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lederen har ordet

D

e siste to dagene (1. og 2. mars) har jeg, og store deler av
Hovedstyret, ”sittet inne”. Vi har hatt et spennende og givende
møte hvor vi både har behandlet nye saker og, ikke minst, fått på
plass en del som sto på vent. Det viser seg at mange saker tar mer
tid en det vi hadde planlagt. Noe kan vi vel få til selv, men når flere
parter er involvert, ikke minst det offentlige, så tar ting tid. (TTT).
Protokollen fra møtet blir lagt ut så snart den er ferdig og sendt til
lokalavdelingene.

M

en det som var så ekstra fint denne gangen var noe helt
utenfor sakslisten. Da vi reiste til møtet var det kaldt og
guffent på Østlandet, men da vi var ferdig og sto og ventet på buss
og tog så var det sol og varmt i været. Snøen smeltet og det var
bare, snøfrie hjulspor på veiene. – Jeg må bare innrømme det. Da
er det lettere og leve og smile til verden. Vinteren har vært lang og
kald nok. Spesielt for oss som er avhengig av hjelpemidler og har
en kropp som fungerer best i varmen.

T

iden etter jul har vært preget av den nye
Samhandlingsreformen. Det blir en del møter i den
forbindelse. Det er også en del usikkerhet knyttet opp mot
omorganiseringen av sykehusene i Oslo området og forholdet til
rehabilitering innen det nye foretaket. Sunnaas sin rolle er ikke
avklart, men både brukermiljøene og ikke minst brukerrådet er
opptatt av å sikre at den kompetansen og erfaringen som er på
Sunnaas fortsetter på en måte som kommer oss, det vil si brukerne
til gode.

V

i har hatt et nytt møte med behandlingsreiser, og referatet
fra dette møtet er tatt inn i bladet. Fortsatt er det flere uløste
spørsmål, men det begynner å løsne i forhold til rullestoler og
reiser. Som dere ser så kan manuelle stoler tas med, og dersom
vi reiser fra andre flyplasser enn Gardermoen så kan flere med
rullestol bli med. Videre kan noen av de som er avhengig av
rullestol få hjelp til å komme av og på flyet gjennom bestilling
av rullestol på flyplassene. Det betyr at man kan sette igjen sin
egen rullestol hjemme. Det vil si; dersom man skal til Tenerife
så kan man leie rullestol eller el-scooter på Vintersol. Den
muligheten er fortsatt ikke til stede i Tyrkia da man ikke får leid
slike hjelpemidler der. Foreløpig er det slik at dette må den enkelte
betale selv, men vi har meldt spørsmålet om ikke NAV kan ta
denne regninga for de som har dette behovet til det kommende
møtet med ledelsen i Helse-og Omsorgsdepartementet. Vi synes
det er rimelig at NAV dekker dette slik at flere av de som kanskje
har størst behov kan bli med på Behandlingsreiser. Det videre
spørsmål om økning av antall rullestoler på flyene vil en egen
gruppe jobbe videre med. Her blir er det mest riktig å jobbe opp
mot flyselskapene og Samferdselsdepartementet.

N

HF’s økonomiske situasjon er også et ”hett” tema. Som dere
har sett i Handikapnytt så er det iverksatt store sparetiltak.
Dette betyr blant annet at vår landsforening har mistet det
administrative tilskuddet. Dette fordi vi har Vårt eget Fond.
Foreløpig har vi ikke nådd frem med vår argumentasjon om at
fondet primært ikke skal brukes til drift. Riktignok er det en
lang praksis for å bruke noe som tilskudd til driften, men da
fortrinnsvis dersom det er knyttet opp mot prosjekter. Det vil vi
fortsette med. I tillegg til dette har NHF tatt oss med som partner
i et bingoprosjekt. Det vil nok gi noen inntekter, men hvor mye
gjenstår å se. Vi vil også kunne få noe fra Quick lotteriet, men
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erfaringen tilsier at det ikke er det vi skal basere drifta på. – Samlet
betyr dette at vi må være mer forsiktig med utgiftene. Hovedstyret
vil komme tilbake til dette i forbindelse med det kommende
budsjettet på årsmøtet.

S

vineinfluensaen ble heldigvis ikke så ille som forespeilet i de
verste senarioene. Om det skyldes en vellykket vaksinepraksis,
eller om det skyldes andre forhold skal jeg ikke ha noen formening
om her. Men det som er klart er at mange av våre medlemmer har
latt seg vaksinere. Og det synes å være bra. Spørsmålet blir da
om vi skal ta en sprøyte, eller en dose, nr. 2. Dette har vi forelagt
overlege Gilhus i Fagrådet, og han svarer at ut i fra det vi vet nå så
er ikke det nødvendig.

O

rdningen med spesielle ”midtsider” fortsetter i dette
nummeret. Etter henvendelse fra Vestfold Poliolag, og ikke
minst med hjelp fra redaktøren av Polioplukk, Bjørn Lobben,
har vi trykket en artikkel om Polio og resttilstander. I likhet med
det som sto i forrige nummer er det meningen at dere skal kunne
nappe denne ut og ta den med og vise den til fagpersoner når dere
skal til behandling. Det er dessverre fortsatt stor mangel på viten
om dette i fagkretser, både i forhold til leger og fysioterapeuter.
Styret i vårt eget fond vil vurdere om vi skal trykke opp denne
artikkelen i en egen folder. Kostnadene for dette er under
utredning.

V

i har også en liten oppfordring til dere. Hovedstyret og
Fagrådet, i samarbeid med Helsedirektoratet, har fått sendt
ut en plakat om anestesi for poliopasienter. Det er meningen at
den skal henge på alle avdelinger som foretar operasjoner, både
private og offentlige. Vår oppfordring til medlemmene er at dere
sjekker ut om den virkelig har kommet fram når dere er inne til
en operasjon. Dersom noen mangler den vil vi at dere varsler
lokalavdelingene som igjen samler ”treffene” og sender de til oss.

K

ryssordet i siste nummer ble en suksess. Det kom inn veldig
mange svar, og vinneren er kunngjort i forbindelse med
løsningen et annet sted i bladet. Vi fortsetter derfor med dette.

T

il slutt vil jeg få ønske vel møtt til et nytt årsmøte i dagene
7. til 9. mai på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Her
må vi spesielt se på økonomien og hvordan vi tilpasser oss den
nye situasjonen. Vi tror at vi har et spennende program å tilby
på seminardelen. Spesielt er Ewa Harringer og hennes film med
etterfølgende mulighet for menings og erfaringsutveksling både
spennende og en utfordring. I denne forbindelse vil vi minne om
at det er anledning for observatører til å være til stede i tillegg til
delegatene. Dersom noen ønsker å være til stede bare på lørdag så
kan dere melde fra om dette gjennom lokallagene. Vi skal prøve å
få plass til så mange som mulig.
Til slutt vil jeg få sende en vårlig hilsen til dere alle.
Stein

Oppsummering av møte i
styringsgruppe bil 28. januar 2010.
Styringsgruppen består av
prosjektleder Tore Lund
Bache og prosjekteier Liv
Welde Johansen i Nav
Hjelpemidler og tilrettelegging, Roar Løken Lund fra
Nav Direktoratet, Cato Lie
fra FFO og Guri Henriksen fra NHF/SAFO.

”Aktiv brukermedvirkning/
brukerpassprosjektet” og at
direkte utgifter dekkes.

NHFs rolle
Vi mener brukernes
kvalitetskrav må være styrende for bilsentrene og
forventer at kvaliteten på
bilområdet bedres. ForutAlle vedtak skjer nå ved 5
setningen for deltakelse i
bilsentre
styringsgruppen er at det
Nav har flyttet de 19 bilskal bygges opp 5 bilsentre
kontorene for vedtak til
og ambulante tjenester. NHF
5 bilsentre, lokalisert ved
ønsket en modell med bilkhjelpemiddelsentraler,
ontor og hjelpemiddelsentral
(Tromsø, Trondheim, Bersamlokalisert i 19 fylker,
gen, Stavanger, Oslo). Alle
men Nav ledelsen besluttet
vedtak - både i gamle og
5 bilsentre. Når Nav har fått
nye saker behandles av
avklart økonomiske rammer
bilsentrene. Dette gjelder
i mars, må vi vurdere vår
også vedtak om reparasjoner. rolle på nytt.
Bilsentrene jobber med å få
Vi har etterlyst informasjon
ned det store antallet restan- til søkere og til alle som har
ser som de overtok fra bilkbil og trenger reparasjoner
ontorene. Det er mange nye
Nav har lovet å raskt orisaksbehandlere og Nav jobentere brukerne om hvilke
ber med opplæring av disse. spilleregler som gjelder og
Jeg viser også til e-post fra
hvor man skal henvende
Rolf Reinertsen til nettverket seg.
ang dramatisk økning i saksbehandlingstiden.
Skal legges på www.nav.no
Formidling av bil og speNav har laget et nytt eleksialutstyr er fortsatt ved
tronisk søknadsskjema som
hjelpemiddelsentralene.
du finner på http://www.
Målet til Nav er at både venav.no/Helse/Hjelpemidler/
dtak og formidling skal skje Bil+og+transport/215904.
ved bilsentrene og at utprøv- cms
ing/demobiler samt ambulante team skal bygges opp.
Arbeidsoppgaver
Dette er det foreløpig ikke
I styringsgruppen fikk vi
penger til og Nav regner
tilslutning til at rammer og
med budsjettmessig avklarinnhold for nye bilsentre
ing i mars.
utvikles i et samarbeid
mellom Trøndelag og
styringsgruppen i første
Trøndelag er pilot for full- omgang. Når kvalitetskrav
verdig bilsenter
og retningslinjer er klare,
Elin Gullvåg og Steinar Mi- samt økonomien på plass,
kalsen er med i lokal proskan man gå i gang med de
jektgruppe og samarbeider
4 andre bilsentrene slik at
med NHF sentralt. Vi har
det blir et likeverdig tilbud
sendt notat til prosjektleder
på landsbasis. Styringsgrupsentralt om at vi forventer
pen og Trøndelag må bl a
brukermedvirkning som i
jobbe med kvalitetskrav og

tidsbruk, utforming av ambulante tjenester og utprøvingsmuligheter, sentralenes
rolle for brukere i fylker uten
bilsenter samt Nav lokalt
sin rolle, dekning av utgifter
til både ambulante team og
reiseutgifter til brukere som
skal til bilsenteret, brukers
valgfrihet når det gjelder
hvilket bilsenter man vil
benytte og samarbeidet med
bilombyggerne.

krav.
Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Guri Henriksen
Interessepolitisk rådgiver
Telefon: 24 10 24 62
Telefaks: 24 10 24 99
Postboks 9217 Grønland,
0134 OSLO
www.nhf.no

NHF-erfaringer?
Bil er et viktig område for
NHFs medlemmer. Jeg
ber om at erfaringer og
synspunkter sendes til undertegnede, inklusiv NHFnettverket hjelpemidler, slik
at vi i fellesskap kan følge
utviklingen og fremme våre
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Vintersol – et parad

De har to basseng å boltre seg i på Vintersol. Ett med 25 grader og ett med 33-34 grader.

Clinica Vintersol er navnet. Stedet
er Los Cristianos på Tenerife.
Helt nede ved stranden langs
strandpromenaden mellom Los
Cristianos og Playa las Americas.
Et behandlingssted hvor om lag
90 pasienter kan få behandling av
forskjellig slag til en hver tid.
80–100 ansatte står klare for å ta i
mot pasienter fra hele Skandinavia.
Administrerende direktør Pablo
González Dorta tar i mot Polio en
varm formiddag. Han forteller mer
enn gjerne om Vintersol og tilbudet
de har for polioskadde og andre
funksjonshemmede som kommer til
Vintersol i løpet av sesongen.
– Vi har om lag 100 ansatte her.
14 fysioterapeuter, tre ergoterapeuter,
fire sykepleiere og fire leger jobber
6 • Polio 1 • 2010

på senteret og tilbyr behandlinger av
forskjellige slag, sier Dorta på flytende
svensk.
I tillegg er 20 assistenter,
kjøkkenpersonale og administrasjon.
Han forteller at han har studert
i Sverige og har bodd flere år i
Skandinavia.
– Det er en av de viktigste
forutsetningene våre her er at så mange
som mulig av de ansatte snakker
skandinavisk, fortsetter han og legger
til at om lag 90 prosent av staben
snakker et skandinavisk språk.
Fantastisk sted
Gruppen på 20 som Polio traff på
Vintersol nå i januar fikk ikke fullrost
stedet og behandlingstilbudene de fikk
på Vintersol. For folk med seinskader
innen polio er det varme og lett
vedlikeholdstrening som gjelder. Ikke
at en skal trene opp noe, men heller
drive med bevegelsestrening for å
holde sykdommen i sjakk.
– Det er vanskelig å trene opp død
muskulatur, sa en av nordmennene før
han forsvant ut i et av bassengene på
Vintersol.

Det er to bassenger på Vintersol.
Ett med 25 grader og ett med 33-34
grader i vannet, begge med saltvann.
I og med at Vintersol ligger helt nede
ved stranden kan de som ønsker det
også bade i havet. Vintersol har et
veldig godt samarbeid med det lokale
Røde Kors som står til tjeneste for
pasienter fra Vintersol hver eneste dag
året rundt.
– Det er jo bedre å være her enn
på et hotell. Her er det hotellstandard
og i tillegg får vi all den behandling
vi skal ha og er det noen som ønsker
mer behandling, er ikke det noe
problem. Det kan vi kjøpe for egen
regning, smiler Anne Elise Næss mens
hun trener sammen med den svenske
fysioterapeutstudenten Kristina
Rodopoulou.
Bygd av svensker
Historien om Vintersol går tilbake til
50-tallet. Svenskene Bengt Rylander
og Olle Ryding led av henholdsvis
multippel sklerose (MS) og reumatoid
artritt. De reiste til Tenerife får å
se om klimaet kunne bedre helsen
deres. De skjønte at klimaet hadde

dis for polioskadde

Vintersols Tone Wollmann informerer den norske gruppen som var nede i januar om rehabiliteringssenteret i Los
Cristianos om hva de har i vente de kommende fire ukene.
god innvirkning på helsen deres
både spanske og svenske myndigheter
Behandlingsreiser kan sende folk hit
og dermed bosatte de seg i det som
til å samarbeide med prosjektet og i
skulle en tro at også nordmenn kunne
den gang var en liten fiskelandsby,
1965 sto senteret ferdig og klart til å ta reise hit på rekvisisjon. Men slik er
Los Cristianos. De hadde mange
i mot brukere fra Skandinavia.
det ikke. Vi har fått beskjed om at så
problemer den første tiden ettersom
Det er Stiftelsen Vintersol som eier lenge det ikke er norske eierinteresser
verken Spania eller Tenerife hadde
senteret. Det er svenske landsting blant her, kan ikke det skje, sier Dorta, som
noe tilbud for rehabilitering. Dessuten
annet som står bak stiftelsen. Noe som
ikke legger skjul på at han arbeider
var innbyggerne i Los Cristianos
gjør det lettere for svensker å få plass
med Helse- og omsorgsdepartementet i
helt fremmede for de problem
på Vintersol.
Norge om dette.
handikappede har.
– Jeg skjønner ikke at nordmennene
Men med svensk stahet ga de ikke
ikke kan ha samme systemet, fortsetter
opp og etter hvert fikk de med seg
Dorta. Når Rikshospitalet gjennom

Tenk om vi hadde hatt det slik på norske badestrender. At de som måtte ønske det
kan kjøre helt ned på stranden.

– Her får vi all den treningen vi
måtte ønske, sier Anne Elise Næss
fra Vestfold. Her sammen med
fysioterapeutstudenten Kristina
Rodopoulou i gymsalen.
Polio 1 • 2010 •
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– Det finnes ikke noe bedre
sted å være enn her

– Når vi søker oss hit ned, og
kommer med, blir arbeidsgiveren
vår, Bærum kommune glade. For da
vet de at vi kommer tilbake på jobb
fire uker senere som nye mennesker
og både vi og arbeidsgiver er
fornøyd.
Ekteparet Kari og Fritjov Næss er på
Vintersol for tredje gang og stortrives
på senteret. De forteller at et opphold
på Vintersol rett og slett er medisin for
dem.
– Å komme hit midt på vinteren er
det beste som kan skje for folk som
sliter med seinskader etter polio, sier
Fritjov, mens han viser rundt i den
romslige leiligheten de har fått seg
tildelt på Vintersol.

Brukernes premisser
– Det er en kjensgjerning, forteller
de to, at Vintersol er bygd for å være
tilpasset rullestolbrukere, og da blir det
lettere for oss å komme hit.
– Men slik er jo Los Cristianos
blitt også, fortsetter Fritjov. – I Arona
kommune, hvor både Los Cristianos
og Playa Las Americas ligger har de
sett det som sin oppgave å gjøre byene

Ekteparet Kari og Fritjov Næss fra Bærum er på Vintersol for tredje gang. – Vi
reiser igjen så fort vi får en mulighet, sier de to
til et paradis for rullestolbrukere.
– Vi kan jo kjøre scootere og
rullestoler absolutt alle steder her
i området. Det er jo fantastisk for
oss, smiler Kari. De forteller at de
skal bruke mye tid på å farte rundt
på strandpromenaden mens de er på
Vintersol.

– Når reiser dere hit igjen?
– Så fort vi får en mulighet. Vi
søker om å få reise og så håper vi på
positivt svar fra Behandlingsreiser, sier
ekteparet fra Bærum.

Tekst og foto: Svein Sjølie

Mary Sol – et godt alternativ

Et annet tilbud i Los Cristianos er
kurhotellet Mary Sol. Det er eid av
tyskere og drives kommersielt.
Hit kan en reise som vanlig
charterturist og «kjøpe» seg
behandlinger av forskjellige slag.
Alt etter hva en kan ønske seg av
behandlinger.

Familieleiligheter
I motsetning til på Vintersol hvor det
er enkeltrom og de som er med på
reisene ikke får ha med seg assistenter
og familie, har Mary Sol leiligheter
i forskjellige størrelser. Det er plass
til både familie og assistenter i egne
låsbare rom for dem som måtte ønske
det.
Et greit alternativ for den som ønsker
å reise for egen regning.
8 • Polio 1 • 2010

Mary Sol drives av tyskere. Et kommersielt senter med gode tilbud for dem som
ønsker å betale truen sjøl.

Helt topp for folk i rullestol

Tenk om norske badestrender hadde vært tilpasset rulletsolbrukere slik som det er i
Både strendene og gatene er bygd slik at rullestoler kommer fram.
I løpet av noen få år har Arona
eller ikke.
kommune på Tenerife brukt
Nå framstår byene Los Cristianos
millioner på millioner av Euro for å
og Playa de las Américas som de
gjøre hele kommunen tilgjengelig for reneste paradis for dem som må
alle. Enten du er bevegelseshemmet
bruke rullestol eller scooter.

Arona på Tenerife.
Blant annet er strandpromenaden
fra Los Cristianos til Fanabe, vest
for Playa de las Américas rustet opp
og fremstår som en flott strekning
på rundt ei mil uten en eneste fysisk
hindring for rullestoler.

Flott pris til
Arona
kommune
Arona kommune, hvor byene
Los Cristianos og Playa
Las Americas er, er blitt
tildelt prisen Reina Sofia de
Accesibilidad 2009. Det betyr
noe sånt som Dronning Sofias
pris for beste kommunes
tilpasning til hjelp for
bevegelseshemmede.
Borgermester Reverón og
turistsjefen Angerl David Herrera
er glade for prisen de mener er
den mest prestisjetunge prisen i
Spania. I mars kommer dronning
Sofia til Tenerife og Arona
kommune for å dele ut prisen.
Det er den Tenerifebaserte
uke- og gratisavisen Sveriges
Nyheter som skriver dette.
Polio har med selvsyn sett hvor
flott Los Cristianos og Playa Las
Americas er tilrettelagt for dem
som er avhengig av rullestol eller
scooter for å komme seg fram.

Kanskje en liten omveg, men fram
kommer en med rullestol i Arona.

I Svenska kyrkans lokaler er det
kjørerampe inn til høyre.

Ikke et eneste sted er det slik at ikke rullestolbrukere kommer fram. Denne rampa
i Los Cristianos har vært der i alle år.
Polio 1 • 2010 •
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Det bare ble slik

– Aftenposten må jeg ha hver dag, selv om jeg får den en dag etter utgivelsesdagen, sier Jan Ivar Haugen.
Det er tidlig tirsdag formiddag.
Midt i januar. På en terrasse i
fjerde etasje i ei boligblokk i Playa
de La Arena på sørsida av Tenerife
sitter Jan Ivar Haugen med sin
Aftenposten. Gradestokken har
krøpet over 25 grader. På plussiden.
Nå er det godt å leve. Spesielt for
dem som sliter med polioskader.
Varme og bare veger er viktig for en
polioskadd når vinteren er på sitt
verste hjemme.
Når Polio hilser på ekteparet Haugen,
er det et ektepar i feriemodus som
tar imot. Pensjonistekteparet vender
gjerne tilbake til Tenerife i flere
omganger. Hver eneste vinter siden de
kjøpte leiligheten i år 2000 tilbringer
de to til tre måneder her. Langt fra
vinter og kulde, og ”sitteinneliv” for
10 • Polio 1 • 2010

Jan Ivar.
– Jo, for oss som er mer eller
mindre bevegelseshemmet er sol og
varme et stort pluss. Med is og holke
hjemme er det ingen selvfølge at vi tar
oss ut. Langt mindre får trent det vi
kanskje bør, eller må, sier Jan Ivar.
Det er en kjent sak for polioskadde at
vinterføre ikke er det beste underlaget
å bevege seg på. Og slik ble det for Jan
Ivar, også. Etter å ha feriert på Tenerife
som ”vanlige” turister i noen år kom
de over leiligheten, og dermed ble de
huseiere på Tenerife.
– Det var nærmest en tilfeldighet
at vi kom over denne leiligheten, og
da muligheten åpnet seg, slo vi til og
kjøpte den, fortsetter han. Så de siste
ti årene har ekteparet hatt leiligheten
i blokka i Playa de la Arena, og hver
vinter har de tilbrakt noen måneder

der. Langt fra snø, kulde og hålke
hjemme i Norge.
Mange kjenner Jan Ivar
For mange av Polios lesere er sikkert
navnet Jan Ivar Haugen kjent. Han
var i flere år med i redaksjonsrådet for
bladet og har vært en mann med klare
meldinger om de polioskaddes forhold.
En sak som opptar han er at de som
kommer med på behandlingsreise til
for eksempel Vintersol på Tenerife har
ikke lenger mulighet til å ha med seg
assistent til å hjelpe seg.
– Jeg skjønner at det er snakk
om økonomi, sier han. – Men det jeg
ikke skjønner er hvorfor vi kan ikke
ta av ”Vårt eget fond”. Det er jo blitt
opprettet for å hjelpe polioskadde. Og
hvis ikke en assistent til å hjelpe de
som trenger hjelp for å komme seg til

Det er ikke noe å si på utsikten fra terassen hos Jan Ivar Haugen i La Arena.
Syden er hjelp, ja, da skjønner ikke
jeg, sier han.
Stopper ”forfallet”
Det er en kjensgjerning at polioskadde
har behov for trening. Det vet alle som
kjenner til denne diagnosen. Haugen
forteller at han ved å være i Syden
noen måneder hvert år holder det
kroppslige forfallet i sjakk.
– Jeg kjenner jo at jeg blir
dårligere for hvert eneste år som går
og det som bare for noen år siden var
”ganske greit” er i dag blitt nesten
en umulighet, sier han og peker ned i
bakken nedenfor blokka.
– Så seint som i fjor hadde jeg
ingen problemer med å gå opp bakken
her, men nå er det blitt tungt og veldig
slitsomt, sier han med et smil. Han lar
ikke skaden sin gå utover humøret sitt.
I hvert fall ikke slik at en
utenforstående kan merke det.
Kona Brit forteller at Jan Ivar
ikke er den som klager over sin egen
situasjon. Snarere tvert i mot.
– Det er i perioder ganske så
irriterende at han ikke klager mer, sier
hun mens hun serverer ost, kjeks og
annen sommermat. Enda kalenderen
viser 20. januar.

Gardermoen er for dårlig
Når ekteparet skal reise til sitt andre
hjem på Tenerife, er det litt av en
utfordring for Jan Ivar. For det som
for funksjonsfriske er en selvfølge,
komme gjennom sikkerhetskontrollen,
har for Jan Ivar og andre vært en
utfordring inntil for kort tid siden, sier
Brit og forteller at hun har tatt opp det
med ledelsen for Gardermoen mer enn
en gang.
– Men det er ikke alltid like lett å
ta opp slike saker med dem som styrer
den butikken, sier hun med en meget
bestemt mine.
For når en skal reise til eller fra
Gardermoen og er bruker av rullestol,
er det ikke så lett som en kanskje
skulle tro på en moderne flyplass.
– Det er ikke bestandig slik at en
kan kjøre rett om bord i flyet. Noen
ganger må en ned ei trapp, og inn i en
buss før en skal opp igjen ei smal og
bratt flytrapp. Det er ikke alltid like
greit for rullestolbrukere, da, sier Brit.
Vurderer å selge
Ekteparet Haugen synes det er så ille at
de faktisk vurderer å selge leiligheten
i La Arena på Tenerife og heller satse
på et sted hvor de ikke er avhengig av
å fly gjennom Gardermoen. Ekteparet,
og spesielt kona Brit, har kjennskap til

Kroatia og er ofte på besøk i landet.
– Hvis vi ikke snart opplever
en forbedring av forholdene på
Gardermoen, kommer vi nok til å
selge og i stedet satse på ei leilighet
i Kroatia. Da kan vi sette oss i bilen
hjemme i Bærum og kjøre helt fram,
sier ekteparet Haugen som ønsker at
flere skulle kunne få muligheten til
å være klimaflyktninger i den kalde
årstiden.
Men begge er glade i
leiligheten i La Arena, ikke langt
fra Los Gigantes. Så om det blir noe
salg eller ikke, er det mange faktorer
som spiller inn. Om de får en rett
pris for leiligheten og ikke minst om
Gardermoen blir i stand til å hjelpe
reisende med bevegelseshemming.
– Det er avgjørende for oss,
sier ekteparet Haugen, som har et håp
om at alle reisende via Gardermoen
skal ha alle muligheter for en vellykket
start eller avslutning på sine reiser. For
det er jo for ille at Jan Ivar synes det er
mindre slitsomt å reise gjennom hele
Europa med bil enn å reise med fly fra
Gardermoen, sier Brit Bakker Haugen.

Tekst og foto: Svein Sjølie
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fra gamle dager
Godt håp om å beseire
POLIOMYELITTEN
Mulig å fremstille vaksine som gjør folk
immune mot lammelsene.
Amerikanske forskere har påvist blodets kamp
mot poliomyelitt-virus.
Dagbladet 1952
New York i dag.
(Av Howard W Blakeslee, Ass.
Press`vitenskapelige medarbeider.) –
Poliomyelitten vil muligens snart kunne
nedkjempes etter en overraskende oppdagelse
om at virusen først angriper blodet og ikke
nervesystemet.
Oppdagelsen er allerede blitt benyttet for å
hindre aper og sjimpanser fra å få poliomyelitt.
Det ble i dag avgitt to rapporter, en fra John
Hopkins University, og en fra Yale, til Den
amerikanske føderasjon av sammenslutninger
for eksperimentell biologi. Rapporten fra
John Hopkins ble lagt fram av professor dr.
David Bodian og den fra Yale av professor dr.
Dorothy M. Horstmann. Nasjonalstiftelsen til
bekjempelse av barnelammelse støtter begge
forskerne i deres arbeid.
Poliomyelitt-virusen går fra maven til nervene,
har man ment hittil. Lammelsen skyldes
nedrivningen av nervesystemet. Lægene har i
enkelte tilfelle også funnet virus i musklene, men
ingen har forklart hvordan den kom dit før de to
forskerne oppdaget blodets betydning i denne
forbindelse.
Apene fikk poliomyelitt-virusen inn med maten
på samme måte som man vet mennesker blir
smittet. Noen dager senere fant man virus i dyrets
blodårer. Virusen holdt seg der noen ganger helt
opp til 15 dager. I denne tiden viste dyra ikke tegn
til å være rammet av sykdommen.
Dette forklarer hvorfor ikke sykdommens
opphold i blodet ble oppdaget for mange år siden.
Ingen fant på å undersøke der så lenge dyra ikke
var syke. Av samme grunn ble virusen heller ikke
funnet i det menneskelige blodsystem.
Dr. Bodian forklarte at det nye begrepet om
poliomyelitt er at blodet forsøker å ødelegge
virusen, mens denne oppholder seg i blodårene.
I enkelte tilfeller taper imidlertid blodet kampen
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og virusen siver da ut i hovednervesystemet i
ryggmargen og hjernen. Poliomyelitten angriper
og ødelegger disse nervene og sykdommen er i
full blomst.
Blodets kamp mot poliomyelitt-virusen gir også
forklaringen på hvorfor så mange mennesker har
hatt sykdommen uten å vite om det.
John Hopkins University synes å ha bevist dette
så grundig at det ikke kan finnes snev av tvil om
teoriens viktighet. Dyra fikk der injeksjoner med
blod som hadde utvunnet midler til bekjempelsen
av poliomyelitt-virusen. I hvert enkelt tilfelle ble
apene reddet fra lammelse.
Dr. Bodian hevder at sykdommens form
hos sjimpansene ligger så nær opptil den
poliomyelitten som rammer menneskene at
utsiktene til å overvinne poliomyelitten nå er
atskillig lysere.
Mennesker kan nå få innsprøytninger av
blod fra personer som allerede er smittet
og hvor blodet derfor allerede er mobilisert
mot sykdommen. Han mente også at det
nå er mulig å fremstille en vaksine som vil
frembringe anti-poliomyelitt-stoffer i blodet
og derfor gjør mennesker immune mot
sykdommen.
●
Dagbladet har snakket med læge Einar Pedersen
i Helsedirektoratets Hygienekontor.
Han sier at de forskerne som er nevnt, hører til
de ledende i verden, men finner ikke noe særlig
nytt i telegrammet. Imidlertid kan dette at man
har konstatert at poliomyelitt-virus oppholder seg
så lenge i blodet åpne teoretiske muligheter for at
sykdommen kan bekjempes med vaksine.
Både i utlandet og her hjemme har man brukt
innsprøytninger av blod fra personer som alt er
smittet – men uten effekt hittil. I mange år har
arbeidet pågått med fremstilling av vaksine mot
poliomyelitt, men også uten held.

Sakset fra Aktivitetshåndboken
Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
Polio - resttilstander
Forfattere:
Carin Willén, dr. med, legitimerad
sjukgymnast, universitetslektor,
Sektionen för arbetsterapi, audiologi och
fysioterapi, Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet.
Gunnar Grimby, professor emeritus,
Sektionen för klinisk neurovetenskap
och rehabilitering, Institutionen
för neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet.
Johan K Stanghelle, professor,
overlege, Sunnaas sykehus HF
Sammendrag
De vanligste symptomene ved
resttilstand etter polio er nedsatt
muskelkraft, økt tid for restitusjon i
tidligere rammet muskulatur, generell
tretthet samt ledd- og muskelsmerter.
Begrepet postpoliosyndrom er innført
der ny eller økt grad av muskelsvakhet
forekommer sammen med andre
symptomer. De oppståtte symptomene
kan medføre begrensninger i dagliglivets
aktiviteter, arbeid og fritid, men også
en risiko for inaktivitet med utvikling
av allmenne helseproblemer. Altfor
høyt aktivitetsnivå med risiko for
overbelastning kan også forekomme. Det
kan derfor være aktuelt å gi råd om egnet
aktivitetsnivå og sørge for individuelt
tilpasset og nøye overvåket trening.
Eksempler på egnede treningsformer er
bassengtrening, lett mosjonsgymnastikk
og stavgang, men også vanlig
kondisjons- og styrketrening kan
anbefales for dem som kan drive med
det. Treningen kan føre til økt styrke,
bedre kondisjon og reduserte smerter.
Årsaker og forekomst
Polio eller poliomyelitis anterior acuta
er en virussykdom som begynner med
en gastrointestinal infeksjon. Senere
kan enkelte personer få infeksjon i de
motoriske nervecellene i ryggmargen
og noen ganger også i kranialnervene.
Senere forsvinner symptomene på
lammelse i større eller mindre grad.
Det er gjenstand for diskusjon og
aktuelle studier om det foreligger
immunologiske forandringer i et senere
stadium. Takket være svært aktive
vaksinasjonsprogrammer er sykdommen
i praksis utryddet i store deler av verden

selv om det har forekommet enkelte
begrensede utbrudd i de siste tiårene
også i Europa. I noen deler av Afrika
og Asia forekommer det imidlertid
fremdeles nye tilfeller.
Det har vært kjent i over 100 år at
personer som har hatt akutt polio, etter
en relativt stabil periode kan rammes av
økte eller nye symptomer flere tiår etter
sykdomsutbruddet. Det var imidlertid
først for ca. 20 år siden at interessen
for å etablere kliniske undersøkelsesog behandlingsstrategier tok av for
alvor (1). Det bor et betydelig antall
personer med resttilstand etter polio i
de industrialiserte landene, der de siste
epidemiene i Skandinavia fant sted i
første halvdel av 1950-tallet. I landene i
Asia, Afrika og Sør-Amerika finnes det
mennesker som har blitt syke senere, noe
som har ført til at yngre personer med
resttilstand etter polio også har kommet
til de nordiske landene. Ikke alle disse
får nye eller økte plager, og indikasjoner
på dette varierer fra ca. 80 prosent i
klinisk materiale til 50 prosent i mer
populasjonsbasert materiale, men også
de som ikke får det, har ofte behov for
fortløpende kontakt med helsevesenet.
I Norge regner man med at det finnes
mellom 5 000 og 10 000 personer med
resttilstand etter polio. Sannsynligvis er
tallene noe høyere.
Symptomer og underliggende
mekanismer
De nye plagene har forskjellig karakter
(2). Mange henger sammen med den
reduserte muskelstyrken, som er et
av de vanligste nye symptomene.
Denne kan ramme muskulatur som
en person tidligere har identifisert
som poliorammet, men det finnes
også eksempler på muskulatur som
man mener har normal eller nesten
normal funksjon, der gjenværende
polioforandringer viser seg. Det som
også ofte forekommer, er muskulær
uttretting og problemer med å
gjenvinne kraft etter en muskulær
anstrengelse. Ved overutnyttelse av
muskulatur kan det oppstå smerter
under eller etter anstrengelsen. Hvis
åndedrettsmusklene er rammet av
polio, og hvis åndedrettet av den grunn
svekkes, kan situasjonen bli enda
verre ved at det blir økte ventilatoriske
problemer. Underventilasjon kan oppstå
eller forverres, i første rekke om natten.
Dette er i og for seg et temmelig uvanlig

problem, men det kan føre til uro før det
foreligger en klar diagnose og påvirke
den allmenne funksjonsevnen. Vanlig
forekommende er også alminnelig
tretthet, som bortsett fra den muskulære
uttrettingen også kan skyldes generelt
nedsatt kondisjon, det vil si redusert
sirkulatorisk kapasitet som følge av lite
trening, men også at vedkommende ikke
regulerer anstrengelsene riktig, tar for få
pauser eller holder på for lenge.
En annen type plager er de som kan
tilskrives overbelastning og instabilitet
i ledd som er omgitt av svekket
muskulatur. Disse problemene behøver
ikke å ha direkte sammenheng med noen
ny eller økt muskelsvakhet. Symptomene
kan som følge av overbelastning opptre
uten at muskulaturen er påtakelig svak,
men der det blir relativt stor belastning
på den «gode» siden. Andre plager som
er vanskeligere å forklare, er nedsatt
følelse og større intoleranse overfor
kulde. Psykiske symptomer som
angst, uro, nedstemthet, irritabilitet og
konsentrasjonsproblemer rapporteres av
relativt mange.
De forskjellige organsymptomene
og den generelle trettheten, som kan
debutere plutselig, fører til ulike mer
eller mindre omfattende begrensninger
i dagliglivets aktiviteter, i arbeidet og
på fritiden. En forholdsvis stor del
postpoliopersoner i yrkesaktiv alder
fortsetter imidlertid i arbeidslivet (3).
Vanskelighetene med å klare seg i
yrkeslivet forsterkes imidlertid når de
nye symptomene melder seg, og over
halvdelen av de yrkesaktive personene
sier de har problemer i arbeidet.
Det er vanlig med problemer i ulike
fritidsaktiviteter, og de fleste endrer
fritidsvanene sine (3). Til tross for dette
kan mange trives med fritidsaktivitetene
sine, og de har dermed tilpasset seg den
nedsatte funksjonen temmelig bra.
Betegnelsen postpoliosyndrom (PPS)
oppstod på begynnelsen av 1980-tallet
da man på en mer systematisk måte
begynte å observere og kartlegge de nye
symptomene (1). Kriteriene for PPS er
siden endret noe i litteraturen slik at ny
eller økt muskelsvakhet ikke bare er
et svært vanlig symptom, men også et
obligatorisk kriterium. Kriteriene for
postpoliosyndromet (PPS) i henhold til
Gawne og Halstead (2) er:
1. Bekreftet episode av paralytisk polio
med nevrogene forandringer ved aktuell
EMG-undersøkelse.
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2. En periode med stabil funksjon i minst
20 år etter opprinnelig restitusjon.
3. Ny eller økt muskelsvakhet i
poliorammet muskulatur, som kan være
kombinert med andre symptomer.
4. Ingen andre medisinske årsaker til de
nye symptomene.
Det er spesielle betegnelser for de
spesifikke muskulære forandringene,
for eksempel Postpolio Muscle Atrophy
(PPMA) og postpolio muscular
dysfunction (4). Ikke alle som har
gjenstående plager etter polio, omfattes
av diagnosen postpoliosyndrom siden
det kreves at nye symptomer og økt
muskelsvakhet alltid skal ha oppstått.
Postpoliosyndrom er heller ikke
med på ICD-10, men der finner man
diagnosenummer B 91 med betegnelsen
«Seneffekter av polio».
Muskulær funksjon
Ved tap av forhornceller som
ved poliomyelitt aktiveres det
kompensasjonsmekanismer i form
av kollateral innervasjon (sprouting).
Reinnervasjon av denerverte muskelfibre
skjer ved vekst av nye nervegrener distalt
fra axonet i overlevende motoriske
enheter. De gjenværende motoriske
enhetene vil da inneholde et betydelig
økt antall muskelfibre. Kollateral
innervasjon var en vesentlig mekanisme
bak forbedringen av muskelfunksjonen
i den første tiden etter at en person ble
rammet av polio. Pågående denervasjon
som følge av reinnervasjon kan
imidlertid iakttas også hos personer
flere tiår etter polioutbruddet (5), og
det tolkes slik at det skjer et tap av
forhornceller eller at noen motoriske
enheter taper en del av de kollateralt
innerverte muskelfibrene. Disse overtas
av andre motoriske enheter, som da blir
større. Tap av forhornceller kan tenkes
å ha ulike årsaker, f.eks. aldring eller
sviktende levetid på enten overutnyttede
eller delvis polioskadde nerveceller.
Den motoriske enheten i poliorammede
muskler kan ha økt gjennomsnittlig
11 ganger, noe som med en samtidig
fordobling av tverrsnittet på de enkelte
muskelfibrene tilsvarer over fem ganger
så mange muskelfibre i en motorisk
enhet som normalt.
Svært store motoriske enheter kan være
en risikofaktor for ny svakhet (6). Det
finnes retrospektive studier som tyder på
at personer med en initialt kraftig parese
fulgt av god forbedring, ganske god
funksjon og aktivitet i det stabile stadiet,
dessverre har større risiko for senere økt
eller ny muskelsvakhet (7).
Den andre viktige kompensasjonen
for tap av motoriske enheter er vekst
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(hypertrofi) av gjenværende muskelfibre.
Som allerede nevnt kan det måles
omtrent en fordobling. Det foreligger
imidlertid en betydelig grad av variasjon
også av hypertrofi i muskelfibrene,
noe som trolig skyldes den relative
belastningen på den aktuelle muskelen.
Økningen kan skje i både type 1- og i
type 2-fibre. Hos personer med nesten
normal muskelstyrke er det derimot
ingen vesentlig kompensatorisk
økning av størrelsen på muskelfibrene.
Langvarig «overutnyttet» muskulatur,
som tibialis anterior-muskelen ved
gange, kan inneholde praktisk talt bare
type 1-fibre (8), noe som er tolket som
en effekt av fibertransformering.
Via de to kompensasjonsmekanismene
reinnervasjon og muskelfiberhypertrofi
kan selv muskler med et betydelig tap
av antall motoriske enheter ha en normal
eller nesten normal muskelstyrke.
Forstyrrelser i den nevromuskulære
overføringen har vært diskutert som en
av årsakene til muskelsvakhet og økt
muskulær uttretting (9). Manglende
nevromuskulær transmisjon er antakelig
likevel ikke en vesentlig årsak til
nyoppstått muskelsvakhet.
Ulike mekanismer kan ligge bak
den opplevde muskulære trettheten
og manglende utholdenheten ved
muskelaktivitet. En sannsynlig årsak er
at personer med økt uskelsvakhet som
følge av postpolioforandringer fortsetter
med samme absolutte muskelaktivering
som tidligere, men nå nærmere
styrkemaksimum, som har blitt redusert.
Dette betyr at den relative belastningen
har økt, og at det oppstår tidligere og mer
uttalt tretthet.
En annen årsak til muskulær tretthet
kan være manglende restitusjon etter
muskelaktivitet
(10, 11).
Leddstrukturer og smerter
Generelle ortopediske problemer er
ganske vanlige hos personer med
resttilstand etter polio. De som går, har
ofte plager i de nedre ekstremitetene
mens rullestolbrukere eller personer
som regelmessig bruker krykker for å
flytte seg, ofte kan ha plager i de øverste
ekstremitetene som følge av belastningen
på skulderparti og/eller håndledd. Denne
gruppen som lettest rammes av smerter
i muskler og ledd, ser ut til å være
personer med moderat nedsatt funksjon
og forholdsvis høy aktivitet (12). Det er
et betydelig behov for ortoser og ulike
ortopediske hjelpemidler, spesielt for
ortopediske sko og innlegg.
Utrednings- og behandlingsprinsipper
Det er viktig å fastslå at det virkelig

dreier sig om resttilstand etter polio og
ikke bare en mer uspesifikk svakhetseller smertetilstand. Andre parallelle
sykdommer som kan gi lignende
symptomer, forekommer temmelig
ofte hos personer med resttilstand etter
polio (13). En lege med erfaring fra
personer med resttilstand etter polio bør
foreta en klinisk gjennomgang, gjerne
på en spesialenhet. Gjennomgangen
bør kartlegge symptomutvikling og
funksjonsnedsetting og hvis mulig
omfatte en EMG-undersøkelse
for å finne utbredelsen av polioen.
Bestemmelse av vitalkapasiteten skjer
for å kunne utelukke eller vurdere
forekomsten av polioangrep på
åndedrettsmuskulaturen.
Tidligere har det ikke vært mulig å
tilby spesifikk farmakologisk behandling
for den muskulære svakheten og
trettheten. I de siste årene har imidlertid
kliniske studier kunnet vise at det
finnes tegn på inflammatorisk reaksjon
i sentralnervesystemet hos personer
med resttilstand etter polio – ikke
tegn på ny polioinfeksjon. Dette har
ført til forsøk på behandling med
intravenøst immunglobulin, som har
vist seg å gi forbedret muskelstyrke,
opplevd forbedret helse, minsket
smerteopplevelse og økt fysisk aktivitet
(14). Behandlingsformen er fremdeles
under utprøving og kan bare tilbys under
kontrollerte forhold på spesialenheter.
Det må settes inn tiltak mot smerter, som
kan være foranlediget av et relativt sett
for høyt aktivitetsnivå, men også av mer
spesifikk belastning på instabile ledd
og dessuten av biomekaniske forhold.
Det bør gis råd om aktivitetsnivå og
bruk av forflytningshjelpemidler, og
ortoser bør foreskrives og tilpasses.
Til å begynne med kan det være
behov for smertelindrende tiltak, for
eksempel korttidsbruk av antiflogistika
og analgetika kombinert med behandling
i form av varme og transkutan
nervestimulering eller akupunktur.
Effekter av fysisk aktivitet
Som det framgår av det ovenstående, er
veksten i størrelse på de gjenværende
muskelfibrene en effekt av den daglige
relativt sett svært store belastningen
på enkelte muskler. Det skjer derfor en
betydelig «spontan» tilpasning til de
kravene som stilles til en persons fysiske
aktivitet, og tilpasning til kraftutvikling
prioriteres sannsynligvis før tilpasning
til utholdenhet (17). Ved styrketrening
bør initialeffekten være forbedret
nevral aktivering. Hvis muskelfibrene
allerede er svært store, er det ikke trolig
at disse øker ytterligere. Siden styrken
i forskjellige muskler i en ekstremitet

kan være nedsatt i svært forskjellig
grad, kan de svakeste musklene
begrense aktiviteten og de «bedre»
muskelgruppene rammes av relativ
inaktivitet. Effekten av trening på disse
vil da ligne den effekten som trening
har på inaktivert og ikke poliorammet
muskulatur. Det har vært mye diskutert
om det kan foreligge skadelige effekter
av for høy fysisk aktivitet. Dette kan
sannsynligvis forekomme ved uegnet
intensitet og varighet og føre til økt
svakhet og uttretting, og dette kan sitte
igjen kanskje i flere dager. Hvis dette
oppdages i tide, kan «overtreningen»
være reversibel og motivere til justering
av den fysiske aktiviteten og treningen.
Allmenntilstanden er ofte redusert,
noe som kan forårsakes av både
nedsatt muskelstyrke, smerter og
generell inaktivitet. Hvis det kan velges
aktiviteter der muskelsvakheten ikke er
så begrensende, kan den sirkulatoriske
kapasiteten og kondisjonen sannsynligvis
økes og utholdenheten forbedres. Til å
begynne med bør treningseffekten være
perifer med bedre aerob tilpasning av
muskulaturen og bedre virkningsgrad.
Det er viktig å legge opp trenings- og
aktivitetsprogrammene på individuell
basis.
Indikasjoner
Fysisk aktivitet og trening brukes bare
i sekundærpreventiv hensikt. Det er
imidlertid ikke kjent om tilpasset trening
av pasienter med gjennomgående polio
kan hindre at det oppstår nye symptomer.
Symptombildet ved resttilstand
etter polio medfører økt risiko for
inaktivitet med utvikling av allmenne
helseproblemer. Det er svært viktig å
advare mot inaktivitet, noe som kan føre
til forverring av symptomer som økt
svakhet, smerter og tretthet, men også
til mer generelle sykdomseffekter, for
eksempel diabetes, hjerte-karsykdom,
osteoporose og overvekt. Trening for
å forebygge disse må anses som svært
viktig. Det er videre indikasjoner
for tilpasset trening for å beholde og
forbedre biomekaniske forhold samt for
å opprettholde et så godt kondisjonsnivå
som mulig.
Anbefalinger
Styrketrening
Symptombildet varierer ved resttilstand
etter polio, noe som særlig gjelder den
nedsatte muskelfunksjonen, og derfor
må treningen legges opp og tilpasses
individuelt. Det kliniske og funksjonelle
målet bør være klart uttalt. De dårligste
musklene eller muskelgruppene bør ikke
bestemme hele programmet. Prøv å trene
de forskjellige muskelgruppene ved å

bruke ulike metoder.
Det er dokumentert at moderat svak,
>3 ifølge 0–5-skalaen, poliorammet
muskulatur kan trenes (15). Mange
studier har vist at trening med vekter
øker styrken i enkelte muskler. Det har
også vist seg at muskelfunksjonen kan
forbedres ved bare å bruke kroppen
som belastning og dessuten ved å drive
lavintensiv trening (16). Momenter av
utholdenhetstrening bør forekomme
fordi den spontane tilpasningen ser ut til
å prioritere styrke før utholdenhet (17).
P
Med stabil polio er det ingen subjektiv
opplevelse av progressiv muskelsvakhet.
Motsetningen er instabil polio. Det vil
si at det her er opplevelse av progressiv
muskelsvakhet. Ved instabil polio er det
vesentlig å avgjøre om det foreligger
overutnyttelse, eller om det kan være
spørsmål om inaktivitet.
Det er mulig å trene
åndedrettsmuskulatur som er påvirket
av polio. Det ble oppnådd økt
utholdenhet etter trening én gang per
dag i 10 uker ved hjelp av apparater
som gjorde det mulig å velge individuell
innåndingsmotstand. Før og etter hver
treningsøkt pustet pasienten med egen
ventilator i minst 30 minutter (19).
Allmenne regler: Pasientens reaksjoner
er rettesnor når det gjelder doseringen av
treningen. Treningen må overvåkes svært
nøye i begynnelsen, og treningsøktene
bør da være korte. Det er bedre med flere
korte treningsøkter enn én lang. Smerter
eller tretthet i lengre tid (24 timer eller
mer) etter trening indikerer lavere
belastning neste gang. Det kan med
fordel brukes anstrengelsesskala (19),
der det settes en gitt grense som ikke bør
overskrides når pasienten trener.
Personer med polio trener lengre tid
til restitusjon i muskulaturen etter
anstrengelser enn personer med
normal muskulatur, og derfor må en
treningsfrekvens på mer enn to ganger
per uke anses som uegnet for noen.
Eksentrisk styrketrening kan
ikke anbefales fordi belastningen
blir større enn ved konsentrisk
trening, noe som øker risikoen for
overbelastningssymptomer.
Kondisjonstrening
Hos personer med tilfredsstillende
kraft i større muskelgrupper er det
mulig med kondisjonstrening. Det
skal brukes gjengse treningsprinsipper
med en belastning på 60–80 prosent av
maksimalt oksygenopptak/maksimal
hjertefrekvens i minst 30 minutter,
vanligvis to ganger per uke.
Hvis ikke det er nok kraft i de store

muskelgruppene, kan det oppnås effekt
via perifer muskeltrening, noe som
betyr lavintensiv trening med mange
repetisjoner.
Anbefalte treningsformer
Under er det en beskrivelse av egnede
treningsformer, og det oppgis om det
finnes vitenskapelig dekning. I tabell
38.2 gis det eksempler på rapporterte
vitenskapelige studier.
Bassengtrening: Treningen bør
helst skje i oppvarmet basseng,
gjerne i gruppe. Avlastningen av
kroppstyngden gir redusert belastning
på muskler og ledd. Vannet gir myk
bevegelsesmotstand, og det er store
muligheter til å variere og dosere
treningen. Mange muskelgrupper
kan trenes, og vannet gjør det lettere
å sikre individuell tilpasning. Det er
vitenskapelig bevist at smerteopplevelsen
minker og at hjertefrekvensen senkes ved
submaksimalt arbeid (21).
Sykling på ergometersykkel: Best
egnet for dem med god kraft i de nedre
ekstremitetene. Kondisjonseffekt er
påvist (22). Sykling utendørs kan
bare anbefales for dem med svært god
muskelfunksjon. Det kreves god balanse,
og det er risiko for fall ved av- og
påstigning fordi muskelfunksjonen er
nedsatt.
Lett mosjonsgymnastikk: Trening i
gruppe med tilpassede bevegelser, mest
i sittende og liggende stilling. En studie
har vist forbedret aerob kapasitet og økt
styrke i noen muskelgrupper (16).
Svømming: Trening i basseng med
normal oppvarming egner seg for
personer med god muskelfunksjon og
flinke svømmere. Det foreligger ingen
studier.
Stavgang: Stavene avlaster de nedre
ekstremitetene, noe som er positivt.
Stavgang er sikrere enn vanlig gange,
men krever god funksjon i de øvre
ekstremitetene for at det ikke skal oppstå
overbelastningsskader. Det foreligger
ingen studier.
Trening med redskaper: Hvis
treningen er godt tilpasset og nøye
overvåket i begynnelsen, er det helt i
orden å trene med redskaper. Denne
typen trening kan fungere godt som
hjemmetrening. Det finnes studier som
viser styrkeforbedringer uten skadelige
effekt i musklene (15, 24, 25).
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Råd og anvisninger om fysisk aktivitet
Erfaringsmessig har personer med
resttilstand etter polio et relativt høyt
aktivitetsnivå (12). Derfor bør pasientens
fysiske aktivitetsvaner gjennomgås
og diskuteres i forbindelse med
treningsopplegget. Mengden av fysisk
aktivitet i dagens løp behøver ikke å
forandres, men aktivitetene kan kanskje
utføres med lavere intensitet og spres
utover dagen.
Med utgangspunkt i målet som settes
for pasientene, må det diskuteres hvilke
fysiske aktiviteter som det er viktig
for dem å kunne utføre. Det gjelder å
spare kreftene til det som er viktig og
finne en balanse mellom aktivitet og
hvile. Det er dessuten viktig å komme
med anbefalinger om hjelpemidler og
energisparende tiltak for både arbeid og
fritid.

på smerteopplevelsen under og etter
aktiviteten.

Virkningsmekanismer
På grunn av kompensasjonsmekanismer
har poliomusklene allerede større
muskelfibre, og derfor skal styrkeøkning
ved trening først og fremst ta sikte på økt
nevral aktivering.
Forbedringer av den aerobe kapasiteten
følger de samme prinsippene som for
veltrente friske personer. Hos personer
med sterkt nedsatt muskelfunksjon har
den perifere tilpasningen i musklene med
forbedret evne til utnyttelse av oksygen
størst betydning.
Deltakelse i bassengtrening i gruppe
betyr regelmessig fysisk aktivitet
i perioder på 40 minutter, og dette
kan delvis forklare den reduserte
smerteopplevelsen (21). Det har også
vist seg at selve deltakelsen i den fysiske
aktiviteten kan ha en positiv virkning

Funksjonstester
I aktuelle tilfeller bør det gjennomføres
en vanlig helseundersøkelse for å
være sikker på at det ikke foreligger
hjerte-karsykdom og andre relevante
sykdommer.
Funksjonelle tester for å vurdere
muskelfunksjon, for eksempel ulike
former for forflytning som å reise seg
opp fra forskjellige høyder.
Muskelstyrketest. Det kan foretas en
grovvurdering av muskelfunksjonen
med 0–5-skalaen, hvor 3 og lavere
anses som svak muskulatur. Det kan
benyttes myometer for klinisk bruk hvis
det er ønskelig med en mer objektiv
registrering. Hvis det er tilgang til
dynamometer for måling av isometrisk
og isokinetisk muskelstyrke, bør det
brukes ved treningsstart og ved egnede
tidspunkter senere.
Gangtest 30 m, selvvalgt eller
maksimal hastighet. Tid og antall skritt
registreres. Hvis muskelfunksjonen
er betydelig nedsatt i de nedre
ekstremitetene og ganghastigheten
lav, 1,5 m per sekund ved maksimal
hastighet, er det fare for rask
reduksjon av ganghastigheten hvis
muskelfunksjonen blir ytterligere
svekket.
Standardisert maksimal eller
submaksimal sykkeltest, hvis pasientens
muskelfunksjon tillater det og med
EKG-registrering hvis det foreligger
kardiovaskulære problemer.
Spirometri for vurdering
av åndedrettsfunksjonen.
Åndedrettsmuskulaturen kan ha vært

I forbindelse med spørsmål knyttet
til Svineinfluensaen så sendte
vi spørsmål til overlege Gilhus
i Fagrådet om det var aktuelt
med en dose nr. 2 av denne for
poliopasienter. Hans svar var kort
og greit:

Langtidsferie på
Tenerife –
rullestol som går i
stykker

Det er nok å ta vaksinen én gang.
Når nye influensaepidemier er på
vei i fremtiden, vil ny vaksinasjon
mot influensa være nødvendig. Da
vil muligens anti-svineinfluensa
inngå som en komponent, dersom
dette anses optimalt. Men altså,
svineinfluensa bare en gangs
vaksinasjon.
Vennlig hilsen
Nils Erik
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LeRo har alle typer fremkomstmidler
til leie. (Foto: Svein Sjølie)

rammet av polio uten at pasienten vet
det.
Smertetegning og smerteangivelse
på VAS-skala (fra 0 til 10) for å få en
oppfatning om smertekarakter, utbredelse
og opplevd intensitet. Smertetegningen
kan være en god indikasjon på om det
foreligger overutnyttelse av muskulatur.
Det er ikke utviklet noe sykdomsspesifikt
instrument, men tidligere har man
brukt både Life Satisfaction Scale (27)
og Nottingham Health Profile (NHP)
(28). Det sistnevnte instrumentet har en
tydelig fysisk profil og kan derfor passe
godt for denne gruppe pasienter.
Kontraindikasjoner og risikoer
Det finnes ingen prinsipiell
kontraindikasjon mot riktig dosert
fysisk aktivitet. Det er viktig å ha god
kunnskap om utbredelse og grad av
polioforandringer og om det foreligger
tegn på overutnyttelse av muskulatur.
Aktiviteten bør ikke gi økte eller nye
smerter. Det er sannsynligvis liten risiko
for permanent funksjonsnedsetting
etter overbelastning, og det er ingen
dokumentasjon om dette.
Osteoporose kan forekomme, og
risikoen for fallulykker må da tas med i
beregningen ved råd om fysisk aktivitet.
Ved sterkt nedsatt åndedrettskapasitet
kan det være fare for tretthet i
åndedrettsmuskulaturen etter for
kraftige anstrengelser. Siden en del av
dem som har resttilstand etter polio er
i en alder der det også kan forekomme
hjertesykdommer og høyt blodtrykk, må
man være forsiktig ved dosering av den
fysiske aktiviteten.

Referanseliste på side 21
Jeg var så uheldig at rullestolen
min gikk i stykker midt i oppholdet
med Behandlingsreiser nå i januar/
februar. Vaktmesteren på Vintersol
så på den men måtte ”gi tapt”. Da
ble et firma som heter LeRo som
har tilholdssted på Mary Sol i Los
Cristianos kontaktet. De kunne
reparert stolen men fikk ikke
reservedeler før på 14 dager. Da
skulle jeg hjem og jeg måtte leie
meg scooter for resten av oppholdet.
Jeg har fått beskjed fra min
Hjelpemiddelsentral at de dekker
kostnadene både til LeRo som så på
stolen og leien av scooteren.
Men som tips hvis du er så uheldig
og er på Tenerife i lenger periode så
kan de kontaktes.

Tekst: Mona Myrer

Samhandlingsreformen i et rehabiliteringsperspektiv

”Prioritert eller i skvis?”
Konferanse i regi av RI-International

Rehabilitering må løftes ved
behandling av meldingen om
samhandlingsreformen i Stortinget.
Dette var alle de helsepolitiske
talsmennene for de politiske
partiene på Stortinget enige om i
paneldebatten.
Landets fremste helsepolitikere, leder
i Norges Handikapforbund, leder i
Norsk Ergoterapeutforbund, leder i
Norsk Fysioterapeutforbund, ledelsen i
Kommunenes Sentralforbund innledet
om dette emnet på konferansen i Oslo
11. desember hvor også statssekretær
Roger Ingebrigtsen (Ap) i Helseog omsorgsdepartementet holdt et
innlegg og Aslak Bonde var ordstyrer.
Konferansen samlet mer enn 100
deltakere fra kommuner, helseforetak,
rehabiliteringsinstitusjoner,
fagprofesjoner, brukerorganisasjoner
og politikere
Statssekretær Roger Ingebrigtsen sa at
helsepolitikk er det tema som er mest
diskutert i Stortinget. Han sa også
at eldrebølgen er en suksess og ikke
noen trussel. Folk blir stadig eldre og
mange beholder helsen. Han mente at
Samhandlingsreformen er svaret vi nå
trenger, men slo fast at den er for svak
når det gjelder rehabilitering overfor
konferansedeltakere som var møtt

opp i NAVs lokaler i Akersgata. Han
inviterte til et bredt politisk samarbeid
om å sette rehabilitering mye sterkere i
fokus i forbindelse med behandlingen
av meldingen i Stortinget.
Det var bred enighet blant brukere,
fagfolk og ikke minst politikere om at
habilitering og rehabilitering har fått
for liten plass i stortingsmeldingen
om samhandlingsreformen. (S.meld.
nr. 47 2009). Den første som uttrykte
enighet var lederen for Norges
Handikapforbund, Arne Lein.
- Samhandlingsreformen slik den
beskrives i stortingsmeldingen, vil
føre oss noen skritt videre, men ikke
på rehabiliteringsfeltet, sa Lein. Han
frykter at rehabiliteringen kommer
i skvis mellom blålysmedisin i
spesialisthelsetjenesten og eldreomsorg
i kommunene.
- Nasjonal strategi for habilitering
og rehabilitering (2008-2011) er
langt tydligere på samhandling enn
samhandlingsmeldingen, sa Lein, som
oppfordret politikerne til å ta fram
både den og St. meld. Nr. 21 (1998-99)
Rehabiliteringsmeldingen i det videre
arbeidet med meldingen.
Saksordfører Are Helseth mente at
samhandlingsreformen er for viktig

Her fra
plenumsalen
hvor
konferasnen
ble holdt.
Forgrunnen
Snefrid Bergum.
til å ha politisk strid om i fire år. Han
ønsket seg en enstemmig innstilling fra
helse- og omsorgskomiteen.
- Det vi kommer fram til må kunne
innføres i 430 kommuner, og helst med
entusiasme, sa han.
- Hvis komiteen får diskutere uten
innblanding fra blokka her nede,
vil dette gå bra, sa Bent Høie,
med klar henvisning til Helse- og
omsorgsdepartementet. Det høstet han
applaus for.
Debattpanelet besto av lederen for
Stortingets helse- og omsorgskomite
Bent Høie (H) og komitemedlemmene
Laila Dåvøy (Kr.F), Are Helseth (Ap),
Kjersti Toppe (Sp), Geir-Ketil Hansen
(SV). Fra FrP deltok helsepolitisk
rådgiver Ole Berget.

Referat:
Snefrid Bergum
Foto:
Mona Johansen
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Piknik på Mora

Hele gjengen samlet til forfriskninger
Medlemmer fra Oslo Poliolag for
åttende gang på tur til Lanzarote
Den 16. november dro 23 jenter på
den årlige turen til Casas Heddy på
Lanzarote.
Denne gangen var det hele særs
vellykket på alle måter. Vi kjenner
hverandre godt etter så mange turer,
noe som er en fordel når man skal
bo sammen i 14 dager. Vi deler rom,
noe vi synes er svært hyggelig. Det er
mange fine samtaler man kan ha med
romkameraten i løpet av 14 dager.
Poliofolk er kjent for samhold, man er
som en stor familie. Det var i tillegg
varmt og godt til å være på denne tiden
av året.
Casas Heddy er et godt sted å
komme til. Det meste av personalet
har vært der i mange år. Selv Teresa,
som nå er pensjonert, dukket opp til
alles begeistring.
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Karin Endsjø, som er en av
fritidslederne, tok seg særlig av
gruppen vår. Hun hadde søkt og fått
penger fra et legat som ble brukt til
tur til Fuerteventura. Karin ordnet
i samarbeid med Gøril, som har
vært reiseleder på Lanzarote siden
80-tallet - men som nå arbeider på
Casas Heddy - turer til El Golfo, en
pittoresk liten fiskerlandsby, og turen
til Fuerteventura.

inkludert sjåføren Nicolas. Noen av
oss som ikke var istand til å løpe rundt
å servere var så heldige at vi kunne
sitte og bli oppvartet. I tillegg var det
helt vindstille på Mora de la Cruz, noe
som sjelden forekommer, ifølge guide
Gøril. To originale statuer av to konger
som delte øya mellom seg finner en
her.

Piknik på en fjelltopp

Etter en hard høst hjemme med mye
dårlig vær, var alt dette som en lise
for sjelen. En av deltakerne reiste
med brukket bein hjemmefra, men det
gikk bra selv om legen hadde sagt hun
måtte gjøre det helt på eget ansvar.

På Fuerteventura slo vi nærmest leir
på en fjelltopp; Mora de la Cruz hvor
pikniken utviklet seg til en seanse
i humor, slagferdighet og glede.
Sjåføren slo på spansk folkemusikk
i bussen, og noen spanjoler danset
bortover. Flere turister kom til og
det ble ordveksling og humor ut av
alt som ble sagt.. Deilig mat og vin,
som vi hadde med fra Casas Heddy,
ble servert. Alle som kunne hjalp til,

For en dag!

Tøffe økonomiske tider

Ting endrer seg, også turiststrømmen.
Det var stillere i Puerto del Carmen
enn før. På Casas Heddy merker
man også de hardere økonomiske

de la Cruz
tidene. De har måttet
stenge noen måneder, da
det ikke har gått direktefly
til Lanzarote i den tiden.

Oppgradering.

Sommeren har vært brukt til
å fornye Casas Heddy, om
enn i beskjeden målestokk.
Det var nye gardiner,
sengetøy, duker, noen nye
markiser samt ny TV-stue.
Vi må bare håpe Casas
Heddy klarer å bestå i disse
vanskelige økonomiske
tidene. Det er et unikt sted
som vi funksjonshemmede
virkelig trenger. De har
en mengde kompetanse
på å ta imot folk med alle
slags handicap og de tilbyr
en rekke hjelpemidler.
Dessuten kan en legge
opp eget treningsprogram
med oppvarmede basseng
ute og inne pluss felles
morgengymnastikk og
fysioterapi. Sykepleier og
lege har man også adgang
til. Det føles trygt.
Det var Ellen Bye fra
Oslo poliolag som sto for
arrangeringen av turen
i samarbeid med Karin
Endsjø denne gangen.
Noen reiste også denne
gangen med utdeling fra
Sidsels Reiselegat. Ny tur er
planlagt neste høst.

Gøril, Karin og Nicolas foran en av de gedigne statuene.

Tekst og foto:
Snefrid Bergum
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Oversikt over
rehabiliteringssteder i de fire
helseregionene for post-polio

Den private institusjonen Grande rehabiliteringssenter har eget program for poliopasienter.
I mars 2009 ble det sendt et brev til
alle de 4 regionale helseforetakene
med spørsmål om hvilke
rehabiliteringssteder i deres region
som poliopasienter har adgang til:
Her foreligger en oversikt ut fra det
svaret vi fikk fra RHene.
I mellomtiden er den nye
samhandlingsreformen framlagt og
ting kommr til å bli i stadig endring.
Alle kommuner og regionale
helseforetak skal ha en koordinerende
enhet for habiliteings- og
rehabiliteringstjenesten.
Det er opprettet eget grønt telefonnr.
Samme nr. over hele landet som er:
800 300 62

Helse Sør-Øst RHF

Basistilbudet for poliopasienter
bør gis gjennom trening i
kommunehelsetjenesten. I
spsialisthelsetjenesten er det vanligvis
vurdering og individuelt tilpasset
20 • Polio 1 • 2010

oppfølging.
Spesialisert tilbud til pasienter med
polio i Helse Sør-Øst RHF gis ved
spesialavdelinger for rehabilitering;
Sunnaas sykehus HF og Sykehuset
Innlandet HF, Ottestad.
Den private institusjonen Grande
rehabiliteringssenter har eget program
for poliopasienter.
Flere av de private institusjonene
har egne opplegg for eldre med
sammensatte tilstander i tillegg til
polio.
Ved henvendelse til Helse-Sørøst
kan du få oppgitt navnene på de
private institusjonene
som ved forespørsel altså også kan ta
poliopasienter.
Beitostølen helsesportssenter har
rehabiliteringstilbud med vekt på
tilpasset fysisk aktivitet.
Nærmere informasjon om
rehabiliteringstilbud gis fra Regional
koordinerende enhet rehabilitering
på grønt nr. 800 300 62 og nettsiden

www.rehabinfo.no

Helse Nord RHF

Helse-Nord har i sin handlingsplan
for rehabilitering 2004-2010 beregnet
forekomst av polio til
ca 2000 personer, hvorav ca. 800 med
senfølger.
Avdeling for fysikalsk
medisin og rehabilitering ved
Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) er regionalt kompetansesenter
for pasientgruppen og har regional
funksjon for vurderingsopphold og
kontroll, poliklinisk eller innlagt i
samarbeid med nevrologisk avdeling.
Det har vært få søkere siste år, med
noen få 2. og 3.gangsoppohold.
Avdelingen har hatt tilbud om
mestringskurs i 2008 i samarbeid med
LFPS som ble avlyst på grunn av få
søkere.
To private
rehabiliteringsinstitusjoner i Helse

Nord har tilbud til poliopasienter:
Rehabiliteringsenteret NordNorges Kurbad (RNNK).Valnesfjord
Helsesportsenter
For næmere opplysninger om
behandlingstilbudene ta kontakt med
leder for Regional koordinerende
enhet, Audhild Høyem, UNN på tlf:
800 30 061.Helse Nord nettside til
koodinerende enhet: www.helse-nord.
no/rehabilitering

Helse Vest RHF

Helse Vest har avtale med 5 private
rehabiliteringsinstitusjoner som alle vil
kunne ta post-polio pasienter:
Haugland Rehabiliteringssenter –
Røde Kors
Krokeidesenteret
Ravneberghaugen
Rehabiliteringssenter
Voss/Hagahaugen
Rehabiliteringssenter
Åstveit Helsesenter
Oversikt over hovedtrekk i innholdet
i tilbudet er å finne på Helse Vests
nettside: www.helse-vest.no/
Alle helseforetakene i Helse Vest
yter spesialisert rehabilitering til
pasienter som har behov for det.
Oversikt over rehabiliteringstilbudet
i spesialisthelsetjenesten finnes
på nettsiden til den regionale
koordinerende enhet:
www.helse-bergen.no/avd/rkhabreh/
koordinering/koordinerendeenhet.htm.

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge opplyser at denne
type rehabilitering vil skje ved et av
deres helseforetak eller ved aktuell
privat institusjon de har avtale
med. Deres helseforetak er: Helse
Sunnmøre, Helse Nordmøre og
Romsdal, St. Olavs Hospital HF og
Helse Nord-Trøndelag
De er i skrivende stund iferd med
å avslutt anskaffelsesprosessen
når det gjelder rehabilitering ved
private institusjoner. Kastvollen
rehabiliteringssenter på Inderøy
har fått tilbud om rehabilitering av
pasienter med nevrologisk sykdom.
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Løsning x-ord i
nr 4-2009
Aina Devold fra Harstad ble trukket ut
som vinner av x-ordet i nr 4-2009. Hun
får tilsendt tre Quick-lodd

Rettelse

Sammenfattet av:
Snefrid Bergum

Saken om høstmøte for LFPS i
forrige nummer var ikke skrevet
av Mona Myrer.
Det var deimot Anne-Grethe
Lundquist som hadde skrevet den.
Rett skal være rett! Vi beklager.
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/10.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen l. mai 2010.

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. 41 23 45 48
maragret_nygaard
@hotmail.com
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf. 73 93 54 74
Mob. 98059169
ol-mla@online.no
Telemark Poliolag
Torstein Simensen
Åfossmyra 58
3731 Skien
Tlf. 35 54 54 25
Mob. 90 95 07 42
torstein.simensen
@ineos.com

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

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn:__________________________________________________________________________________________
Adressen:_______________________________________________________________________________________
Postnr/poststed:__________________________________________________________________________________
Telefon:_______________________ Fødselsår:_ ___________________E-post:_______________________________
Dato:_________________________ Underskrift___________________
Medlemsopplysninger:
Polioskadd

Husstandmedlem		

Interessemedlem

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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