen
da flere av oss var pasienter der under
de store epidemiene etter krigen. Her
er lite gjort i forhold til oppussing
og fornying, og de fleste vil kjenne
seg igjen. Det vekker både vonde og
gode minner. Karstein valgte å mimre

litt fra den tiden, og delte spennende
minner med oss, bl.a. om sitt møte med
Alf Prøysen. Deretter fortalte han litt
om oppveksten i Nord Norge. Etter
krigen var det så som så med tilbud
til befolkningen, og de måtte lære å
klare seg med det som var tilgjengelig
samtidig som det ble søkt etter
løsninger der tilbudene manglet helt.
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Slik ser påkledningsmaskinen ut.
Utdanning var stikkordet for å kunne
klare seg i livet, og dette sammen med
erfaringene fra en oppvekst som krevde
kreativitet i seg selv har kommet ham
til gode senere i livet.
Han var blant de som kom ut
av akuttfasen av sykdommen med
tilnærmet ingen armfunksjon, og mye
av ballasten hjemmefra ble nå virkelig
satt på prøve. For hvordan oppleves det
å være ”armlaus” som han selv sier?
• Ei jente han kjente som ung gutt
lurte på om ikke det verste var å ikke
kunne klø seg? Men det er ikke det verste, selv om det kan være ille nok. Nei
det finnes verre følger:
• Det å måtte ha hjelp til de mest
private gjøremål.
• Det å ikke kunne ta omkring den
eller de man er glad i, eller en man
gjerne skulle ha trøstet.
• Det å ikke ha muligheten til å spille
et instrument – og så videre
• Men det verste er å miste sin personlige frihet, og det at man ikke har
mulighet til å virkeliggjøre de ønskene
man hadde for livet – drømmene man
hadde for framtida.
Men som det ble sagt. Det finnes
flere måter å klø seg på enn med armer
og fingre. Og det finnes flere måter å
sjekke og forføre damer på enn med
armene. Her var mulighetene for å bli
kreativ mange, og det er utrolig hva
man kan få til ved bruk av ”kjeften”.
Det å være, eller bli verbalt sterk
hjelper i utrolig mange situasjoner. Det
er det nok flere blant poliotene som
har erfart. Det meste kan gjøres på
flere måter. Det finnes alltid en utvei,
og jo større utfordringen er, jo mer
spennende blir det å finne løsningen.
Det er 40 år siden vi sendte folk til
månen. Det var litt av en utfordring,
men vi – menneskene – klarte det.
Det er i det perspektivet vi må se de
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daglige utfordringer vi som mer eller
mindre ”armløse” møter. Da vet vi at
våre utfordringer kan løses – teknisk
sett. Ut over det er det kun snakk
om økonomiske og organisatoriske
utfordringer, og kanskje litt vilje også.
Karstein stilte spørsmålet: ”Hvordan
opplever jeg som armløs forholdet til
andre mennesker, voksne/barn, eller
det å komme i nye omgivelser uten
mine mange, men akk så stasjonære
hjelpemidler?” Hans svar var en
beskrivelse av hvordan hjernen
straks begynner en kartlegging når
han kommer inn i et rom. Hvordan
er utformingen av bord og stoler og
hvordan er de plassert i rommet? Er det
noe her jeg kan bruke for å nyttiggjøre
meg de ressurser jeg har? Særlig
viktig er det å ha plass nok. Kan man
ikke løfte armene, må det meste være
tilgjengelig i ca. en meters høyde eller
lavere. Det krever mye gulvareal. Man
kan kompensere noe av armløsheten
med kroppsteknikk, f.eks. heve armen
ved hjelp av kneet. Slike teknikker
krever også plass. Noe av det verste
en uten armfunksjon kan oppleve er
derfor fastmonterte bord og stoler. Da
blir det vanskelig å tilpasse seg. Det
samme gjelder flyseter. Trange er de
for de fleste og enda verre for armløse.
Hjemme kan den armløse spise selv, i
flysetet må han mates.
Forholdet til nye mennesker gir
også utfordringer. Håndhilsing er
ganske utelukket, derfor blir gjerne
en klem løsningen. Men hvem kan
man klemme? Private sfærer er et
”kilent” tema for mange. I disse
tider gjør svineinfluensaen det heller
ikke lettere å velge denne metoden.
Erfaringen er at å klemme går greit
med de fleste, spesielt damer, men også
menn aksepterer dette etter hvert. Og
så er det den fordelen at man legger
seg bedre på minne personer som
man har møtt på denne måten. Barn
er det letteste å forholde seg til. De
aksepterer en enkel og grei forklaring
av handikapet – f.eks. at man forteller
dem om virus-dyret som har klippet av
telefonstrengen fra hjernen til armen.
Det var nok også en fordel å miste
armfunksjonen som barn. Man måtte
bare lære å klare seg.
Det er tøft å bli armløs som barn,
men enda verre som voksen. Den
voksne har ikke barnets fleksibilitet,
dets evne til aksept og rask omstilling.
Blir man brått armløs som voksen,
føler man seg helt slått ut. Noen med
polio har også erfart at funksjoner som
tidligere var der, om enn i liten grad,
blir borte. Hva da? Først sjokk og
fortvilelse. Men etter det første sjokket

begynner hjernen å lete etter praktiske
muligheter for å oppveie handikapet.
Det skjer så å si automatisk. Og ikke
bare bevisst, men hele tiden, også mens
man er opptatt av andre ting. Vi kan
godt kalle det overlevelsesinstinkt. Vi
kan trøste oss med at det heldigvis er
godt nedarvet i de fleste av oss. Og
uansett funksjonstap så kan vi også
trøste oss med at det alltid er de som
har det verre. Optimist må man være.
Hamsun sa en gang: ”Lykken ved bare
at ha én hånd er at ikke mangle begge!”
Det slutter jeg meg til.
Karstein oppsummerte denne
bolken med følgende beskrivelse og
oppfordring:
”Jeg har i 55 år vært opptatt av
å finne løsninger på de praktiske
vanskene som følger med armløsheten.
Mister man armbruken, mister man
som før nevnt sin frihet, sin personlige
frihet.
Det er bl.a. å kunne ta seg en dusj
når man står opp, vaske seg, tørke seg,
kle på seg. Gjennomføre toalettbesøk.
Spise frokost. Lese avisen. Bruke pcen. Ringe i telefonen. Kjøre bil – ting
som friske mennesker tar som en
selvfølge uten å tenke over det.
Etter at jeg på grunn av senskader og
post-polio (nye lammelser i tidligere
opptrent muskulatur) måtte slutte
som yrkesaktiv (var da lærer i den
videregående skolen), har jeg forsøkt å
pønske ut tekniske løsninger som kan
hjelpe meg å ta tilbake den friheten jeg
har mistet”.
Karstein har selv konstruert flere
tekniske hjelpemidler til bruk i
hverdagen og arbeider kontinuerlig
med forbedringer av disse samt med
nye løsninger. Han har skaffet seg
gode samarbeidspartnere i det tekniske
miljøet. Nå arbeides det med en
komplett teknisk løsning som gjør det
mulig for en person helt uten armer
å foreta en fullstendig kroppsvask
og –tørking. Løsningen skal være
miljøvennlig og enkel og billig å
fremstille. Slik kan den også komme til
anvendelse blant armløse i den fattigste
del av verden. Slik kan den bidra
til å høyne menneskeverdet hos de
elendigste av alle. Funksjonshemmede
i utviklingsland, og især armløse, er
ikke bare fysisk hjelpeløse, men regnes
ikke med blant menneskene.
Det er viktig å se mulighetene i alle
ting, og det er viktig å følge med i alt
som skjer på hjelpemiddelsektoren.
Armlause er det forholdsvis få av
i befolkningen og vi bor langt fra
hverandre i vårt vidstrakte land. Vi
utgjør ikke noe stort og lukrativt
marked for hjelpemiddelprodusentene,

og hjelpemiddelsentralene har heller
ikke mye av sitt fokus på oss. Derfor
må vi selv ta ansvar og gjøre det vi
kan for å bli mest mulig selvhjulpne.
Enhver kjenner selv best hvor skoen
trykker, og nød lærer som kjent ”nøgen
kvinde at spinde”.
Ett viktig tiltak med tanke på vår
fåtallighet og geografiske spredning
er å samle informasjon om tekniske
løsninger som kan gjøres tilgjengelig
via internett. Jeg tenkte i sin tid at det
kunne skje i regi av Sunnaas sykehus.
Sunnaas står i vår bevissthet som
den store pioneren når det gjelder
å overkomme de mest alvorlige
og håpløse funksjonshemminger.
Armløshet må vel være en alvorlig
funksjonshemming. Jeg la fram tanken

for Lærings- og mestringssenteret
på Sunnaas og møtte både forståelse
og entusiasme. Man kunne tenke seg
at IT-seksjonen kunne drifte denne
møteplassen der armløse, på tvers
av diagnosegrupper, kunne utveksle
erfaringer og ideer omkring hvordan
løse de praktiske og kanskje også de
mentale utfordringene i hverdagen. Jeg
tenkte at Sunnaas med sitt navn og sin
image ville være en god plattform å
bruke.
Dessverre tillot ikke IT-budsjettet
en slik belastning. Det ville koste
½ stilling fikk vi vite, og dermed lå
den ballen død, iallfall inntil videre.
Men LMS skuffet ikke. De har
imøtekommet ønsket om regelmessige
dagskurs der armløse brukere kan

treffe hverandre og helsefagfolk,
spesielt ergoterapeuter, samt aktuelle
hjelpemiddelleverandører. Disse
treffene, som dette på Ottestad er
ett av, har vært både nyttige og
inspirerende.
Tanken om et nettsted for utveksling
og spredning av info for armløse er
ikke helt død. Vi håper det skal la
seg gjør å komme på eteren med et
møtested – helst med Sunnaas som den
gode plattformen.
Saken er så viktig at den fortjener
støtte fra alle gode krefter. Vi må
sammen prøve å jobbe fram løsninger
både praktisk og politisk slik at dette
kan komme i stand.
Polios lesere vil bli informert
dersom, eller så snart dette kommer.

Seminar/erfaringsutveksling
for personer med nedsatt/ingen funksjon i
armene.
Sykehuset Innlandet HF, avd.
for medisinsk og rehabilitering,
Ottestad 15.10.09. Etter at Karstein
Kristensen hadde fortalt om
sine opplevelser demonstrerte
Bjørnar Gjerde fra Picomed
spisehjelpemiddelet ”My Spoon”.
Her blir maten fordelt i 4 kammere
og brukeren bestemmer selv ved
hjelp av apparatet og munnen
hvilket kammer han vil plukke
opp maten fra. Han fortalte et par
episoder på hvor mye dette hjalp
enkelte. Som for eksempel unggutten
som nå kunne spise potetgull til
lørdagsfilmen.
Han demonstrerte også dynamiske
armstøtter. Disse er enten festet på
rullestolen eller kan monteres på eget
stativ. Min opplevelse av dette må
være at det er best å ha de montert på
rullestolen.
Etter en pause med servering av
kaffe og rundstykker demonstrerte
en representant fra Gewa
forskjellige småhjelpemidler. Det
var bl.a. forskjellige typer ”mus”
til datamaskinen. Det ble også
demonstrert en bokholder som snur
arkene selv.
Ergoterapeutene Unn Svarverud
og Ingrid Marie Lesjø i samarbeid
med NTO (Norsk Teknisk Ortopedi)
viste fram mange ”lure” løsninger
på hjelpemidler. NTO ligger rett ved
SI`s avdeling på Ottestad og lager
armproteser. De finner i samarbeid
med brukeren løsninger på mange

problemer og spesialtilpasser
hjelpemiddelet til brukeren. Veldig
interessant. NTO er landsdekkende.
Ingrid Lesjø fortalte at de har en 13
punktliste som de bruker ved søknad
om hjelpemidler:
1. Hvordan inngår bruken av det
søkte hjelpemiddel i en bredere
rehabiliteringsplan?
2. Hvilke medisinske opplysninger/
diagnose/årsak/tidligere forløp/
prognose har betydning for utnyttelsen
av hjelpemidler?
3. Hvilke forhold i brukerens
livssituasjon i forhold til bolig,
arbeid, skole og familieforhold
kan ha betydning for bruken av
hjelpemiddelet?
4. Hvilke andre tiltak er prøvd for
å løse brukerens praktiske problemer
eller pleiesituasjon?
5. En beskriveløse av arten og
omfanget av de praktiske problemene i
forhold til den/de oppgaver som søkes
løst ved bruk av hjelpemiddelet?
6. Hvilke andre tiltak er prøvd for
å løse brukerens praktiske problemer
eller pleiesituasjon?
7. En beskrivelse av hvorfor
eventuelle tidligere løsninger ikke er
tilfredsstillende i forhold til den/de
oppgaver en vil ha løst ved bruk av
hjelpemiddelet det er søkt om.
8. Hvordan mestre bruken av
hjelpemiddelet og hvilke konsekvenser
har hjelpemiddelet for delaktighet i
arbeid, utdanning og dagliglivet?
9. Hvilke forbedringer av

funksjonsnivå/pleiesituasjonen
forventes oppnådd ved anskaffelse av
hjelpemiddelet? Har andre rimeligere
alternative hjelpemidler vært prøvd?
10. Hvilke muligheter gir
hjelpemiddelet som ikke alternative
hjelpemidler kan gi?
Jeg fikk med listen som utdyper
hvert punkt nærmere. Er det noen som
er interessert i å få en kopi av denne så
ring meg.
Ingrid Lesjø opplyste også at nå som
mange av de tidligere hjelpemidler har
gått ut så er det et firmasom heter Enklere liv som har butikk i Oslo, Tønsberg, Strømmen og Stavanger. De har
mange praktiske hjelpemidler som en
kan få kjøpt.
Deres e-postadresse: www.enklereliv.
no
Etter dette så viste Karstein
Kristensen bilder av mange av
sine tekniske innredninger som
han har konstruert. Dette var dusj
og påkledningsmaskin. Dusjen
heter ”spinning Eli” og besto bl.a.
i en stor kost – slike som brukes i
vaskeautomater for biler. Jeg ble
mektig imponert.
Dagen ble lang og interessant.
Firmaene som demonstrerte har
lovet å sette inn annonser i Polio på
forskjellige produkt.

Tekst. Mona Myrer
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Poliorammede skal
være kritiske

Rehabiliteringssenteret i Warm Springs minner om alt annet en akkurat et sykehus.

Hentet fra det danske
bladet PTU Nyt
Som poliorammet er du ikke bare
pasient, men forbruker av helsevesenet. Derfor skal du forholde deg
kritisk overfor de tilbud, som finnes.
Slik lyder budskapet fra den internasjonale poliokonferansen i USA,
hvor den seneste forskning på området ble presentert.
Da poliorammede, behandlere og
forskere fra verden i april møttes til
den internasjonale poliokonferansen i
Warm Spring i Georgia, USA, ble det
slått fast, at poliorammede bør se seg
selv som forbrukere av helsevesenet og
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ikke som pasienter.
I følge Barbara Duryea fra John P.
Murtha Neuroscience and Pain Institute, skal man betrakte seg som forbrukere av helseutelser. Det betyr, at
man skal forholde seg til de tilbud, som
finnes. Først og fremst skal man sikre
seg, at de behandlere, man konsulterer,
faktisk også vet noe om polio.
Fem gode råd
Barabara Duryeas råd til poliorammede
er:
•Ta deg tid. Viktige beslutninger om
din helse skal overveies nøye, og du
skal vurdere hva som er best for deg.
•Få støtte. Finn støtte hos familie,
vener eller andre poliorammede, som
har vært der, hvor du er nå.
•Snakk med legen din. God kommu-

nikasjon med egen lege kan hjelpe deg
til å føle deg mer trygg. Få eventuelt en
”second opinion”.
•Søk informasjon. Når du søker informasjon om dine helseproblemer, så
finn opplysninger, som er vitenskapelig
begrunnet.Legg en behandlingsplan i
samarbeid med din lege.
Roosevelt og polio
Rooswelt Warm Spring Institute for
Rehabilitation er grunnlagt
av den amerikanske presidenten Franklin D. Rooswelt, som ble rammet av
polio i 1921 som 39-åring- Han kom
til gjenopptrening i de varme kildene i
Warm Spring og ble så begeistret over
treningen i det varme vannet at han
kjøpte et stort areal. Her etablerte han

et tverrfaglig rehabilitetssenter, som
ikke kun tar seg av den fysiske treningen, men oåden sosiale og psykiske
siden av gjennopptreningen.
I dag behandles godt over 5.000 poliorammede hvert år på senteret, som
har 500 ansatte.
Mange av konferansens deltakere har
med andre ord trenet i Warm Springs
både som barn og senere i livet. Det ga
en spesiell stemning under hele konferansen, hvor alle følte seg som en stor
familie.
I det følgende kan du lese om noen
av de viktigste forskningsresultatene
fra konferansen.
Biomarkør og postpolio
I USA har forskere med dr. Rahuma
Wahid i spissen lett etter såkalt biomarkør for postpolio. Det vil si egenskaper i immunsystemet, som man kun
finner hos mennesker med postpolio.
Det vil nemligbåde gjre det lettere å
stille en presis diagnose og finne den
riktige behandling.
Det viser seg, at pasienter med postpolio har et høyere nivå enn andre
av antistoffer og av såkalte T-celler.
Men da halvparten av de poliopasienter, der ikke har postpolio, også har
høyere verdier, er det ikke tale om en
biomarkør for postpolio. Til gjengjeld
tyder resultatet på, at immunforsvarets
måte å reagere på hos poliopasienter er
annerledes enn for andre.
Effekten av immunoglobulin
Også på Karolinska Instituttet i Sverige
leter forskerne etter biomarkører. I
følge Dr. Kristian Berg er det funnet
fem interessante proteiner, som nå skal
undersøkes nærmere.
Når det gjelder behandlingen av
postpolio med immunoglobulin, viser
det seg nå, at effekten av behandlingen
er helt borte etter 2,5 år.
Svenskene har dessuten undersøkt
teorien om, at poliopasienter er mer
mentalt trøtte enn andre. Resultatet
viser det motsatte. Nemlig at poliopasienter rent faktisk opplever mer energi
og færre smerter jo eldre de blir.
Problemer med alderen
I Nederland har man blant annet undersøkt 1.800 poliopasienter 39 år etter
den akutte polio. Ifølge Dr. Frans Nollet opplever 60 prosent av dem tegn på
nye svakheter og funksjonsproblemer,
som krever bruk av flere hjelpemidler.

En annen undersøkelse viser, at jo flere
lammelser en har, jo mer sannsynelig
er det, at man få flre funksjonhemminger senere i livet. I øyeblikket undersøker nederlenderne konsekvensen
av aldring og andre sykdommer for
poliopasienter.
Nederlenderne har også vist, at jo
flere lammelser man har, jo mer energi
skalman bruke på gå. Energiforbruket
kan senkes med 18 prosent, hvis man
bruker skinner, som er laget av lettere
materiale.
Medisin mot trøtthet
Sammen med forskere i Canada arbeider hollenderne med å finne et middel mot trøtthet, men dessverre har de
ikke lykkes enda. I øyeblikket forskes
det nå i, om man kan senke trøtthet og
forbedre funksjonen gjennomtrening
og kognitiv trening.
I følge Dr. Darian Trojan fra Canada,
finnes det tre typer av trøtthet hos poliopasienter. Nemlig generell trøtthet
(som ved influensa), muskukære trøtthet og muligens også menta trøtthet.
Man kan godt ha flere typer av trøtthet.
Årsaken til muskulær trøtthet kan
skyldes:
• Problemer i sentralnervesystemet
med å aktivere de nerveceller, som
aktiverer musklene.
• Nedsatt funksjon av nervenes evne
til overførsel av impuls tl muskelcellene.
• Nedsatt kapasitet i muskelcellene
til å dagligdagse behov.
• Nedsatt utholdenhet i muskelfibre.
Mangel påsærlige enzymer er påvist.
• Ikke lammede er kun lett lammede
muskkler kan være trent for lite og
dermed være ute av form.

Dr. Trojan understreker, at det er viktig
å fåutelukket andre mulige årsaker til
trøtthet. Og selv om det ikke er noen
effektiv medisin mot trøtthet, er det
andre behandlingsmuligheter.
Hvis en stiller store krav til sine
muskler, kan det hjelpe å legge om sine
aktiviteter, så kreftene passer bedre til
oppgavene. På samme måte kan bruk
av hjelpemidler avlaste musklene.
Er man inaktiv av frykt for å bruke
opp kreftene sine, vil trening hjelpe.
Treningsopplegget skal være individuelt planlagt for virke mot trøtthet.
Polio og narkose
I følge anestesiolog Selma Harris fra
California er poliopasienter ofte veldig
følsomme overfor narkose. Derfor er
det viktig før en operasjon å gjøre narkoselegen oppmerksom på, at man har
hatt polio. Især hvis man i det akutte
forløp av polio hadde eller stadig har
problemer med ånderettet eller lider
av søvnapnø (en tilstand, hvor man
i kortere tid under søvn holder opp å
puste).
Det er samtidig viktig å ligge riktig
under operasjonen. Det bør også drøftes, hvis det er asymmetri i kroppen,
som kan medøfre øket trykk.

Årsaken til generell trøtthet kan
skyldes:
• Svake muskler, så man kontsant er
på utmattelsesstadiet.
• Polioen påvirker kanskje hjernen.
• Nye undersøkelser viser tegn på
kronisk betennelse i ryggmargvæsken.
• Dårlig fysisk form
• Psykiske og sosiale problemer samt
søvnproblemer kan medføre til trøtthet,
som hos alle andre mennesker.
Årsaken er viktig

Av avdelingsfysioterapeut
Merete Bertelsen, PTU

Polio 4 • 2009

• 21

Skal vi polioskadde ta vaksine
Samtale med overlege Tiina Rekand,
nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen.

Hun har en doktorgrad som blant annet
handlet om poliovirus genetikk, men
har også god kjennskap til influensavirus.
Tiina Rekand understreker først at svineinfluensa ikke er en pandemi.
Risikogrupper bør vaksinere seg og
polioskadde har en nevrologisk sykdom som gjør at de er i risikogruppe.
Polioskadde bør derfor vaksinere seg.
Vi må også ta i betraktning at hjerte og
lungeproblematikk kan være tilstede på
grunn av relativ høy alder.
Influensavirus.
Vi kan ikke anta at eldre personer over
60 år har hatt en type influensavirus
tidligere som gjør at de er immune.
Influensaviruset har stor evne til å
kunne mutere og forandre seg til nye
former så det blir galt å si at H1N1,
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svineinfluensa viruset er det samme
som forårsaket Asiasyken og Hong
kong influensaen.
H1N1 viruset slik det forekommer i
dag som svineinfluensa, er heller ikke
det samme som under spanskesyken.
Immunitet mot bestemte former av
influensavirus virker bare over kortere
tid, og ikke over flere tiår.
Hvorfor denne influensaen i større grad
enn sesonginfluensa, rammer yngre og
friske personer det vet vi ikke.
Influensavirus har en syklus der de
utvikler seg hos fugl, svin og mennesker. Disse virusformer har tendens til å
kunne smitte på tvers av barrierer mellom disse artene.
Det er ved vanlig influensa snakk om

en mer langvarig genetisk utvikling.
Svineinfluensa viruset har utviklet seg
raskere og vi kan si at det har hoppet
over noen ledd i utviklingssyklusen.
H1N1 viruset kan teoretisk også mutere og bli hissigere og da vil ikke nåværende vaksine virke.
Styrking av immunforsvaret kan være
til hjelp overfor virussykdommer.
Poliovirus.
Polioviruset kan bare opptre i tre former, men det har likhetstrekk med
influensavirus. De er begge typer RNA
virus.
Vaksine mot poliovirus gis i Norge kun
i form av inaktivert (død) virus gjennom sprøyter, Salk vaksinen. Tidligere
ble det også i Norge brukt oral Sabin
vaksine, som gis som dråper gjennom
munn. Dette er levende svekket virus.

e mot svineinfluensa?
Salk vaksinen gir immunitet for 10 år
mens Sabin vaksinen gir livslang immunitet. Når man gikk bort fra Sabin
vaksine i Norge så var det fordi den
kunne gi akutt poliomyelitt, i sjeldne
tilfeller. For andre land kan bruk av
type poliovaksine være et økonomisk
spørsmål fordi Sabin vaksinen er langt
billigere.
Vaksinering mot svineinfluensa.
Vaksinen vil beskytte mot influensa
allerede etter et par dager.
Hun tror ikke at svette og frysninger
som noen kan oppleve etter vaksinering, er en infeksjonsreaksjon av vaksine for svineinfluensa, men at det mer
er snakk om immunreaksjoner i kroppen. Det kan også skyldes infeksjoner
av andre typer virus, forkjølelse eller
influensa.
Etter vaksinering kan det være riktig at
kroppen er svekket for å ta seg av vaksinevirus og derfor kan vi være lettere
utsatt for andre typer infeksjoner. Det
er da viktig å forholde seg til det og
kanskje være litt forsiktig.
Det er ikke slik at vi vil kunne smitte
andre med svineinfluensa dersom vi
får influensaliknende reaksjoner etter
vaksinen.
Vanlig influensavirus kan opptre i
svært mange former. Vaksinen som vi
blir tilbudt hver høst, er utviklet ut i
fra hva de som forsker på dette mener
er typer virus som vil utvikle seg til
en influensaepidemi. Vaksine kan da
planlegges minst et år i forveien ettersom hvordan man ser tendensene i den
genetiske utviklingen av virus. Viruset
som forårsaker svineinfluensa har relativt raskt kommet i en form som smitter mellom svin og mennesker. Det har
derfor ikke vært så god tid til å utvikle
vaksinen.

fare for at det kan utvikles GuillainBarré syndrom, men dette gjelder også
for alle former av virusinfeksjoner som
influensa eller forkjølelse. GuillainBarré syndrom er en slags immunreaksjon i nervesystemet som kan komme
akutt etter at nervesystemet blir utsatt
for virus. Vaksineringen i USA på 70
tallet mot svineinfluensa utviklet ikke
mer av Guillain-Barré syndrom enn
det som kunne forventes ved en slik
vaksinering.
Vi som er polioskadd har ikke større
fare enn andre til å få uheldige følger
av vaksinering.
Helsemyndigheter og vaksinering.
For enkelte typer sykdommer slik som
polio bør det være påbud om vaksinering, men neppe det for en sykdom
som svineinfluensa. Hun mener at det
i Norge er for sterkt fokusert på hvor
farlig svineinfluensaen er. Jeg antar at
dette betyr at hun mener denne form
for influensa ikke er særlig farligere
enn vanlig sesonginfluensa.
Samtidig synes hun det har vært for
mange som har vært ute i media og
uttalt seg negativt til vaksinen. Det har
vært mye støy. Hun mener vaksinen er
trygg, så trygg som det er mulig å få
den. Norske myndigheter ville ellers
ikke ha godtatt den, og hun synes myndighetene har håndtert denne saken på
en god måte.
Vi må forholde oss til det som det norske helsevesen og helsedirektoratet
anbefaler.

Omgivelseskontroll
Dynamiske armstøtter
Spisehjelpemidler
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Ved vaksinering er der alltid en viss
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Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4/09. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 30. januar 2010.

fra gamle dager
Trøndelag må få institutt for etterbehandling av
poliomyelittpasienter
Innsamling av midler settes i gang
TEAMWORK VED SYKEHUSENE I NORDTRØNDELAG I KAMPEN MOT SYKDOMMEN.
Nidaros 19. september 1950
Med innpå 200 til dels alvorlige tilfeller av poliomyelitt
vil sommeren 1950 stå som et lite hyggelig minne for
folk i Trøndelag. Ofrene som i dag ligger hjelpeløse på
sykehusene i landsdelen, vil i et hvert fall aldri glemme
denne sommeren, da den lumske sykdommen ble kastet
over dem.
Men – om det kan være en mager trøst – så er det en
kjensgjerning at trønderne med ett har fått øynene opp
for nødvendigheten av å gå til kamp mot sykdommen. De
velkomne beløp, som i disse dager stilles til rådighet for
Landsforeningen mot Poliomyelitt – enten de nå skriver
seg fra kommunestyrer, bedrifter, organisasjoner eller
enkeltpersoner over hele Trøndelag – vitner om det. Det
er skapt grobunn for et effektivt arbeid mot poliomyelitten
i Trøndelag. I et hvert fall ettervirkningene av den. I dag
er ikke poliomyelitten ensbetydende med vanførhet. Midt
oppe i all usikkerheten om denne sykdommen er det godt å
vite.
Og trønderne vil gjøre sitt til at de økonomiske
forhold ikke skal være til hinder for at arbeidet med å
hjelpe de syke skal kunne gjennomføres. Det vil de nok
merke fru avdelingslæge Margot Nissen-Lie og fru dr.
Paulsen, som skal drive propaganda for Landsforeningen
mot Poliomyelitt i Trøndelag i de nærmeste dager, og
nevrolog overlæge Paul E. Paulsen og sykegymnast
Else Smith. Som gjennom et forhåpningsfullt teamwork
i disse dager åpner offensiven mot ettervirkningene på
poliomyelittpasienter på Innherred sykehus.
Spesialist i poliomyelittbehandling.
Overlæge dr. Lange ved Innherred sykehus og overlæge
dr. Vogt ved Namdal sykehus henvendte seg for en tid
siden til Landsforeningen mot Poliomyelitt med henstilling
om å få en spesialist i etterbehandling av poliomyelitten
til Trøndelag. I går kom dr. Paulsen, noen dager tidligere
sykegymnast Else Smith ( som for øvrig nylig har vært
på studieferd til det kjente poliomyelittsykehus Warren
Spring i USA, og en av de nærmeste dager blir teamet
supplert av en gandagist. Disse tre skal for en tid knyttes til
Innherred og Namdal sykehus utelukkende for å ta seg av
poliomyelittpasienter med lammelser, lære dem å bruke de
lammede legemsdeler igjen. Det skal skje ved massasje og
atter massasje i alle mulige former.
– I dag er det 25 poliomyelittpasienter ved
Innherred sykehus med mer eller mindre lammelser,
forteller overlæge Lange. De representerer et veldig
problem fordi vi mangler sykegymnaster til å ta seg
av etterbehandlingen. Vi er derfor overordentlig glad
for at poliomyelittforeningen har sendt dr. Paulsen og
medhjelperne hit for å ta seg av etterbehandlingen.

– Vi vet så alt for lite om sykdommen dessverre. Det
er ennå umulig å spore smittegrensene, bl.a. fordi det
bare er et fåtall av poliomyelitt-tilfellene vi får kjennskap
til. Vi regner med at en av hundre angrepne får klinisk
behandling. Hos de fleste arter sykdommen seg som lett
influensa.
– Møteforbud og isolasjon?
– Skulle isolasjonen være effektiv, måtte folk holde seg
innomhus. Alt måtte stoppe. De forstår, det er uråd å sette
noen grenser for isolasjonen. Der vi imidlertid kan gjøre
noe, er å begrense ettervirkningene. Heldigvis er man
kommet langt i dette arbeid. Vi rekner med at 50 prosent
av de lammede kan bli helt bra. 25 prosent vil få en del
mindre ulemper, men vil kunne klare seg godt ved egen
hjelp, mens 20 prosent vil være avhengig av andres hjelp.
Vi må få poliomyelittinstitutter
Behandlingen av de lammede vil ofte strekke seg over flere
år, og det er her Landsforeningen mot Poliomyelitt har sin
store oppgave.
Formannen i Landsforeningens damegruppe, fru
avdelingsoverlæge Nissen-Lie, som skal oppholde seg i
Trøndelag noen dager for å sette mer fart i arbeidet for
poliomyelittsaken, forteller at Landsforeningen ble startet
i 1947 med en tidligere poliomyelittpasient, skipsreder
Eivind Lorentzen, som formann. Foreningens styre består
av 9 personer, derav 4 læger. Kronprinsesse Märtha er
foreningens beskytterinne.
Foreningens viktigste oppgave er å arbeide for
opprettelse av poliomyelittinstitutter i landet. Tidligere har
en vært henvist til Sverige og Danmark for etterbehandling
av poliomyelittpasienter, hvilket også innebærer psykiske
påkjenninger for pasienten. Målet er å få opprettet
flere mindre behandlingsinstitutter ut over landet og et
sentralinstitutt i Oslo.
I Trøndelag vil det nå være fordelaktig å improvisere et
behandlingsinstitutt, der en kan ta seg av de lammede. I og
for seg vil det ikke være noen økonomisk affære å skaffe
til veie det apparatet som trengs. Det er selve bygget som
koster. Vi ser det slik at det ideelle ville være å få bygd et
institutt i tilknytning til et av sykehusene. Det kunne så
nyttes til andre formål, f.eks. epidemiavdeling i perioder
det er få poliomyelittpasienter.
– Jeg forsøker nå å komme i kontakt med personer som
kunne være interessert i arbeidet, og tar i første rekke sikte
på å opprette arbeidsgrupper på mer sentrale steder, som
kan organisere arbeidet med innsamlingen av midler. Det
er godt håp om å få organisert en slik gruppe i Trondheim.
Foreningen har i Nord-Trøndelag kontakter med
sorenskriver Gabriel Lund, som rådsmedlem i Levanger,
Fru Elin Sjøgard som rådsmedlem i Steinkjer og overlæge
dr. Vogt som rådsmedlem i Namsos.
Ps.
Dagens situasjon med Svineinfluensa kan kanskje også
vekke minner fra denne vanskelige tiden.
Er det noen som kjenner igjen noe av dette? Vi tar gjerne i
mot innlegg/historier dersom dere har noe.

En av hundre angrepne havner på sykehus
– Men, spør vi dr. Lange. Kan vi ikke forebygge
poliomyelitt på et eller annet vis?
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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.
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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 42 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

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

Telemark Poliolag
Torstein Simensen
Åfossmyra 58
3731 Skien
Tlf. 35 54 54 25
Mob. 90 95 07 42
torstein.simensen
@ineos.com

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstands-

medlem

Interes-

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

