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lederen har ordet

D

et er alltid godt å samles. Det er da vi får oversikt
over hvordan det står til med organisasjonen og
medlemmene. Vi får inspirasjon, nye utfordringer og
nødvendig korreksjon. Det å justere kursen og/eller sette
seg nye mål er sunt for alle, også for oss i LFPS. Det som
imponerer meg mest er det pågangsmotet og den gløden
som medlemmene har. Mange ganger ønsker jeg at det
hadde vært bedre tid til å følge opp enkelte innspill mer.

D

essverre var møtet denne gangen preget av den usikre
økonomiske situasjonen som hele NHF familien er
berørt av. Her må vi finne løsninger som sikrer fortsatt
eksistens og utvikling, samtidig med at vi bevarer og
utvikler tilbudet til medlemmene. Om et år vet vi mer om
hvordan de økonomiske tiltakene som er iverksatt vil slå
ut. Imens vil vi snu steiner for å finne områder som vi kan
spare penger på uten å redusere kvaliteten av arbeidet for
mye.

Å

rsmøtene har også ofte et anstrøk av vemod over seg.
Vi tar farvel med medlemmer som har vært med i
styret av organisasjonen og gjort en formidabel innsats over
tid, samtidig som vi ønsker nye ”friske” koster velkommen.
Jeg vil benytte plassen her til å takke både Wera Fjeld og
Trygve Stenvik for innsatsen. Dere kommer til å bli savnet
– samtidig som jeg må innrømme at det blir spennende med
nye folk på disse plassene. Det ser vi fram til. Men Wera
og Trygve; ikke vær for trygge. Vi kan fortsatt ha oppgaver
som vi ønsker at dere skal være med på framover.

S

ommeren står for døra. Nå har vi anledning til å slappe
av sammen med familie og venner. Vi kan reise og
vi får besøk. Begge deler kan være spennende. De som
kan skal kanskje besøke nye steder, noe som kan by på
utfordringer. Her vil vi gjerne at dere tenker på et eventuelt
referat til bladet, men også at dere noterer dere hvordan
tilgjengeligheten er rundt om kring. Det er et område som vi
må følge opp framover.

E

t annet område som vi må følge sterkt med på er
hvordan de nye helsetiltakene blir utviklet lokalt og
regionalt. Vi har allerede registrert at det skal spares, og
at noe av det som det er lettest å redusere eller fjerne helt
er rehabiliteringstilbud i nærmiljøet. Spesielt steder med
varmtvannsbasseng ser ut til å være utsatt. De synes å være
for dyre å drifte. Vi har allerede fått innspill på et par slike
tiltak, men tar gjerne i mot flere innspill dersom dere finner
slike. Dette må vi arbeide aktivt for å unngå. Vi har det med
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på listen over spørsmål som skal diskuteres i møter med
politikerne.

D

a er det godt å se at noen steder så synes det som
tilbudet ikke reduseres, men kanskje blir utvidet eller
får et bedre innhold. Se referatet fra møte med Sykehuset
Innlandet HF`s avdeling for Habilitering og Rehabilitering
på Ottestad. Dette er det gamle Vanførehjemmet. Der har de
pusset opp avdelingene og fått et tilbud som er under videre
utvikling med plasser på Grande rekreasjonshjem på Nes.
Det som forbauser er at søknadsmassen går ned. Det samme
gjelder Valnesfjord Helsesportssenter. Også her registrerer
de en nedgang i antall søkere. Flere steder i landet har
helsevesenet, både sykehus og private institusjoner med
avtale med helseforetakene tilbud til poliopasienter, men
antall søkere har sunket. Hva betyr det – har behovet blitt
mindre, eller har vi mistet noe av ”stå på” viljen og derfor
ikke orker å søke til tilbudene? Hvis vi ikke søker så blir
tilbudene redusert. Det er logisk, og det må ikke skje. Stå
på. Vis at behovet er der gjennom søknader. Vi vet jo alle
at de fleste av oss har utbytte av et rehabiliteringsopphold.
Det er også slik at mange har behov for ny utredning
pga. forandringer i tilstanden. Dette gjelder både ”gamle”
poliotter og våre nye landsmenn. Fasen med senskader
kjennetegnes av at den er ustabil. Det er viktig å være obs
på dette og ta de nødvendige grep før tilstanden vil gjøre det
vanskelig å iverksette tiltak.

F

agrådet hadde møtet den 4. juni d.å. På dette møtet var
en representant for Behandlingsreiser til stede. Vi kommer tilbake med et fyldig referat fra dette møtet i neste
nummer av Polio.

J

eg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig
god sommer. Kos dere i ferien, men husk oppfordringene
som er nevnt ovenfor.

Stein

Vinteropphold på Beitostølen
I februar dro tre poliodamer fra
Trøndelag til Beitostølen helsesportssenter for et fire ukers trenings/
rehabiliterings- opphold. Vi hadde
store forventninger til oppholdet da
vi alle har vært der tidligere. Og det
holdt stikk. Bare det å komme seg
ut på vinterstid gjør utrolig godt.
Hjemme blir det mye innesitting da
dørstokkmila er ekstra lang på den
årstiden.
Vi ble oppfordret til å ta med egne
hjelpemidler for optimal mestring
under oppholdet. Vi hadde med hver
vår scooter som ble flittig brukt uansett
vær og vind. Flotte turmuligheter på
godt brøytede gangveier.
Gruppe på 12
Vi var i en gruppe på 12 med ulike
diagnoser og mestringsnivå. Hvor
alle fikk individuelle treningsopplegg.
I møte med fagpersonell fikk vi i
samarbeid utarbeidet en plan og
målsetting med oppholdet.
Hele gruppen startet hver dag med
trening i oppvarmet basseng. En
herlig start på dagen for stive og slitne
muskler.
Dagene ellers var en veksling
mellom aktiviteter ute og inne og
selvsagt hvile.
Varierte aktiviteter
Uteaktivitetene var varierte. Mange
gikk på ski, og det var helt utrolig å se
hva enkelte klarte selv om handikappet
var stort. Ingen av oss valgte den
aktiviteten, men ute var vi. Pigging
på is og snø, sparkturer og ridning.
Alle tre fikk vi også prøve å kjøre
hundespann langt inni fjellet med
åtte flotte Alaskahusky hunder. Helt
fantastisk.
I inneaktivitetene vekslet vi mellom
sirkeltrening, øvelser på matte/benk
og individuell trening i fysiosal med
apparater og slynge.
Hadde også kurs i avspenning som
gikk over tre dager (én time) med slipp
– hold metoden. Vi ble oppfordret til å
holde oss våkne, men tydeligvis klarte
ikke alle det. Noe som ble avslørt av
dype snorkelyder.
Kostholdsveiledning
I løpet av oppholdet fikk vi
kostholdsveiledning av sjefskokk
på huset, nyttig og interessant.
Treningslære ved treningspedagog og
time med direktøren hvor han blant

Damene samlet utenfor Beitostølen Helseportsenter. (Foto: Privat)
annet informerte om videre utbygging
det ble mindre besøk hos Jorid på
og drift av senteret. Så planene
handarbeidsrommet og mer felles TV
framover virker positive.
titting. Dog klirret strikkepinnene livlig
Maten var det ingen ting å klage på.
gjennom heiaropene, så det ble da gjort
Det var meget variert, sunt og godt.
litt handarbeid, også. Ellers var vi på
Spesielt vil vi fremheve lunsjen som
isfiske, kanefart, besøk i lavvo med
bugnet av blandingsmuligheter for
bål, svartkjel kaffe og visesang!
salat og ellers mye godt, både av kalde
Alt i alt et meget flott opphold og
og varme retter. Kaffe, te og frukt er
vi har ingen betenkeligheter med å
tilgjenglig hele døgnet.
anbefale våre medlemmer til å søke
Nest siste torsdag i oppholdet var
seg til Beitostølen Helsesports-senter.
det Stølsdag for hele gruppen. Noen
Senteret har status som sykehus og
gikk på ski og noen pigget. Andre,
dermed ingen egenandel. De arranger
som oss, ble kjørt med snøscooter.
også ulike kurs som man kan søke på.
Vi ble møtt av ”sjefsbudeia” med
Se nettside www.bhss.no
kaffe fra svartkjel og helselefse! Det
snødde mye, men godt kledd satt vi
Tekst og foto:
i stølsveggen mange timer og koste
Jorunn, Helga og Gunnbjørg
oss ved bålet. Snøvær er heller ingen
hindring for grilling. Maten smakte
fortreffelig.
Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter var det også mye av.
Bassenget var tilgjengelig på kveldstid
og i helgene, noe som vi flittig brukte,
gjerne avsluttet med badstue.
Scooterne ble også benyttet mellom
treningsøktene og i helgene. Vi var
der under OL og det gjorde sitt til at
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Møte med Behand
Den 14. januar 2010 møttes 3 representanter fra Rikshospitalet, Åse
Lindrupsen, Kari Berg og Elin Huglen, samt LFPS’s utvalg for behandlingsreiser, Trygve Stenvik, Mona
Myrer og Stein Johnsen.
Før møtet hadde vi oversendt en liste
med spørsmål som vi ønsket å drøfte
med Rikshospitalet:
• Kompensasjon for de som mistet
sitt tilbud i 2009. Har man nådd alle
som ønsker det med et nytt tilbud?
• Fortsatt spørsmål angående antall
		 rullestoler på fly og avreise fra flere
		 flyplasser.
• Nye ordensregler. Betydelig 		
		 innskjerping. Hvorfor så omfat		
		tende?
• Møte med Fagrådet.
• Innlegg i bladet Polio.
• Anestesibrosjyre.
• Internett-tilgang på behandlings		stedene.
Lindrupsen fortalte at det i disse
dager averteres for nye anbud for 4 års
perioden fra 2012.
Videre orienterte hun om reisetidspunktene og destinasjonene i 2010.
• Tenerife – Vintersol 19/1 – 16/2. –
		 21 deltakere.
• Tenerife – Vintersol 16/2 – 16/3 –
		 21 deltakere.
• Tenerife – Vintersol 20/4 – 18/5 –
		 21 deltakere.
• Tyrkia - Scandinavian Rehab. 		
		 Center, Antalya - 24/8 – 19/9 - 50
		deltakere.
• Tyrkia – Scandinavian Rehab.
		 Center, Antalya - 23/9 – 21/10. – 50
		deltakere.
Til sammen 163 deltakere.
Ved SRC i Tyrkia legges det nå inn
massasje fast en dag i uka for de som
ønsker det.
Alle som mistet tilbudet høsten 2009
har fått nytt tilbud dersom de har søkt.
For 2010 var det 38 helt nye søkere.
Av disse har 28 fått plass mens de
resterende 10 har kommet på
venteliste. Det betyr at flere av de på
venteliste kan få tilbud om plass dersom noen trekker seg i løpet av de
frister som er satt. Ventelisten er samlet
6 • Polio 2 • 2010

Strandpromenaden i Los Cristianos er tilpasset rullestolbrukere. Illustrasjonsfoto
på 65 stk for inneværende år, + noen
NHF tidligere, og vil undersøke hvor
på uprioritert venteliste. Dette er dellangt de har kommet med saken. Inntil
takere som har vært med siste år, og de videre kan ikke Behandlingsreiser få
vil kun få plass dersom det blir ledige
gjort noe med dette spørsmålet.
restplasser.
Det skal stå på søknaden om vi vil/
Nye søkere må dokumentere Post
må ha med egen rullestol. De som kan
Polio Syndrom. Når det er dokugreie reisen uten og kan leie på behanmentert vil Rikshospitalet lagre den
dlingsstedet må opplyse om det. De
opplysningen til senere søknader. Det
kan da komme på ”vanlig kvote”, det
betyr at det ikke er tilstrekkelig med
vil si på linje med de som ikke behøver
en vanlig legeattest ved første søknad.
rullestol. Dette gjelder foreløpig bare
Attesten må dokumentere Post Polio
Tenerife da det ikke er mulig å få leid
Syndrom, helst med epikrise fra sykerullestol ved SRC i Tyrkia. Alle som
hus eller fra spes. i neurologi. Uten
krysser for at de skal ha med egen
denne diagnosen kommer man ikke
elektrisk stol kommer i gruppe 2, og
med på behandlingsreise.
plassen er da opptatt slik at ingen andre
kan få denne. – Derfor er oppfordrinRullestoler:
gen: Kan du klare reisen uten egen stol
Fortsatt setter flyselskapene grenser
og kan leie på Tenerife, så si fra om
for antall elektriske rullestoler pr. fly.
det. Det betyr at en til som ikke klarer
Sikkerhet og mulighet for assistanse
å reise uten egen stol får være med.
fra flypersonalet blir oppgitt som grunn
I Tyrkia er det ikke mulig å få leid
til dette. LFPS har tatt dette opp med
verken rullestol eller scooter.

dlingsreiser
Dersom du har manuell rullestol,
så kan denne tas med utenom kvoten
for rullestoler. Dette gjelder også kombinerte rullestoler, det vil si stoler med
el-forsterkning i navet.
Alternative avreise og ankomststeder: Reise til og fra alternative
destinasjoner kan godkjennes på følgende vilkår;
Behandlingsreiser kan max godta 1
dag i fravik på reisetiden i ”hver ende”.
Uansett må vedkommende betale full
egenandel. I tillegg må eventuell reise
mellom behandlingsstedet og flyplassen betales av den enkelte deltaker.
Melding om annet avreisested må
være klart minst 6 uker før avreise.
Skriv på søknaden (gjelder rullestolbrukere) om du ønsker eller kan reise
fra annen flyplass. Det er kun deltakere
med elektriske rullestoler som kan
reise fra alternative flyplasser.
Det er viktig at deltakere leser nøye
på flybilletten hvor mange kilo bagasje
som kan tas med. Det kan være forskjell mellom de enkelte flyselskap, og
det er ikke alltid at det er samme
selskap som flyr på ut og hjemreise.
Dersom det er bestilt rullestol på
flyplassen inngår det hjelp til bagasje.
Helseforetakene skal betale alle innenlands billetter.
Ventelister:
Fra nå av er det felles venteliste, uansett behov for rullestol eller ikke. Dersom du har godkjent diagnose og har
hatt effekt av tidligere opphold så vil
tidspunktet for når du sist var på behandlingsreise være utslagsgivende for
plass på årets tur eller plass på
venteliste.
Assistenter:
Det har blitt lettere å få med assistenter
etter at det ble enerom. Brukeren må
betale alle utgifter for assistenten selv.
Deltakerne må selv ordne med plass til
assistenter eller ledsager. Dette ordnes
ved kontakt til reiseselskapet – som i
denne omgang er VIA TOUR. Kontoret til Behandlingsreiser kan ikke ta
seg av dette.

Ordensregler:
Flere har reagert på innskjerping av
reglene i forhold til bruk av alkohol
under oppholdet. De nye reglene er
en følge av at deltakere har meldt tilbake at de har opplevd lite hyggelige
situasjoner i forhold til alkoholbruk på
turene. Enkelte ganger har også behandlingspersonalet reagert. Flere har sagt
at de nå tør å reise da dette kommer
inn i mer regulerte former.
Husk at forbudet mot bruk av alkohol gjelder ukedagene med behandling,
det vil si fra mandag til og med fredag
ved avsluttet behandlingstid. Dette er
et behandlingsopphold, ikke en ferie.
Rikshospitalet opplyser at reglene er de
samme for alle diagnosegrupper, og de
følger de regler som gjelder for sykehus og behandlingssteder her hjemme.
Fagrådet:
Vi ble enige om at Behandlingsreisers
representanter blir med på neste møte i
Fagrådet for orientering og drøfting av
felles faglige spørsmål.

I det blå C to
H fem OH!

1)
Det var no i lufta i totusenti,
ja Oslo vi stevna forbi,
over mot Skagen, ja dette var dagen,
til syden, til varme så bli,
Europas luftrom det var snart passè
Til Tenerif vi ville ned,
vertinna på flye, ho skulle fornye,
en cognac til oss som var med,
Refreng:
Høyt i det blå, kommer vi på,
det er forbudt, et alkoholkutt,
vi må vær snill, må få det til,
i det blå, C to H fem OH!
2)
Vi kommer fra Norge ved ishavets kyst,
Rundt tyve som er klar til dyst,
Vi skal på behandling, den reine
forvandling,
vi er her med liv og med lyst.
Vi trene basseng med strekk og med bøy
Vi går rundt med solfaktor høy,
Så skal vi på byen, å prøve en nyen,
Sangria, lokal for vår øy.
Refreng:
3)
Tilbake til porten ved Vintersol land,
Vårt hotell med sin nordiske klan,
lykklig på kloden, og trykke inn koden,
Vet ikke om st. Petras plan.

Anestesibrosjyren:
Vi ble også enige om at
Behandlingsreiser legger med en anestesi brosjyre på henholdsvis spansk og
tyrkisk til dem som har fått innvilget
reise.

Mot himmel og stjerne med krigsguden
Mars,
Vår svenske sjutsjøterska Lars,
Hun står der å preike, med fingeren
peike,
Til legekontoret og mars!

Bytte av tur:
Behandlingsreiser får enkelte ganger
spørsmål om bytte av tur. Dette kan de
ikke være behjelpelig med. Deltakerne
kan trekke seg fra en tur og be om å
få komme på reserve/venteliste for en
annen tur. Dette er innført fordi bekreftelse på reise blir sendt til de som skal
være med på den enkelte tur.
Søknadsfrist: Vi minner om endret
søknadsfrist og at søknader for neste
års behandlingsreiser må sendes til:
Behandlingsreiser, Rikshospitalet innen 1. oktober i år.

4)
Vi er ganske greie, det er bare det,
i varmen vi må kjøle ned,
en pils, en sangria, ja bare en gang De
da,
forså oss, vi vil bare be.

Refreng:

Fra Riksen e kommet et påbud så
vrengt,
Det er både kantet og strengt,
Vi må på perrongen, å blåse ballongen,
Vi blir både trua og dengt.
Refreng:
Ballongen så blå, da kommer vi på,
det er forbudt, et alkoholkutt,
fikk ikke til, å være snill,
i det blå, C to H fem OH!
Tekst: Leif Erik Storø med hjelp av Eva
Haugum
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Behandlingstilbudet
betyr mye for oss
– Behandlingstilbudet betyr at vi
kan klare oss selv og gå i jobb.
Det vil gå hardt ut over oss om det
blir lagt ned.

– Det er ingen andre alternativer
verken i Haugesund eller de omliggende kommuner, der det også er mange
som bruker tilbudet.

Det sier Kjell Inge Bringedal om at
tilbudet om individuell opptrening med
fysioterapeut eller i grupper, kan
forsvinne fra Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR),
fordi refusjon fra det offentlige og
tilskuddene fra Haugesund kommune
forsvinner.
Han er leder i Rogaland Poliolag og
Norges Handikapforbund Karmøy, og
bruker av tilbudet.
– Tre ganger i uka – to i badebassenget, en i gymnastikksalen – bruker
jeg tilbudet, sier han.
Om tilbudet forsvinner vil det
ramme hardt, og Bringedal som har
brukt tilbudet til og fra i 40 år og vært
i jobb i 25 av dem, er redd han ikke vil
være i stand til å jobbe lenger om tilbudet forsvinner.

Skyldes misforståelse
Fysioterapeut og konstituert
enhetsleder fysioterapienheten ved
HSR, Dagfinn Dahle, sier at det faktum
at offentlig refusjon blir borte skyldes
en misforståelse.
– Helseøkonomisk foretak (Helfo)
betrakter oss som et spesialisthelseforetak og vil ikke gi oss refusjon etter
spesialisthelsetjenesteloven, mens vi er
et kommunalt førstelinje helseforetak
og derfor skal gis refusjon etter kommunehelsetjenesteloven, sier han.
Det er også årsaken til at Haugesund
kommune tar bort tilskuddene til
driften.
En nedleggelse kan bli resultatet for
et tilbud som har eksistert siden 1958,
og vil berøre rundt 1.000 pasienter i
året.

Dahle karakteriserer dette som et
åpent tilbud for pasienter fra hele
Haugalandet.
– Kanskje kan det også stilles spørsmål
om hvorfor ikke de andre kommunene
gir tilskudd til dette helsetilbudet, sier
Bringedal.
Håper på helseministeren
Bringedal og Dahle setter nå sin lit
til at helseministerens svar på Arve
Kambes (H) skriftlige spørsmål i
Stortingets spørretime vil rydde opp i
misforståelsen.
– Helseministeren kommer med et
skriftlig svar, og vi setter vårt håp til
det, sier de to.
Dahle sier han håper at finansieringen
av tilbudet løser seg før sommeren.
– Tilbudet belastes i dag HSR og det
kan ikke fortsette over tid. Hvis ikke
vi får refusjon og nødvendige tilskudd,
vil vi måtte legge ned det åpne tilbudet. Det vil si at bare pasienter fra
sjukehuset kan benytte seg av det.

Reform kan knusa retten til hjelpemiddel
Funksjonshemmas lovfesta rett til
naudsynte hjelpemiddel kan falla
bort – om ein skal tru dei siste signal
i media.
Ei offentleg utgreiing frå
Hjelpemiddelutvalet: ”Aktiv
deltakelse, likeverd og inkludering”
vart tysdag 3. mai lagd fram for
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Vert dette framlegget vedtatt kan
funksjonshemma bli meir avhengige
av korleis kommunane prioriterer
innanfor sine budsjettrammer. Ikkje
noko godt nytt for oss.
Alt no må t.d. mange familiar med
multifunksjonshemma born ”surfa”
frå kommune til kommune for få
den hjelpa dei treng for å meistra
kvardagen.
Me som er prisgitt ulike
hjelpemiddel for å fungera dagleg, veit
berre altfor godt kor vanskeleg det er å
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få hjelp når ein akutt situasjon melder
seg.
Det som Noregs Handikapforbund
gjennom mange års politisk arbeid har
vunne:
rett til kostnadsfrie naudsynte
hjelpemiddel, støtte til bil, heis og
betra transportordningar etc. Alt dette
vert no prøvd tatt tilbake av regjeringa.
Det skal sparast, og som vanleg er det
dei som har minst – denne gongen
funksjonsevner – som lyt lida.
Me føler at partia som var med oss
då me var på offensiven AP, SP, SV
- no har snudd og at me kjempar ein
defensiv kamp mot dei raudgrønes
makt og byråkrati.
Framlegget om å gje kommunane
større hjelpemiddelansvar er ei
krigsfråsegn mot funksjonshemma,
meiner organisasjonane våre.
Lat oss halda fram med det som
er positivt i det noverande systemet.

Sjølv i dag må mange nytta den
restenergien dei har til å slåss for
brukbare hjelpemiddel – og for best
mogleg å greia meistra kvardagen. Ei
innstraming er det me treng minst!
Ein høyringskonferanse om dette
framlegget vert halden i Oslo 10. juni:
Offentleg utredning av
Hjelpemiddelområdet - og utgreiinga
skal så ut på høyring.
Organisasjonane: Norges
Handikapforbund,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk
Ergoterapeutforbund er tilskiparar.
Her vil vonleg òg konsekvensane for
brukarane koma tydeleg fram. Eg
vonar styresmaktene skjønar meir enn
det Hjelpemiddeutvalet har gjort.
Bjørg Holm

Casas Heddy, Lanzarote...
...nok en gang

1. – 15.- februar 2010 gikk turen til
Casas Heddy arrangert av LFPS/
Hedmark. Det er fjerde gang en
slik tur blir arrangert og valget er
mellom to og fire ukers opphold. I
år var vi bare 10 personer som dro
men vi fikk desto bedre kontakt
med hverandre. Av dette var det to
ektepar og resten voksne damer.
Vi gledet oss alle å komme vekk fra
de strie kuldegradene og all snøen
som vi hadde hatt i lang tid her på
Østlandet. ”Tenk å kunne få være
ute i sommertøy og lette sko”, var
omkvedet.
God kontakt
Vi kom frem til en tidlig ettermiddag.
Fikk våre rom som hadde fått et løft
med nye gardiner og sengetepper. Da
det var middagstid ble vi alle sammen
plassert på langbord. Dette ga oss en
nærhetesfølelse som vi satte stor pris
på og fikk god kontakt selv om ikke
alle var kjente fra før.
De første dagene var det turbulent
vær med fossende vann både inne og
ute, men vi trøstet hverandre med at
dette var bare forbigående. ”Tenk på
hva slags vær det var hjemme!!! ”Jo
da, sola og varmen kom igjen. Det ble
morgentrim på terrassen, basseng og

bytur for å se om det hadde blitt noen
forandringer på 2 år, men alt var ved
det samme og det er greit nok.
Minigolfturnering
Minigolfturnering er jo en fast og
spennende aktivitet som ble arrangert
både for vår gruppe spesielt og
felles med andre gjester. Vi hadde
intern Quiz for å holde hodet i trim
og felles på Terrassen. Vi kalte oss
”Prøysenlænn” og sannelig vant vi! Da
fikk vi valget mellom ”champagne”
eller vin.
Det er fremdeles godt guidede turer
på dagtid, med Casas Heddys buss,
som er både lærerike og mangfoldige.
Her er valget fortsatt stort.
Samlinger
Gruppa hadde jevnlig og mange
hyggelige samlinger på våre ”egne”
terrasser som bidro til å lage god
stemning ved middagene.
Vi fikk servert god og allsidig mat på
huset, men allikevel tok vi en samlet
avslutningsbytur. Det er en kjent sak at
hedmarkingene liker det trygge, faste.
Da maten var bestilt viste det seg at 2
i gruppa ville ha det trygge, sikre (som
forrett): Poteter! Riktignok canariske
og det kom: 10 stk poteter i en bolle
og så med skallet på!!!!

Karnevalstid
Det var karnevalstid og dette måtte
jo markeres. Lørdag 13. var dagen
med sminking ut fra utstyret vi
hadde kjøpt/lånt på huset. Mye moro
og latter ble det da den lengste av
”våre” gutter kledde seg ut som dame
(dronning). Han trivdes også veldig
godt da han fikk bygd ut konas bh med
appelsiner!!!
Personalet hadde dekket flotte
langbord på terrassen og laget nydelig
grillmat.
Vi hadde laget en plan og skulle
representere ”Prøysenlænn” men i
denne gruppa var det både konge,
dronning, diverse hoffdamer, klovn
og nonne og mange forskjellige
meninger, men vi enes tilslutt:
Klovnen vår presangterte oss og vi
sang ”Husmannspolka”.
Kveldens 1. premie gikk til ”vår”
dronning!
Dette var 14 dager som gikk så altfor
fort og 8 av gruppas 10 personer måtte
vende nesa hjemover. Vi må håpe på
en gjentakelse om ikke altfor lenge.
En varm takk til alle som bidro med å
gjøre dagene/ukene så herlige for oss
alle.
Tekst og foto:
Anne-Grethe Lundquist
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NHF-notat om Holteutvalgets forslag på hjelpemiddelområdet:

NOU 2010:5, ”Aktiv deltake
inkludering. Et helhetlig hj
NHF mener at utvalgets forslag om at
hjelpemiddelområdet skal ut av folketrygden og over
på kommuner og ulike sektorer er det verste anslaget
mot likestillingskampen på lenge. Det vil skape et hav av
gråsoner, byråkrati og oppsplitting av fagmiljøer.
Folketrygdloven er en statlig garantist for et likeverdig
tilbud uansett bosted og kommuneøkonomi. Mens det i dag
er behovet ditt som avgjør om du får hjelpemidler, vil det i
framtiden være den enkelte sektor og kommunens økonomi
som avgjør. Tilbudet kan bli rimelige standardløsninger. For
å få riktig hjelpemiddel må du trolig betale et mellomlegg
selv; såkalt ”fritt valg”.
Hjelpemiddelsentralenes rolle og ansvar framover er
lite presist beskrevet av utvalget. Både hjelpemidlene
og sentralenes ansvar er i dag hjemlet i folketrygdloven.
Sentralene skal ivareta ”kompliserte behov”, men premisset
om at folketrygdloven er lite egnet vil gi store konsekvenser
og kan innebære en rammefinansiering av hjelpemidlene i
Nav.
Høring og høringskonferanse
NOUen ble lagt fram 4. mai. Utvalget er ledet av
assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund
Arnt Holte. SAFO og FFO fikk ikke plass i utvalget.
Toril Heggen Munk har deltatt i referansegruppen fra
SAFO. Vi har gitt mange innspill underveis, men vi kan
ikke se at utvalget har lyttet. NOUen skal ut på høring,
men tidspunktet er ikke avklart. NHF, FFO og Norsk
Ergoterapeutforbund arrangerer høringskonferanse i Oslo
10. juni, se www.nhf.no.
Se også www.nhf.no for synspunkter på utredningen samt
tilslutning til facebooksiden.
NOU:http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2010/
NOU-2010-5.html?id=602627.
Protestgruppe på Facebook
NHF har opprettet en protestgruppe på Facebook ”Vern
retten til hjelpemidler” som har fått støtte fra nesten 10 000
personer på kort tid. Antallet øker og er et uttrykk for at
svært mange engasjerer seg mot utvalgets forslag.
NHF må mobilisere framover for å stoppe utvalgets
forslag må vi påvirke høringsinstansene. I dette notatet
finner du en kort oversikt over utvalgets forslag og NHFs
synspunkter. Når NOUen sendes på høring (tidspunkt
ikke avklart) kommer vi med mer stoff som kan brukes i
påvirkningsarbeidet.
1. Holteutvalgets forslag på hjelpemiddelområdet
Målsetting om god tilgang til hjelpemidler
Utvalget ønsker å sikre funksjonshemmede god tilgang til
hjelpemidler for å oppnå likestilling og deltakelse, men vil
svekke folketrygdloven og overføre ansvar til kommuner og
ulike sektorer. Dette gjelder både finansiering og fagansvar.
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Mål om kostnadskontroll
Utvalget mener det vil være mer kostnadseffektivt
om beslutninger om hjelpemidler tas av dem som har
et helhetlig ansvar, f eks kommunene innen helse og
omsorg, skole og bolig. Utvalget sier at: ”Hensynet til
effektivitet, kvalitet og kostnadskontroll veier tungt når
det gjelder å oppnå en rasjonell fordeling av ressurser til
hjelpemiddelformål.
Folketrygdloven er rigid og skaper gråsoner. Sektoransvar
er løsningen.
Et av utvalgets hovedpremisser er at folketrygdloven
er lite hensiktsmessig og lite fleksibel. Utvalget sier
at: ”Plassering av et særskilt ansvar for stønader til
hjelpemidler i folketrygd-loven slik den nå er utformet og
praktiseres, skaper uklarheter og gråsoner. Utvalget mener
at et sterkere og tydeligere sektoransvar vil kunne bidra
til mer helhetlige løsninger og mer rasjonell utnyttelse
av ressursene.” I tillegg vil de nedsette et eget lovutvalg.
Forslagene er:
Skole		
Opplæringsloven. PP-tjenesten fatter
			
vedtak. Skolen betaler.
Arbeid
Arbeidsmarkedsloven. Lokalt Nav-kontor
avgjør. Staten betaler av rammen de har til
ulike virkemidler i ”Nav-vertøykassen”.
Fritid
Trening, stimulering og lek kommunalt
ansvar.
Aktivitet/sport – statlig ansvar.
Lovhjemling uklar.
Bolig
Løfteplattformer og trappeheiser overføres
til Husbanken. Kommunen avgjør.
Dagligliv
Kommunehelsetjenestelov og
sosialtjenestelov. Basishjelpemidler
til kommunen (rimelige, uten
tilpasningsbehov). Tilskudd som en
mulighet.
Kompliserte: HMS forvaltnings- og finansieringsansvar.
Lovhjemling uklar.
Konsekvensene er at mennesker med behov for hjelpemidler
sektorinndeles. Du må gå til ulike sektorer, blir prisgitt hver
sektors økonomi og tiden det tar øker. Dette er et brudd med
den helhetlige tilnærming på hjelpemiddelområdet der én
instans har ansvaret.
Statlig ansvar for komplekse og sammensatte behov.
Utvalget foreslår at staten ved hjelpemiddelsentralene skal
ha forvaltnings- og finansieringsansvar for hjelpemidler
knyttet til sammensatte og kompliserte behov, uten at dette
er nærmere spesifisert. Dersom hjelpemidlene skal ut av
folketrygdloven kan dette bety en rammefinansiering innen
Nav med hjelpemidler over driftsbudsjettet.
2. NHF mener forbedringer må skje innenfor dagens
system.
NHF ser at utvalget peker på viktige områder som

else, likeverd og
jelpemiddeltilbud”
ikke er godt nok ivaretatt i dag, som f eks hjelpemidler i
skole og fritid, og vi forventer at tilbudet bedres. Dagens
formidlingssystem er møysommelig bygget opp ”på
brukernes premisser”. Både hjelpemidlene og hjelpemiddelsentralene er hjemlet i folketrygdloven for å sikre
et likeverdig tilbud på landsbasis. Brukertilfredsheten er
høy, men områder kan forbedres. Dagens system må derfor
utvikles videre for å sikre likestilling framover.
NHFs viktigste argumenter mot utvalgets forslag er:
Folketrygdloven er bærebjelken for å sikre
funksjonshemmede en likeverdig rett til
hjelpemidler på alle livsområder, uavhengig av
alder, bosted og økonomi.
Hjemling i folketrygdloven betyr statlig finansiering
der behovet avgjør løsningen.
Dagens formidlingssystem er resultatet av en
systematisk oppbygging for å sikre et likeverdig
tilbud på landsbasis.
Hjelpemiddelsentralenes rolle er helt sentral for
kompetanse og tilgang til gode løsninger i både
dagligliv, utdanning, arbeid og fritid.
Sektoransvar vil innebære en oppsplitting av
brukernes liv, fagkompetanse og ansvar med mange
gråsoner framover.
Kommunene har verken økonomi eller nok
kompetanse til å ta et større ansvar.
3. Fakta om dagens hjelpemiddelsystem
386 248 personer har hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralene.
10 % er barn, 37 % er mellom 18-66 år og 53 % over 67
år.
83 % av brukerne er fornøyd med hjelpemiddelformidlingen.
Brukerne har stor nytte av hjelpemidlene. 78 % bruker
dem daglig.
Bruttoinntekten er lavere for brukere av hjelpemidler enn
for befolkningen forøvrig.
I tillegg viser delutredning for utvalget,
”Organisasjonsanalyse” av Pricewaterhouse-Coopers, at:
Brukertilfredshet
Dagens rettighetsbaserte system har stor oppslutning blant
brukerne.
Om effektivitet og økonomi
Hjelpemidler er et formålseffektivt virkemiddel som bedrer
funksjonsevnen i tråd med ordningens verdimessige
forankring og overordnede mål om likestilling.
Hjelpemiddelområdet er antakelig et kostnadseffektivt
virkemiddel i forhold til alternativene; institusjonalisering,

økt praktisk bistand eller passive stønadsytelser.
Kostnadsdriverne er relativt kjente og kostnadene kan i
stor grad reguleres løpende i lovgivningen uten at man pådrar seg framtidige forpliktelser.
Utgiftene til hjelpemidler har flatet ut etter flere år med
vekst.
Om hjelpemiddelsentralene og kommunene
Kommunene er i stor grad fornøyd med sentralenes rolle og
oppgaveløsning.
Samhandlingen mellom hjelpemiddelsentral og kommune
er bedret de senere år.
Nav HMS som kompetansebygger og kompetanseoverfører er av vesentlig betydning for mange kommuners evne
til å utføre sitt 1. linjeansvar.
Kommunenes ressurser innen (re)habilitering er et problem mht saksbehandling og kompetanse. Ikke minst gjelder
det kommuner uten kompetanse innen ergoterapi.
Navs rolle innen anskaffelser, lager og logistikk er en
kostnadseffektiv ordning.
Gråsoner på hjelpemiddelområdet oppleves ikke som
særlig vanskelig.
Hjelpemiddelsentralenes tilgjengelighet overfor kommunene og brukerne oppleves som et problem.
På området hjelpemidler og arbeid er det særlig behov for
koordinering av tiltak.
4. Veien videre
NOUen er Holteutvalgets forslag til endringer på
hjelpemiddelområdet. Arbeids-departementet skal sende
utredningen ut på høring, mest sannsynlig før sommerferien.
NHF vil følge opp med mer informasjon i tilknytning til
høringskonferansen. Deretter vil vi komme med konkrete
innspill som NHF kan bruke sentralt og lokalt for å påvirke
høringsinstansene, som f eks kommunale råd.
Hvis du kjenner noen, eller selv er i fora som skal ta
stilling til om høringsuttalelse skal skrives på NOU 2010:5,
kan det være lurt å gi dette videre i første omgang:
NOU 2010:5 har forslag og konklusjoner som vil legge
en dramatisk begrensning på funksjonshemmedes rett til
hjelpemidler, likestilling og samfunnsdeltakelse. Det er
nå viktig å gi Regjeringen beskjed om at disse forslagene
ikke er basert på brukernes behov, og at utredningen derfor
ikke må legges til grunn for forbedring og forenkling av
hjelpemiddel-området. Rettighetene må fortsatt sikres i
folketrygdloven. Funksjonshemmedes organisasjoner har
forslag om andre og bedre løsninger på de utfordringene vi
står overfor.
Oslo 14.05.10, Lars Ødegård
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Kanskje burde flere av oss melde foreningen inn i Grasrotandeln når vi spiller hos
Norsk Tipping? Brevet Møre og Romsdal Poliolag fikk fra Norsk Tipping burde
være god nok grunn til å melde lokallaget inn i Grarostandelen.
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Møte på
Rehabiliteringsavdelingen,
Sykehuset Innlandet HF 8.jun
Mona Myrer og undertegnede hadde
den 8. juni d.å. et møte med overlege
og avdelingsleder Beate Garfelt og
fysioterapeut Merja H. Bekkedal
om tilbudet til poliopasienter ved
avdelingen for Habilitering og
Rehabilitering i Sykehuset Innlandet,
Ottestad.
Avdelingen er lokalisert i det gamle
Østlandske vanførehjem og er en
del av Sykehuset Innlandet og gir
blant annet et tilbud om utredning
og rehabilitering for poliopasienter.
Tilbudet gis hovedsakelig i grupper
på 5 pasienter, men kan i spesielle
tilfelle også gi tilbud til flere eller til
enkeltpersoner utenom gruppeinntak.
Se senere i referatet.
Det er primærlegen som søker
pasientene inn og søknaden går
direkte til sykehuset. Det vil si at SER
(Sentral Enhet for Rehabilitering)
ikke er adresse for disse søknadene.
Sykehusets inntaksteam vurderer
behovet for plass og kan selv
eventuelt henvise videre til Grande
rehabiliteringshjem på Nes i Ringsaker
kommune. Primærlegen kan også
søke direkte til Grande, men da går
søknaden via SER. Dette betyr at
det kan søkes fra hele landet. Det at
inntaksteamet henviser til Grande betyr
ikke at pasienten ikke kan komme
inn på Ottestad ved neste søknad. Det
avgjøres i det enkelte tilfelle, men
sykehuset vil vektlegge behovet for

utredning dersom pasienten skal inn på
Ottestad.
Grande har avtale med Helse SørØst og tar grupper av poliopasienter.
De har et tilbud som går på vanlig
rehabilitering, herunder legetjeneste,
fysioterapi og bassengtrening. Det
er også ansatt ergoterapeut på stedet,
og denne kan hjelpe med søknad
på hjelpemidler. Vedkommende har
noe begrenset tid til slik virksomhet
da han/hun samtidig er koordinator
for spesielle tilbud på institusjonen.
Grandes personale har hospitert
på Ottestad, og den legen som
betjener denne gruppen er ansatt på
rehabiliteringsavdelingen i Ottestad.
Under møtet ble det drøftet hva
innholdet på begge steder skulle
inneholde spesielt i forhold til
fysioterapi. Massasje ble nevnt, og
det var enighet om at det skal gis
der behovet er til stede, men det er
fysioterapeuten som, i samarbeid
med pasienten, vurderer hvor mye
og hva det eventuelt skal kombineres
med. Helse og helsetrening er viktige
stikkord i denne forbindelse. Det
vil alltid være en overlege som
har det overordnede ansvar for
behandlingen, men pasientene kan få
tildelt andre leger, blant annet leger i
utdanningsstillinger.
På Grande får hver enkelt pasient
enerom. På Ottestad har man inntil 4

enerom til disposisjon i en nyoppusset
avdeling. Denne avdelingen har også
plass til andre grupper samtidig. Det
vil si at det ikke kan bli enerom til
hver enkelt, men det blir vurdert etter
behov.
Oppussingen av avdelingen skal
fortsette. Det er stil ytterligere
budsjettmidler til disposisjon, men
langt fra nok etter avdelingens behov
og ønsker.
Både Grande og Ottestad ønsker
søknader fra lege. De har ikke
anledning til selv å ”reservere” plass til
neste opptak. Dette fordi de ønsker en
best mulig oppdatering på det behovet
søkeren har på henvisningstidspunktet.
På Ottestad er det ca. 6 mndr. ventetid,
mens det på Grande kan gå noe
fortere. Dette vil avhenge av legens
søknad. Ved helt spesielle tilfeller kan
det vurderes en kortere ventetid og
ev. et kortere utredningsopphold ved
Ottestad, men dette er unntaket, ikke
regelen.
Derfor kjære poliotter. Det finnes
plasser. Bruk dem. Både Ottestad og
Grande ser gjerne at de får søknader.
Det er gjennom inntak og behandling
at man videreutvikler tilbudet til den
aktuelle pasientgruppe.

Hamar 8. juni 2010.
Stein Johnsen

Behandlingsreiser og kreftdiagnoser
Fagrådet hadde møte med Behandlingsreiser den 4. juni
på Gardermoen. I dette møtet ble spørsmål fra flere av
våre medlemmer om når søkere med kreftdiagnose kunne
regne med å få plass på Behandlingsreise forerlagt. Rikshospitalet opplyste behandlingsstedene har satt en grense

på 3 år etter avsluttet behandling før noen kan få plass på
Behandlingsreise. Rikshospitalet synes dette er en vel lang
tidshorisont og jobber med å få til kortere tid mellom behandling for kreft og plass slik reise.
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Årsmøte i LFPS 7
Som vanlig var det god stemning
blant observatører og de 33
stemmeberettigede på årsmøtet. Som
vanlig forløp årsmøtet bra og som
vanlig fikk vi diskusjon omkring
Vårt eget fond.
Leder Stein Johnsen ønsket
velkommen og var glad for at
askeskyene ikke var til hinder for
de langveisfarende. Han nevnte
at det er flere fylker som vurderer
nærmere samarbeid. Den økonomiske
tildelingen LFPS bruker å motta fra
Norges Handikapforbund (NHF) på
vel 300 000 kroner uteble for 2010.
Begrunnelsen var at LFPS hadde
mye penger ”på bok”. Bingo synes
å være ”redningen” for LFPS. Stein
takket også Vestfold Poliolag for
kr. 25 000 til ”Vårt eet fond”. Han
kom også inn på mulige ytterligere
problemer med ”Særfradrag for store
sykdomsutgifter”. Stein viste laminerte
plakater som burde henge på alle
kirurgiske avdelinger som opererer
polioskadde.
Han takket for godt samarbeid innad
i styret og med medlemmene for øvrig.
Hilste fra NHF
Arnstein Grendahl hilste fra
sentralstyret i NHF. Han nevnte de
økonomiske problemene i NHF etter
at automatmaskinene ble lagt ned. Her
synes også bingo å ville bli redningen.
Dette vil generere midler til regionene
og landsforeningene.

Arnstein Grendahl fra NHF hilser årsmøtet.
Konstitueringen
Hele den innledende fasen med
godkjenning av innkalling og
stemmeberettigede, valg av møteleder
Arne Furulund, tellekorps osv. forløp
kjapt og greit.

Avtroppende nestleder Trygve Stenvik blir takket av Stein Johnsen
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Årsmeldingen
Årsmeldingen gikk for det meste
veldig greit, kun to kommentarer
merket jeg meg. Det ene var om ”Vårt
eget fond”. Her var det mange innlegg
blant annet om at ”Vårt eget fond”
burde ha egen årsmelding og at styret
i LFPS nærmest automatisk bruker en
del av fondet til dekning av utgifter
uten å innhente godkjenning fra
årsmøtet. Dette var ikke en diskusjon
av ny dato. Dette har vi diskutert
tidligere.
Den andre kommentaren var ønsket
om en mer utfyllende årsmelding.
Regnskapet
Her var det nok en gjenganger: At
teksten på notene i regnskapet blir
tydeligere. Det vil si at man ikke
behøver være revisor for å forstå
tallene. Vår revisor Rossow var tilstede
og forklarte regnskapet. Det var fint,
men skulle vært unødvendig. Her
må styret komme i bedre dialog med
NHFs regnskapsfører for å få bedre

7. mai 2010

Mona Myrer takker Arne Furulund for møteledelsen. Arne er forøvrig valgt til ny kasserer i LFPS.
visuell oversikt over regnskapet og
spesielt notene. Her er det en jobb å
gjøre til neste år.
Leder foreslo at man skulle
innhente ekstern juridisk bistand
til gjennomgang av vedtektene for
”Vårt eget fond”. Dette ble bifalt av
årsmøtet.
Innkomne forslag
Det var kommet forslag om å legge
årsmøtet til lørdager siden mange har
vanskeligheter med å komme fra på
fredager. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Under orienteringen av
rammebudsjettet for 2010 spurte
møteleder om et forslag fra styret
kunne behandles. Enstemmig godkjent.
Forslaget innebar om styret kunne
bruke inntil 150 000 kroner fra ”Vårt
eget fond” som beskrevet i utkastet til
rammebudsjett for 2010. Også dette
forslaget ble vedtatt.

Valget
Alle valgkomiteens innstillinger til
nye medlemmer i hovedstyret og
valgkomitè ble vedtatt uten noen
benkeforslag.
Hovedstyret:
• Nestleder Geir Strømsholm, Møre og
Romsdal for to år.
• Kasserer Arne Furulund, Akershus
for to år
•1. vara Magnhild Iversen, Østfold for
1 år
• 2. vara Gunnar Olsen, Nordland for
1 år
Valgkomitè (alle for 1 år):
• Randi Halden Larsen, Oslo (leder)
• Jan Ivar Hennum, Telemark
• Ellen Knudsen, Aust-Agder
• Evy Gunn Hultberg, Østfold (vara)
• Trygve Stenvik, Nordland (vara)
Valg av representant i ”Vårt eget
fond”:
• Asbjørn Huka, Buskerud for 1 år

Avslutning
Leder Stein Johnsen takket møteleder
Arne Furulund for vel gjennomført
årsmøteledelse og Mona Myrer
overrakte blomster. Trygve Stenvik ble
takket for god innsats som nestleder og
Mona Myrer overrakte blomster. Wera
Fjeld, som ikke hadde anledning til å
være tilstede, var blitt behørig takket
på styremøtet dagen før.
Det er alltid hyggelig å treffe
”gamle” og nye på årsmøtet i LFPS.
Dessverre hadde jeg ikke anledning til
å være der hele helgen.
Bjørn Lobben,
Buskerud
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Kunnskapsbasert praksis for
brukerrepresentanter

Landsforeningens nye styre etter valgene på årsmøtet. Bak fra venstre leder Stein Johnsen, Magnhild Iversen, vararepresentant, Snefrid Bergum, styremedlem, Geir Strømsholm, nestleder. Foran Arne Furulund, kasserer og Mona Myrer,
sekretær.
På lørdagen i årsmøtehelgen holdt
Elin Opheim, student og bibliotekar
ved Sykehuset Innlandet HF, et
lite kurs for oss i Kunnskapsbasert
praksis for brukerrepresentanter,
heretter forkortet til KBP.
Ideene som er forsøkt gjenfortalt her
startet med at en amerikansk dame,
Musa Meyer fikk brystkreft og ble
anbefalt stamcellebehandling, men hun
fant ut at denne behandlingen ikke var
nok utprøvd. Dermed begynte hun selv
å finne informasjon og kunnskap om
sykdommen. Metodene som er brukt i
kurset er basert på hennes ideer.
Prosedyrer og infoflom
Kort fortalt er KBP et verktøy for å
forholde seg til informasjonsflommen
når det gjelder sykdomsforløp.
Det er et verktøy for fagutvikling
når det gjelder prosedyrer og
behandlingslinjer, og et verktøy for
kvalitetsarbeid. Vi kan selv faktisk
være med på å ha innvirkning på
systemnivå.
– Hva er det vi lurer på når vi blir
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syke? Da er det fint å kunne vurdere
informasjonen vi finner kritisk,
mente hun. Kunnskap er makt,
men kan også føre til maktesløshet.
På nettet er helseinformasjon det
området som rangerer som nr 3
etter reiseinformasjon i mengde.
Man forstår da hvilken ”jungel” av
informasjon man har å forholde seg
til. Vi må lære oss å stille kritiske
spørsmål ved all denne informasjonen.
I nasjonal helseplan (2007 – 2010)
står det at det skal legges vekt på å
videreutvikle brukerorganisasjonenes
rolle i utvikling av helsetjenestene.
Aktive roller
Vi ble fortalt at pasienter og
helsemyndigheter i økende grad krever
at pasientene gis mer aktive roller i
beslutningstaking. Pasienter trenger en
bedre forståelse av beslutningstaking
både på individ- og på
helsetjenestenivå. Brukermedvirkning
i medisinske beslutninger krever
kunnskapsbasert pasientinformasjon,
styrking av pasientens evne til å
bruke informasjonen og dialog med

helsepersonell som tar opp i seg
konseptene rundt informert samtykke
og informert valg.
Kronisk utmattelsessyndrom
Til slutt fikk vi utdelt en tekst
om Kronisk utmattelsessyndrom
(CFS/ME)som var publisert på
Rikshospitalets nettsider. Vi svarte
ved å velge ett av 5 alternative
svar på 16 kritiske spørsmål, så
som: ¨Er målene tydelige, oppnår
informasjonen sine mål, framgår det
tydelig når informasjonen som er brukt
eller rapportert i publikasjonen ble
produsert, inneholder publikasjonen
detaljer om flere støttedokumenter
og informasjonskilder, refererer
informasjonen til områder preget av
usikkerhet, beskskriver informasjonen
hvordan hver behandling virker?”
Et nyttig kurs for noen og enhver
må det være på sin plass å konkludere
med.

Tekst: Snefrid Bergum

Lettere å få dekket utgifter
til behandling i utlandet
Det vil bli lettere for pasienter å få
dekket utgifter til behandling i utlandet med forskriften om ny refusjonsordning som Helse- og omsorgsdepartementet i dag sender på høring.
Ordningen vil omfatte helsehjelp
utenfor sykehus og vil gjelde alle EU/
EØS-land.
– Refusjonsordningen vil innebære
økt valgfrihet for pasienter når det
gjelder hvor de vil motta såkalt ”ikkesykehusbehandling”, det vil i hovedsak
si behandling utenfor sykehus. Dette
vil omfatte blant annet behandling hos
lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik
behandling dekkes av det offentlige i
Norge, sier helse- og omsorgsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen.
– Helsehjelp som man ville fått
dekket av det offentlige i Norge, vil
man etter den nye ordningen kunne
søke i et hvilket som helst annet land i
EØS-området og få utgifter refundert.
Refusjonen vil være begrenset til det
beløpet som det offentlige ville blitt
belastet med i Norge ved tilsvarende
helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Økende mobilitet
Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å søke helsehjelp i et annet
land. Erfaring viser at de fleste ønsker
å motta helsehjelp så nær hjemstedet
som mulig, men i noen situasjoner kan
det være fordelaktig å kunne velge
å motta hjelpen i et annet EØS-land.
Dette gjelder ikke bare behov som

oppstår på reise, men også
planlagt behandling som
den foreslåtte
refusjonsordningen vil
omfatte. For
personer
som
bor i
grensestrøk, eller
som bor
deler av året i et
annet land, vil det
kunne være
særlig aktuelt å søke
helsehjelp
utenfor

Norge.
Det samme kan
i noen tilfelle gjelde personer som har
personlig tilknytning til et annet land,
for eksempel tidligere hjemland.
Refusjonsordningen
De nødvendige lovendringene knyttet
til den nye refusjonsordningen ble
vedtatt i fjor sommer. Nærmere regler
om refusjonsordningen skal fastsettes i
forskrift. Utkast til forskrift sendes nå
på høring. Høringsfristen er 15. august.
Fri beveglighet
Bakgrunnen for forslaget er EØSavtalens regler om fri bevegelighet for
tjenester. EU- og EFTA-domstolen har

tolket dette prinsippet slik at det har
betydning også for pasienters
rettigheter. Europakommisjonen fremla
i 2008 et forslag til direktiv om
pasientrettigheter ved grensekryssende
helsetjenester.
Dette er fortsatt til behandling i
EUs organer. Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av retten
til å få dekket utgifter til behandling
i utlandet. En slik refusjonsordning
som nå foreslås må imidlertid innføres
uavhengig av et eventuelt direktiv. I
den forbindelse med forskriftsarbeidet
vil departementet se hen til den videre
utviklingen i EU-organenes arbeid med
direktivforslaget.

SENSKADEHEFTET
Vi registrer at mange fysioterapeuter ikke har
senskadeheftet. Vi ber om at de av medlemmene
som ønsker et eget hefte til sine fysioterapeuter
sier fra/bestiller et eget hefte fra NHF`s kontor.
Medlemmet må da selv ta det med til fysioterapeuten.
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Alternativ medisin og vårt forh
New Age og 68’er generasjonen.
På 60 tallet ble det skapt en motkultur
i protest mot det bestående samfunn og
Vietnamkrigen. Der kom en tilnærming
til Østens tenkning noe vi blant annet
kunne se i hippiebevegelsen, i musikk,
filosofi og i mange motstrømskulturer
som brøt med det som var alminnelig
akseptert i samfunnet. En kulturbølge
som etter hvert fikk navnet New
Age ble skapt, og den påvirket oss
på mange måter, hver enkelt og
samfunnet.
Det har hatt betydning for vår tenkning
og vårt samfunn på mange måter.
Denne New Age bølgen har gått rundt
hele kloden og rullet over oss flere
ganger. Der var ingen som forble
upåvirket.
Ut i fra undersøkelser som er gjort
i de seinere år kan vi anta at der er
mer enn halvparten av befolkningen
i Norge som benytter seg av
alternative medisinen.
Alternativ medisin er et begrep som
brukes for den medisinen som ikke
er skolemedisin. Vi finner det brukt i
NOU (Norges offentlige utredninger)
nr 21 av 1998, om alternativ medisin.
I vanlig dagligtale kan vi gjerne snakke
om det å være ”alternativer” for de
som benytter seg av den alternative
medisinen. Lenge har der vært et skille
mellom de som kan tenke seg å benytte
alternativ behandling og de som ikke
kan det. Vi kan snakke om to leire med
skarpe motsetninger.
Legestanden og helsearbeidere som er
utdannet av offentlige høyskoler har
ofte stått hardt mot ”naturmedisinere”
slik at overløpere innen deres egne
rekker har blitt utstøtt.
Samtidig har ”alternativerne” rettet
alvorlige beskyldninger mot vår
industrielle legemiddelindustri og dens
praksis.
Hva skal vi tro på? Hvordan skal
vi forholde oss til utøverne av
profesjonell medisinsk behandling,
om dette er leger eller alternative
behandlere? Skal vi forkaste det som
er naturmedisinske metoder som ikke
er vitenskapelig fundamentert i vårt
vestlige forskningssystem?
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New Agen førte med seg meditasjon,
quigong, yoga og andre personlige
teknikker for bedre helse. Men vi fikk
også medisinske behandlinger i form
av akupunktur, healing og mange andre
metoder som mer eller mindre var
påvirket av østlig kultur. Til New Age
medisinske retning kan vi også regne
noen europeiske behandlingsmetoder,
slik som Bach sin blomstermedisin
fra England og homøopatien som ble
utviklet i Tyskland. Hele denne brokete
forsamling av ”alternative teknikker”
fikk en renessanse i vår tid.
Vi som var ungdommer på 60 tallet
stod midt oppe i den utviklingen. Det
er sikkert mange av oss polioskadde
som kan kalle seg ekte 68’ere.
Denne generasjonen hadde i seg en
sunn og oppriktig protest som var
skeptisk til det etablerte. Kanskje kan
vi si at 68’ern også var skeptisk til
skolemedisin og dens maktposisjon?
Var det dette som gjorde at det ble
akseptabelt å oppsøke alternativ
medisin og gå god for den?
Vi husker hvordan sykehusene var
organisert den gang vi var innlagt
for akutt polio. Det var et strengt
hierarkisk system der pasientene og
deres pårørende hadde liten innflytelse.
Vi er glade for at den tid er forbi.
Kan vi stole på den alternative
medisinen?
I stor grad baserer den alternative
medisinen seg på teknikker og tro
som mange vil si ikke er grundigere

undersøkt for virkemekanismene.
Den alternative medisinen kan selv
ha sine forklaringsmodeller, men
i mange tilfeller forstår vi ikke
denne forklaringen ut i fra vestlig
vitenskapelig tenkning.
Våre kritiske holdninger som stiller
spørsmål ved den etablerte medisin og
legemiddelindustrien, burde derfor i
utgangspunktet også være skeptiske til
alternativ behandling.
Men vi kan si at den enkelte som
oppsøker slik behandling selv
vil kunne vurdere om den viker
eller ikke. Utøveren av alternativ
behandling opparbeider seg erfaring
og kompetanse, men også et rykte som
kan si noe om behandlingen er nyttig.
Oftest er ikke dette holdbart for en som
arbeider etter en vitenskapelig metode.
Vi skal være klar over at den
vitenskapelige metode knytter sine
teorier og sin forskning opp i mot det
som vi anerkjenner som kunnskaper og
holdbare teorier. Selv om vi i dag ikke
har de rette forklaringer for å kunne
forstå hvordan en alternativ behandling
virker, vil dette kanskje komme i
framtiden. Vår forskning og kultur som
bygger på moderne vitenskap er ikke
så gammel.
Det er ikke mange år siden vi ble klar
over eksistensen av bakterier og virus
for ikke å snakke om slike fenomener
som post polio syndrom. Forskningen
med dens representanter er gjerne
konservative på den måten at det
som blir akseptert som vitenskap blir
holdt for å være evige sannheter der
alternative tenkemåter har vanskelig
for å få plass.
Historia har gang på gang vist at svært
anerkjente og utbredte teorier har
måttet vike plass for det som først ble
sett på som uforståelige spekulasjoner
og svært lite sannsynlig.
Åpenhet for det uforklarlige.
Gjennom min utdannelse har jeg
lært meg å sette pris på naturfag og
vitenskap. Samtidig kommer jeg fra
en familie med alternative tradisjoner,
eller skal vi si egenskaper.
Jeg har derfor valgt å stille meg åpen
til at der kan være forhold i naturen

hold til den
og i oss selv som vi i dag ikke forstår,
men som vi etter hvert vil finne
forklaring på.
Forskningen etter årtusenskiftet er
blitt usikker på hvordan denne verden
som vi står i er skrudd sammen, ja mer
usikker enn hva den har vært på 100
år. Våre gjeldende teorier stemmer
ikke med det som vi observerer.
Revolusjonerende oppdagelser står
for tur. Der er grunnleggende krefter i
naturen som vi ikke forstår.
Så utrolig det enn kan høres er 96 %
av det som befinner seg i vårt univers
av en slik karakter at vi ikke vet hva
det er, eller kan beskrive det på annen
måte enn at det må eksistere. Det er
kun 4 % av vår verden som er stoff og
lys, krefter og materie som vi kjenner
til.
Forskerne snakker om at der kan
være mange dimensjoner og parallelle
univers innfiltret i hverandre, eller der
kan være energier eller partikler som vi
i dag ikke kjenner til.
Vi er mange som kan se at alternativ
medisin er virksom, vi vet bare ikke
hvordan vi skal forstå dette i dag.
Virkemekanismene bak kan så avgjort
være en del av vår virkelighet.
Leif Erik Storø, mai 2010.

Informasjon på Internett:

Er publikasjonen pålitelig?

Under første del av seminaret 8. mai
hadde Elin Opheim fra Sykehuset
Innlandet HF et tema som gikk på
å kvalitetssikre informasjonen som
vi finner på internett. Her er en
opplisting over punkter vi bør se
etter:
Er målene tydelige?
Tips: Se etter en tydelig indikasjon i
begynnelsen av publikasjonen:
• Hva den dreier seg om
• Hva den er ment å dekke (og hvilke
emner den er ment å utelukke)
• Hvem den kan være nyttig for
Oppnår informasjonen sine mål?
Tips: Vurder om publikasjonen

inneholder den informasjonen den
la opp til.
Er den relevant:

Tips: Vurder om:
• Publikasjonen drøfter spørsmål 		
leserne kan stille
• Anbefalinger og forslag om 		
behandlingsalternativer er realistiske
eller riktige.
Fremgår det tydelig hvilke informasjonskilder som er brukt til å lage
publikasjonen (i tillegg til forfatteren eller utgiveren)
Tips:

Fremgår det tydelig når informasjonen
som er brukt eller rapportert i publikasjonen, ble produsert?
Tips: Se etter:
• Datoer for de viktigste informasjon
skildene som er brukt for å pro		
dusere publikasjonen
• Datoer på eventuelle revisjoner av
publikasjonen (men ikke datoer for
nytt opplag)
• Datoen på publikasjonen (opphavs
rettsdatoen)

Sammendrag av Mona Myrer
Polio 2 • 2010

• 19

Bioresonans og superstrengteori:

Rapport fra et årsmøte i et fylkeslag
Det er en vanskelig oppgave jeg har
påtatt meg. Hvordan skal jeg kunne
fortelle om det umulige, at det faktisk er mulig, at det utrulige det må
vi tru på?
Vi mennesker er begrenset på mange
måter. Vi har bygget opp våre
erfaringer som et fundament for det vi
står for, den vi er og det vi mener er
riktig i forhold til den verden vi lever
i. Det gir oss trygghet og slik skal det
være. Vi bygger oss opp erfaringer som
kommer oss selv og våre etterkommere
til gode.
Men hva når vår fornuft sier en ting og
det vi kan se sier noe annet?
På vårt årsmøte i Troms lag for polio
skadde hadde vi besøk av Reidun
Dalheim, som opprinnelig skulle holde
et kort innlegg om bioresonans, men
som på grunn av askestopp for en annen av våre inviterte, måtte overta en
hel dag med fremlegg.
Kanskje var det forutbestemt at det
skulle bli slik, for de fleste av oss fikk
en skikkelig aha opplevelse som kunne
ryste noen og hver langt inn i sjela.
Dette blir for de av oss som trur vi har
ei sjel og som mener ting i livet kan ha
en skjebnekarakter.
Og for dem er det enklere. De alternative tingene, medisinen, miraklene og
heksedoktorne.
For oss andre er dette vanskelig og det
blir en kollisjon mellom våre
kunnskaper og erfaringer og det som vi
ser foregår denne dagen.
Jeg er fast bestemt på at denne
illusjonisten av en mirakelmedisiner
skal ikke lure meg. Så når det blir min
tur til å bli analysert av denne maskinen, så sier jeg ingenting om at jeg er
allergisk mot kiwi. Men det går ganske
fort. Hun fører skanneren fra apparatet
over prøver av forskjellige matvarer
og frukter og ganske fort hører både
jeg og hun at det er noe galt. Apparatet
piper på en merkelig måte og snart er
det registrert at jeg er allergisk mot
kiwi.
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Reidun Dalheim
Slik blir det med den ene etter den
andre. Vi kan bare stå omkring å
betrakte hvordan hver enkelt blir
avslørt med sine matintoleranser og
helse-problemer. Vi får vite hva kroppen har godt av og hva den ikke har
så godt av. Heldigvis er Reidun litt
diskré. Hun kan si at du har problemer
med magen og kanskje noe annet, men
utdyper det ikke noe mer. Da må du
konsultere henne i hennes praksis på
Westbytunet oppe i Nordkjosbotn.
Men for oss er det nok. Vi er i øyeblikket ganske så overbevisste om at den
dama har noe å fare med. Kunnskapsrik og stinn av erfaring er hun fra
sitt møte med leg og lærd, hjelpesøkende og helsevesen. Det forstår vi av
det hun formidler gjennom foredraget
sitt og gjennom den relativt raske
behandlingen den enkelte av oss får.
Hvis dette er tilfelle at personer som
henne med sitt apparat kan finne ut
av slike ting som vi ser denne dagen,
hvorfor er ikke slike apparat på ethvert
sykehus?
Vi vet det, allerede før spørsmålet er
stilt: vi lever i ei tid og en helseverden

der slike ting som det Reidun holder
på med, ikke kan forklares med vårt
vitenskapelige verdensbilde.
Ære være denne vår vitenskapelige
metode. Uten den hadde vi kanskje
ennå ikke visst om bakterier og virus
som sykdomsårsaker. Ved hjelp av
sin forskningsmetode og grundighet
fant Semmelweis ut at det var viktig å
vaske hendene for de som skulle delta
i operasjoner og ved fødsler. Senere
fant Pasteur ut hvorfor; at det skyltes
mikroorganismer. Koppevaksinen ble
oppdaget og tatt i bruk før vi visste
hvordan vaksinen virket. Kan dette
være eksempler på at vi gjennom
historia har benyttet ”metoder” der
vi ikke alltid har forstått virkemekanismene?
Er bioresonans også et slikt eksempel?
Det virker men vi forstår ikke hvordan.
Apparatet er kanskje forut for sin tid.
Når jeg snakker med Reidun om dette
så får jeg høre noe om at cellene i
kroppen vår har svingninger, organene
har egensvingninger, frekvenser
som det er mulig å avlytte. Disse
frekvensene kan fortell noe om

g av polioskadde.
hvordan det er fatt med oss.
Jeg synes ikke dette er så skrekkelig
merkverdig. Jeg har nemlig lest
superstrengteori! Men jeg skal ikke si
at jeg helt forstod den. Jeg kan kanskje
skylde på at den er forut for sin tid.
Men den forteller oss at alt i kosmos
går ut på svingninger, bølgebevegelser,
frekvenser og harmonier. Ekspertene
som skriver avhandlinger om denne
teorien snakker om en kosmisk musikk
som er i alt og over alt. Det som er
avgjørende for egenskapene til en
partikkel er om den svinger med en
frekvens eller en annen. Bytter den
frekvens så blir den til en helt annen
partikkel med helt andre egenskaper.
Selv i det gigantiske kosmos, ja selv
der det ser ut til å være tomt rom mellom galaksene, der er det svingninger,
lydbølger. Astronomene har oppdaget
en ”B flat” tone som svinger 57
oktaver under middels C. Det er skikkelig basstemme som vår herre kan
uttrykke seg med!
Vi må igjen bli påminnet om at det er
slett ikke alt vi forstår. Reidun sitt apparat kan godt være forut for sin tid. På
en måte lever vi som alminnelige
mennesker i en Newtonisk verden
der alt har sin faste plass, en statisk
verden. Vi har ennå ikke forstått det
Einsteinske tid og rom univers for ikke
å snakke om et superstrengunivers.
Vi må bare innrømme at vi er på etterskudd.
Så kanskje er det slik at vi alminnelige

mennesker, våre erfaringer, det vi har
lært og som er blitt vårt fundament, det
strekker ikke til mot de som er kommet
lenger i sin forskning og utvikling av
metoder. Ja, kanskje representerer
Reidun og hennes apparat ennå ett
hakk forbi den allmenne godtatte forskning slik den er i dag.
Jeg, med mange flere, tror at bioresonansen, dens apparater og ekspertise
slik som den er representert ved
Reidun, vil bli en del av vårt helsevesen, en vakker dag. Vent og se!
I mellomtiden får vi ennå lov til å være
litt skeptiske. Det er ikke annet enn
bruk av sunn fornuft.
PS.
I etterkant vil jeg komme med følgende
opplysninger:
Apparatet til Reidun kan også brukes
til behandling.
På nettet finner jeg følgende om bioresonans: ” Bioresonansmaskinen
plukker opp feilsvingningene i cellene,
speilvender dem og sender dem tilbake
til kroppen. Dette betyr i praksis at
“cellene får et spark” for å arbeide
normalt igjen, og da starter kroppen
med å arbeide som den skal for å få
bukt med problemene du har.”

Etter å ha blitt behandlet en halv times
tid av Reidun og hennes apparat, så
gjorde han som oss andre, og satt
på en stol når det var naturlig. På et
årsmøte over en helg kan det bli ganske lange tidsrom. Ryggproblemene
var borte, og ikke bare for den helga.
To uker etter årsmøte var han fortsatt
bra.
Reidun forteller at denne bioresonansmetoden ble tatt i bruk allerede for 45
år siden og ble oppfunnet av dr. Morel
og ingeniøren Rashe i Tyskland. Tusenvis av leger rundt om i Europa bruker
bioresonans daglig og denne maskinen
(Bicom) er i bruk på 450 sykehus i
Kina.
Blant medlemmer i ”Tromslaget”
pågår der nu en utprøving av naturmedisin i samarbeid med Reidun
Dalheim, for å se om der er noe som
kan være til hjelp mot våre plager.
Dersom du er interessert i å vite mer
om dette så ta kontakt med meg.
Leif Erik Storø

Dette fikk vi demonstrert under vårt
årsmøte. En av oss deltakere hadde så
vondt i ryggen at han kunne ikke sitte
på stolen annet enn i korte tidsrom.

Regelmessige pusteøvelser kan forebygge mot nedsatt
lungefunksjon og vedlikeholde restfunksjon lengst mulig.
Jeg har i mange år prøvd å forebygge
mot nedsatt lungefunksjon ved å gjøre
”mine” øvelser. Dette tror jeg på, og
anbefaler derfor øvelsene til andre
polioskadde. Kanskje kan flere av oss
unngå å få behov for pustemaskin? Vi
er i faresonen alle sammen.
1. Pust skikkelig ut - dra deretter inn
så mye luft du klarer, hold pusten et
øyeblikk og pust så langsomt ut. Pust
normalt 4-5 ganger og gjenta øvelsen.
Øvelsen stimulerer belgfunksjonen, og

kan gjerne gjøres 2 eller flere ganger
daglig.
- For å få maksimalt utbytte av
øvelsen, bør man enten stå med armene
i siden, lene seg framover med armene
på et bord/en benk, eller sitte i en
stol med armene hvilende godt ut fra
kroppen (på armlene eller på ei pute
under hver arm).
2. Spiss munnen - pust deretter ut og
inn i hurtig tempo minst 5 ganger.

Øvelsen stimulerer
mellomgolvsmuskulatur og
magemuskler, og kan gjerne gjøres 2
eller flere ganger daglig.
Det er vi som innehar de fleste
kunnskaper om senskader, og hvordan
de utvikler seg. Derfor bør vi dele på
kunnskaper og gode forebyggende
tiltak.
Lykke til med øvelsene!
Mvh Kristin Fredriksen
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Lokallagenes runde 9. mai 2010
Akershus:
Laget har økt med to medlemmer til å
bli 210.
Det har vært 7 styremøter med 41
saker pluss 4 medlemsmøter, en tur og
julebord.
Etter at laget fikk være med på bingo
har det blitt mye mer penger i kassa og
dette gir en større frihet i forhold til å
gjøre mer for medlemmene. Det har
blitt sterkt subsidierte turer og møter.
Turene er med overnatting.
Det er litt aber at medlemmene
kommer fra begge sider av Oslo.
Derfor legges også møtene på begge
steder for å nå flest mulig. Laget har en
del samarbeid med Østfold.
Laget har også laget sin egen Webside på Internett.
Buskerud:
Laget ble startet i 1999 og feiret sitt
20-års jubileum på Tanum Strand i
Sverige i fjor.
Laget har 140 medlemmer. På
medlemsmøtene pleier det å være
25-30 medlemmer. Det var to
medlemsmøter i fjor.
Margot Nissen-Lie var blant de
som holdt foredrag. Det ble holdt
en felleskonferanse sammen med
Vestfold og Telemark. Temaet var
smerte og kuldeintoleranse. Det blir
også arrangert felles turer og utgitt
bladet Polioplukk sammen med
disse to lagene. Laget har stilt opp på
handikapmesse.
Grunnet bingo har laget god
økonomi og sponser medlemmene en
del.
Hedmark:
Laget har 117 medlemmer. Det blir
arrangert to medlemsmøter utenom
årsmøtet hvert år.
På høstmøtet bruker det å være
mellom 50 – 70 personer. I fjor var
temaet respirasjonsproblematikk. Her
var det lungelege fra Ullevål Sykehus
Sigurd Aarrestad som var foreleser
samt at et medlem fra LFPS`s sitt
Utvalg for respirasjonsproblematikk
Ellen Nyquist fortalte fra brukers
ståsted. Det ble også gitt en orientering
om arbeidet på Sunnaas sykehus av
leder av Vurderingsteamet Margrethe
Hoen og leder av Lærings- og
mestringssenteret Anne Kathrine
Kraby.
Det som laget ellers arbeider
22 • Polio 2 • 2010

med er rehabiliteringstilbudet for
poliopasienter. Her har oppussingen
på Rehab. Ottestad vært viktig
å følge med på. I den anledning
er brev til Riksantikvaren sendt
angående vinduene. Bassengtilbud
på Kongsvinger sykehus har også
vært viktig å holde aktivt. (planlagt
nedlagt). Våre medlemmer er sterkt
bekymret for TT-ordningen i fylket
og laget ber om møte med fylket om
denne saken.
Laget sender ut 3 Nyhetsbrev
til medlemmene i året. Det er 3
likemannsgrupper. Laget har hatt 2
timer annenhver uke på brukerkontoret
på Kongsvinger. Dette er nettopp
avsluttet da ingen av våre medlemmer
benyttet tilbudet. Prøver nå å få til det
samme på Rehab. Ottestad i stedet.
Laget er med i grasrotandelen.
Hordaland:
Laget har 190 medlemmer. Hadde 5
styremøter i 2009 og behandlet 48
saker.
Tema på årsmøtet var
transporttjenesten for
funksjonshemmede i Hordaland.
Laget sender brev til fylkets
samferdselsavdeling, samt
fylkesutvalget, for å synliggjøre en
del problemstillinger som berører
oss polioskadde. Søkte også Rasmus
Meyers Legats Milde Stiftelse om
midler til trådløst høytaleranlegg.
Dette ble innvilget og gjør stor nytte
for alle. På medlemsmøte var tema
”Egentrening - hva kan vi gjøre
for å holde oss i fysisk aktivitet i
dagliglivet”. Fysioterapeut Mehmed
Softic og overlege Tiina Rekand
fra Haukeland Universitetssykehus
holdt foredrag. Det ble arrangert
høsttur til Rica Brakanes Hotel i
Ulvik i Hardanger. Turen gikk over
to dager. Nestleder Nils Fjellanger
Bakke innledet til debatt om ”Å eldes
med Polio”. Julesammenkomsten
ble holdt på First Hotell Marin.
Laget jobber også med å få beholde
bassengtilbudet og behandlings/
rehabiliteringsopplegget på Haukeland
Universitetssykehus.
Det arbeides nå med et
weekendseminar på hotell Norge
29 – 30. oktober i samarbeid med
laget i Rogaland. Tenkte temaer på
seminaret er bl.a.: Polio og pustesvikt,
slim-mobilisering, psykiske aspekter

om postpolio, økologisk mat –
helsegevinst, givende øvelser for kropp
og sjel.
Laget har tilfredsstillende økonomi
grunnet både tilskudd og bingopenger.
Møre og Romsdal:
Laget har 148 medlemmer fordelt
over et stort fylke. Årsmøte og
medlemsmøter prøves fordelt rundt
om i fylket. Blant temaene som har
vært oppe er skatt og særfradrag. Har
noen møter gratis for medlemmer og
noen med subsidiering. På grunn av
bingo har laget god økonomi. I vår
var det et 6 siders innslag om polio i
Romsdal Budstikke. Det er bestemt et
nytt høstmøte. Årsmelding og annen
informasjon ligger på hjemmesiden til
polio under lokallag.
Sogn og Fjordane har fattet vedtak
om å legge ned sitt lag og flytte sine
medlemmer til oss. Dette ser vi positivt
på og jobber med saken.
Nordland:
Laget har ca 130 medlemmer.
Medlemsmøtene holdes både i Bodø
og på Fauske. På medlemsmøte i
Narvik møtte ingen medlemmer opp.
Dette grunnet dårlig vær.
Laget er med i grasrotandelen.
Bingoentreprenøren vår gikk konkurs.
Synd for medlemmene er at Bodø
kommune ikke tar ansvar for
terapibasseng.
Laget har i samarbeid med
regionkontoret i Troms og NHF i Bodø
hatt en rundgang i Bodø og registrert
universal utforming. Det er tatt bilder.
Det vil bli et møte med politikerne.
Dette er kanskje en mal for andre å
jobbe ut i fra.
Flere av styremedlemmene har gått
sterkt inn i NHF Bodø. I samarbeid
med andre lag innen NHF er det viktig
å få ”trøkk” på saker og for å få inn
brukerrepresentanter der det er viktig.
Har jobbet med høringsuttalelse for
lokalsykehusreformen – rehabilitering
og nedleggelser.
Årsmøtet hadde temaer som
hjelpemidler i hverdagen, ”de små
ting” Adl hjelpmidler og skatt/
særfradrag. Laget har 20 års-jubileum
i 2011.
Oslo:
Laget har ca. 350 medlemmer. Det
avholdes 4 medlemsmøter i året. To

temamøter pluss to sosiale møter. Det
kommer alt fra 75 til 140 medlemmer
på møtene. Her selges lodd og det er
bra salg. Økonomien i laget er god.
Styret jobber bra sammen. Det er
9 likemannsgrupper i sving. Det
arrangeres felles middag for alle
likemannsgruppene i januar. Blant
temaene på møtene er skatt og Margot
Nissen-Lie har vært på møte og
holdt foredrag. Det er svømming på
Rikshospitalet hver uke.
Rogaland:
Laget har ca. 100 medlemmer.
4 medlemsmøter hvor temaene
har variert. På et møte var det
teaterforestillingen ”Brev hjem”,
en fantastisk forestilling. Her var
alle invitert med familie. Ca. 70-80
medlemmer møtte. Hatt besøk av
Knut Hanstad med tema ”fra drøm til
virkelighet”. Andre temaer har vært
Livsglede (Aloe Vera) av en homøopat,
og foredrag av en fysioterapeut.
Juleseminar hvert år og turer med
overnatting. Nå i juni ”ut i det blå” blir
båttur. Samarbeider en del med NHF
regionen. Badingen i Nord-fylket kan
bli borte. Det samme gjelder fysikalsk
behandling på rehab.avd. Det arbeides
med høstseminar sammen med laget
i Hordaland i oktober. (Se mer under
Hordaland).
Laget er med i en bingopott som gir en
del penger.
Telemark:
Laget har hatt en nedgang i antall
medlemmer og er nå nede i 72. Laget
har bra økonomi grunnet bingo. Alle
arrangement sponses av laget. Årsmøte
med medlemsmøte og overnatting.
Medlemstur på sommeren og julemøte
med overnatting.
Har hatt en ringerunde til medlemmer
som ikke møter opp på møter.
Prøver å få til likemannsgrupper.
Medlemmene er mest interessert i det
sosiale. Samarbeider med Buskerud
og Vestfold om noen arrangement og
bladet Polioplukk.
Troms:
Laget har 103 medlemmer. Det
har vært 4 styremøter. Laget har to
samlingsplasser: Harstad og Tromsø.
I Harstad var det 4 medlemsmøter
og i Tromsø 3 medlemsmøter i
2009. Temaer har bl.a. vært skatt,
likemannsarbeid, sang og musikk.
Økonomien i laget er bra.
Årsmøtet og 20-års jubileum ble holdt
på Hamn på Senja. I den forbindelse
ble det også holdt en guidet tur rundt
på Senja med lunsj på Husøy. Det

var 35 medlemmer og tre fra LFPS
hovedstyre som deltok.
Det har vært avholdt datakurs for
medlemmene. Det har også vært
jobbet med tilknytning til Finnmark,
helseforbedrende kurs, brev til
helseregion angående reduksjon i
tilbud og samarbeid med NHF og
LFPS.
Laget har også representert i årsmøte
til LFPS, årsmøte i NHF Nord-Norge,
2 stk på likemannskurs i Tromsø og
2 representanter i brukerforum ved
Lærings- og mestringssenteret ved
UNN, Tromsø.
Trøndelag:
Etter at Sør og Nord slo seg sammen
er det nå 193 medlemmer. Har 4
medlemsmøter pluss et julemøte med
ulike temaer. Laget er flinke til å verve
medlemmer blant ”nye landsmenn”.
Utgir medlemsbladet Polio mye/litt
som blir godt mottatt. Økonomien
i laget er god grunnet bingo og det
sponses mye av arrangementene
overfor medlemmene. To turer i året:
på våren til Surnadal og på høsten til
Østersund. Begge med overnatting og
egen tilrettelagt buss. (Klæbu-bussen).
Det er blitt et nytt bevegelsessenter i
Trøndelag med basseng. Dette er dårlig
tilrettelagt og lite.
Dit kan man komme hver 14 dag.
Tilbudet på Meråker kurbad med
varmebasseng og god kunnskap på
polio blir borte mens det nå gis tilbud
på Kastvoll som er uten basseng.
Laget jobber sterkt med å få tilbake
tilbudet på Meråker kurbad. Ønsker å
koble inn hovedstyre i LFPS. Asbjørg
Kleiveland fra LFPS`S sitt Utvalg for
respirasjonsproblematikk har vært på
et medlemsmøte og holdt foredrag om
nettopp respirasjonsproblematikk.
Vest-Agder:
Laget har 95 medlemmer. Det er ca 25
medlemmer på møtene som blir holdt i
Frivillighetens hus. På medlemsmøtene
har det vært diverse temaer: Mona
Harbakk om klær for rullestolbrukere
(stor suksess), Sykepleiestudenter som
fortalte om ”Livsglede for eldre”,
fra apotek som snakket om
smertestillende medisiner og
sovemedisiner.
Laget har tatt tak i det om at det nå må
betales for handikapparkering.
Arrangerer julebord pluss
sommeravslutning med ALF.
Det er nå forslag på at laget skal slå
seg sammen med laget i Aust-Agder.
Det er 1 likemannsgruppe.

Vestfold:
Laget har ca. 120 medlemmer. Det
annonseres i avisene ved konferanser
og får da noen nye medlemmer. 2
medlemsmøter, julemøte og årsmøte
med temaer. Bl.a. Nav fortalte om alle
de nye reglene i omorganiseringen.
Det ble avholdt busstur til Operaen
på sommeren. (Kjempetur). Solid
økonomi grunnet bingo. Kjøper
svømmetid for medlemmene en gang
i uken. Samarbeider med Buskerud og
Telemark. Både arrangement og bladet
Polioplukk.
Østfold:
Laget har 118 medlemmer. Det
blir avholdt medlemsmøte siste
torsdag hver måned i 10 måneder.
Herunder sommeravslutning og
juleavslutning. Møtene holdes på
Hjelpemiddelsentralens kantine og
temaer har bl. a. vært: Enklere liv,
Aloe Vera demonstrasjon, info fra
Casas Heddy. Ca. 15 – 20 medlemmer
møter. Medlemmene synes det sosiale
er det viktigste. Det blir solgt lodd på
møtene. Laget hadde samarbeid med
Akershus i august hvor Margot NissenLie holdt foredrag. En fantastisk kveld.
Det er mulighet til å bruke basseng
hver tirsdag og torsdag på Quality.
Økonomien i laget er ganske
tilfredsstillende etter å ha fått blitt med
på bingo. Holdt basar i 2009 som ga en
del penger og er med i grasrotandelen.
Laget har vært med i en del kurs/
møter som er arrangert av NHF/NHFØ
(likemannskurs og årsmøter). De som
går ut av styret etter
4 år får flott ”Østfoldrosen”.
-----De lag som ikke er representert her dro
før lokallagenes runde startet.
-----Angående bading i varmtvannsbasseng
ble det anbefalt av noen å melde seg
inn i det lokale revmatikerforbundet.
Disse har tilbud om bading.

Sammendrag av Mona Myrer
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fra gamle dager
Blant verdens fremste forskere

På Poliomyelitt-konferanse
i København
For Morgenposten av fru Aud Tschudi, sekretær i
Landsforeningen mot Poliomyelitts arbeidsgruppe
13. september 1951
Den annen internasjonale poliomyelittkongress åpnet i
festsalen på Københavns universitet. Denne vakre gamle
sal var fylt til siste plass da dronning Ingrid tok plass.
Dronningen er den høye beskytterinne for Landsforeningen
til bekæmpelse av Børnelammelse og dens følger.
Mr. Basil O`Connor, president for den amerikanske
poliomyelittforening, president Roosevelts venn og
medarbeider, mintes i en kort tale sin avdøde venn og
framholdt ham som et lysende eksempel og inspirasjon
i kampen mot poliomyelitten. Deretter overrakte han
professor Niels Bohr en liten sølvhammer som symbol på
presidentverdigheten.
Professor Bohr er kongressens ærespresident, og han holdt
et meget interessant foredrag om alle de problemer og sider
som knytter seg til poliomyelitten. Det var en opplevelse å
høre denne Danmarks store sønn stige ned fra vitenskapens
elfenbenstårn og framlegge alle sine synspunkter så enkelt
og menneskelig at selv legmenn kunne følge ham. Professor
Bohr snakket om hvorledes det er alle menneskers interesse
å bekjempe denne sykdommen og at det ikke finnes grenser
mellom alle dem som kjemper mot denne sykdom – vi er
alle forent i dette arbeidet og i et inderlig håp om å finne
løsningen. Etter professor Bohrs tale holdt professor H.C.A.
Lassen, kongressens generalsekretær en nydelig tale på
fransk hvor han framhevet den enestående hjelp Danmark
hadde mottatt fra U.S.A, for å kunne realisere kongressen.
For en som selv har kjent alle de problemer som
sykdommen innebærer, i mer enn seks år, var det et
overveldende inntrykk å se denne armè av frontsoldater i
kampen mot poliomyelitten. Her var mennesker fra India,
Australia, New Zealand, Sør-Amerika, U.S.A, og alle
de europeiske land. Man får også et levende inntrykk av
at hele Danmark står bak denne kongressen. Avisene i
København har hver dag i mer enn en uke brakt nyheter
fra alle de forskjellige tiltak som er knyttet til kongressen.
Landsforeningen til bekæmpelse av Børnelammelse har et
nydelig og meget godt behandlingsinstitutt i Hellerup, og
her er det i disse dager blitt åpnet et deilig svømmebasseng
til trening for pasientene. I Odd Fellow-paleet i Bredgade er
det arrangert en større utstilling som er åpen for publikum.
Her er alle mulige opplysninger om sykdomssymptomer
og hvorledes man skal forholde seg til dem. Her ses også
alle mulige apparater utstilt og demonstrert, fra rullestol til
spisebrett til siste nytt i respiratorer og bandasjer. En hær av
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elskverdige mennesker står ferdige til å svare på alle mer
og mindre intelligente spørsmål, og alt er gjort for å spre
virkelig saklig opplysning om denne sykdom som er en slik
redsel for menneskene.
Fjernsynet er også tatt i bruk i denne forbindelse. Hver
dag er det flere framvisninger hvor man kan se hvorledes
behandlingene foregår og alt hva leger og sykegymnaster
står rede til å gjøre hvis ulykken først er skjedd. Film
får man også se med det samme formål, nemlig å spre
opplysning og gjøre det klart for folk at svært meget kan
oppnås hvis vi bare griper sakene riktig an. Jeg tenkte ofte
på dette da jeg vandret omkring der inne og tenkte på alle
dem som går der hjemme og føler seg utrygge og oppskremt
på grunn av alle meldingene i avisene om stadig nye tilfelle
av poliomyelitt. En ting er jeg nemlig blitt slått av disse
dagene her nede i dette miljø av leger, vitenskapsmenn og
sykegymnaster – og det er optimisme.
Mr. Basil O`Connor uttalte til avisene at han trodde
vaksinen mot poliomyelitt ville bli funnet i hans levetid,
og det samme optimisme synes jeg man finner hos mange
av dem. Men en ting må også til hvis alle positive krefter
skal kunne settes inn i forskingen, og det er penger.
Universitetets rektor sa i dag at bare store og rike land har
råd til å drive denne uhyre kostbare forsking, men vi kan
jo alle yte vår skjerv til dette felles beste. Det kommer
også sterkt fram hvorledes det ligger alle disse legene på
hjertet å gjøre det best mulige for dem som er syke, alle de
hjelpemidler som tas i bruk for å gjøre tilværelsen så nær
opp til det normale som vel mulig, og man legger også vekt
på å lære opp de sykes pårørende til å ta situasjonen riktig.
Hele arrangementet med kongressen er imponerende.
Søndag ettermiddag var det mottagelse med registrering av
de delegerte i hotell DÀngleterre. Mr. O`Connor og hans
datter, som hadde poliomyelitt i fjor, men er helt frisk igjen,
var vertskap, og sto smilende og sa ”how do you do” til 500
mennesker som om hver enkelt var deres spesielle venn.
De kommende dager vil så alle de vitenskapelige
diskusjoner finne sted, og imens venter vi alle spent på om
noe nytt og epokegjørende vil bli funnet om denne ukjente
faktor som hindrer oss i å få bukt med denne lumske fiende.
Hva der enn kommer ut av det, er det i hvert fall klart for
enhver at vi har godt av den inspirasjon som det er å se og
høre alle disse mennesker med den store oppgave felles
å finne fram til og hindre utbredelsen av poliomyelitt og
hjelpe alle dem som allerede har fått en knekk til å få mest
mulig ut av de krefter som er igjen.
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Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 2/2010.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 2.september 2010.
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• småtterier

En nyttig og morsom liten sak

En venn av meg viste meg en liten filmsnutt på sin
mobil av en liten rund ting som gikk rundt.

Han forklarte så at dette var en tørrmopp som gikk på
batterier som er til å lade opp.
Dette måtte prøves og jeg gikk til anskaffelse av denne i
romjula. Jeg må si at jeg ble veldig imponert over dennes
effektivitet. Den går i 1 ½ time og ”farer rundt” overalt
hvor det ikke er tepper. Den tar med seg støvdotter og
smuss. Går under bord og stoler her hos meg.
Det er deilig å kunne sitte med en god bok og slappe av
mens den nye ”hushjelpen” jobber.
RoboMopen har jeg kjøpt på Clas Ohlson. Den kostet 378
kroner med fem mopper. En pose med 20 ekstra mopper
kostet 78 kroner.
Tekst og foto: Mona Myrer

Slik brukte Hamar Sykehus parkeringsplassen for handikappede i vinter. Til å samle snø. Da dette ble påpekt tok de ned
skiltet i stedet for å fjerne snøen.

Info fra
Likemannsutvalget

Løsning x-ordet
i nr 1-2010
T

Likemannsutvalget vil avholde
kurs for likemenn 17-18 september
på Quality Airport Hotel
Gardermoen.
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Kurset vil ta for seg RIGMOR,
retningslinjer og hva er en
likemannsarbeider. Det vil også bli
brukt et nytt brettspill.
Utvalget har planlagt en
foreløpig kursavgift på kr.
1.000,-. Innbydelse vil komme til
lokallagsledere nærmere kursstart.
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Grethe Platt fra Nordby ble
trukket ut som vinner av xordet i nr 1-2010. Hun er
forøvrig leder i LFPS Akershus. Hun får tilsendt tre
Quick-lodd
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo
LFPS Akershus
Grethe Platt
Postbok 95
2001 Lillestrøm
Tlf: 482 18 012
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
evy.huldra@gmail.com

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde
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Dato:_________________________ Underskrift_____________________________________
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