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lederen har ordet

E

n spennende høst ligger foran oss. Det offisielle Norge
har flere prosjekter på gang som berører oss. Det er
snakk om endringer av regler og betingelser både i forhold
til helsetilbud, hjelpemidler, og skatt. Begrunnelsen fra
Regjeringen er at det skal skape mer like og bedre forhold
for alle borgere i landet.

V

i i LFPS har vanskelig for å forstå at forslagene om
ev. kommunal overtakelse av hjelpemiddelordningen
(Holteutvalget) og bortfall av muligheter for skattefritak
skal gi oss en bedre situasjon. Derfor har vi engasjert oss i
de aksjonene som har satt søkelyset på disse spørsmålene.
Helsereformen har ett mere langsiktig perspektiv, men her
må vi være på hugget hele tiden. Vi har sakt, og ikke noe
av det som har skjedd hittil har overbevist om det motsatte,
at vi er bekymret for muligheter for rehabilitering for
kronikere vil få dårligere vilkår under en ny ordning.

H
E

ovedstyret har engasjert seg i spørsmålene, og dere vil
bli holdt underrettet.

t annet problemområde er økonomien dette arbeidsåret
og i tiden framover. Vi får ikke endelig oversikt
over hvordan den nye inntektskilden vil slå ut før et par
måneder ut i 2011. Vi er som dere kjenner til engasjert
i bingovirksomhet som kompensasjon for bortfallet av
driftstilskuddet gjennom NHF. De endelige regnskapene
for dette er ikke klare før tidligst i februar 2011, og inntil
dette tilskuddet er på plass må vi forskuttere fra Vårt Fond.
Kassereren ber om at vi varsler om dette allerede nå slik at
medlemmene er klar over det i forbindelse med regnskapene
for 2010. Vi har fått et halvårlig forskudd, noe som gjør at
vi kan klare driften resten av året på den måten som nevnt
ovenfor.

M

en noe gledelig og uventet skjer også på denne
fronten. Noen lokallag har en relativt solid
økonomi og har spurt om det finnes måter de kan hjelpe
landsforeningen på. Poliolaget i Vestfold og Akershus har
sett faresignalene og virkelig trådt til. Laget har faktisk
besluttet å bevilge kr. 50.000 til drift av LFPS i år. Jeg
er virkelig overveldet. Vi er meget takknemlig for dette
og lover at vi skal forvalte pengene på best mulig måte.
Dersom flere lokallag føler for å gjøre noe tilsvarende vil
vi være glade for det. Nå snakker vi ikke om store summer
som i dette tilfellet, men alle monner drar. Dersom vi, mot
formodning, skulle få et overskudd vil pengene bli tilført
Vårt eget Fond.

V

idere har Hovedstyret besluttet å gi NHF
tilbakemelding i forbindelse om endring av forskrifter
for disponering av penger dersom lokallag legges ned. Hos
oss har det hittil vært slik at et par lokallag har valgt å slå
seg sammen. Vi mener da at pengene skal gå inn i den nye
felleskasse, og ikke tilfalle regionen eller NHF sentralt. I
denne forbindelse er det viktig å huske
på at vi ikke skal
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legge ned noen lokallag, men, dersom to lag ønsker det, så
kan de slå seg sammen.

D

e som følger med har fått med seg at vi har jubileum
til neste år. LFPS er 20 år. Her klarte undertegnede
å lage en skikkelig blunder i Handikapnytt sist under
presentasjonen av landsforeningen. Heldigvis fikk jeg rask
tilbakemelding fra et medlem, og redaktøren i Handikapnytt
har lovet å rette opp blunderen i kommende nummer. Takk
til begge for det.

D

en senere tid har spesielt NRK gjennom dagsrevyen
hatt et fokus på merkostnader med å bygge tilpassede
studentboliger. Jeg må si at de virkelig har valgt en spesiell
vinkling på disse innleggende. For meg virker det som det er
funksjonshemmedes skyld at det kan bli problemer å bygge
nye boliger pga økede byggekostnader. En meget uheldig, ja
på grensen til diskriminerende presentasjonsform. Vi kan da
ikke noe for at både myndigheter og studentsamskipnader
ikke har gjort det de skulle tidligere. En annen sak er at
dialog mellom myndighetene og byggherrene kanskje kan
løse spørsmålet i forhold til om alle leiligheter her skal være
spesielt tilpasset. I den forbindelse må vi være på vakt mot
at de gis generelle dispensasjoner som igjen kan tolkes dit
hen at kravene frafalles for alle leiligheter.

E

t annet sted i bladet finner dere en reisebeskrivelse
fra et cruise vi var på i sommer. Her var det heller lite
hindringer for de av oss som er hjulbeinte eller bruker stokk
og krykker, og der var det ingen som mente at kostnadene
med tilrettelegging ble for store. Mao det går an dersom en i
utgangspunktet har den rette innstilling.

O

g helt til slutt: Jeg håper dere alle er klar over at det
nå er ny frist for søknad om behandlingsreise. I år må
søknaden være innsendt innen 1. oktober.
Ha en god høst alle sammen.

Stein

Polio er noe dritt !
Å ha polio kan være noe dritt,
som vi sier på Sørlandet. Men det
kan jo også føre med seg uante
gleder. Våren 2008 var jeg på
behandlingsreise i Tyrkia. Der
traff jeg utrolig mange hyggelige
mennesker, og noen har jeg fortsatt
kontakt med. Bl.a. traff jeg Laila
fra Harstad. Vi fant tonen fort,
hadde samme humor og hun tok
seg av en stakkars sørlending. Ble
så gode venner at vi har besøkt
hverandre.
I fjor var jeg i på rundtur i Lofoten.
Da kjørte hun meg rundt, slik som bare
nordlendinger kan gjøre. Vi startet kl.
07.00 om morgenen og var hjemme
ved 24 tiden. Da var jeg trøtt, men
Laila hadde bare litt vondt i armene.
I sommer var både Britt Sylling (fra
Moelven) og jeg invitert. Vi ankom
Harstad (6-7 grader) fra Gardermoen
(20 grader) i pøsende regn. Vinden
var sterk, og vi følte oss som drukna
katter, da vi kom inn i bilen. Jeg fikk
litt bange anelser, begynte å fryse og
ble god og forkjølet dagen etter. Men
etter innkjøp av halspastiller og et lite
lager av papirlommetørklær, gikk det
greit. Etter et par dager med regn,
ble det strålende vær. Da tok Laila
oss med på en runde i Vesterålen.
Pytt, pytt – det var bare noen mil. Vi
besøkte bl.a. Nyksund. Veien ut dit
var smal og svingete, så en søring
fikk litt angst ved tanken på den veien
vinterstid. Noe av maten kostet flesk .
Bl.a. kostet boknafisken kr 365,- Men

Det er vakkert i Nord-Norge.
Laila serverte også boknafisk – og
den var mye billigere og kjempegod.
Tennene løper i vann ved tanken.
Lailas kjøkken kan anbefales.

I Mefjord fikk undertegnede også se
midnattssola for første gang. Det var
et eventyr – som å være i en annen
verden. Fantastisk.

Helgen ble tilbrakt på Senja i varmt
sommervær. Vi var innom flere steder
bl.a. Gryllefjord, vi så Senjatrollet,
Djevelens tanngard» og besøkte Hamn.
Der spiste vi nydelig fiskesuppe. Vi
hadde til og med en tur til Husøy (der
damene dro). For en natur. Natten
tilbrakte vi på Mefjord Brygge. Kan
anbefales, men madrassene var litt
tynne, så de av dere som ikke har nok
spekk, får muligens gnagsår.

Vi har regnet ut at Laila kjørte oss ca.
140 mil. For en gjestfrihet. Der har vi
søringer noe å lære. Det eneste jeg har
å utsette på nordlendinger, er at de har
lakenskrekk. Kl. 12.00 på natten var
det på med kaffekjelen – eller vi kjørte
en tur ut. Sover de aldri? De går vel i
hi på vinteren.
Britt og jeg er også veldig glade for at
Laila fikk polio. Ellers hadde vi ikke
møtt henne. Derfor kan det komme
noe godt ut av polioen. Så med godt
humør og gode venner, er livet slett
ikke verst. Så til dere søringer som
ikke har vært nordover. Ta en tur.
Laila kan nok ikke ta imot alle på
en gang. Men bare jeg får lov til å
komme, er det greit.

Signe Bergland Melby
Jenter på tur i Nord-Norge.
Polio 3 •2010
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Vedlikholdstrening etter Tyr

Endelig på topppen

Jeg lurte på hvordan jeg
lengst mulig skulle klare å
beholde formen som jeg hadde
klart å opparbeide meg under
treningsoppholdet i Tyrkia
våren 2009.
Jeg var heldig. Sommeren 2009 her
nord viste seg fra en flott side som
innbød til turer i skog og mark. Med
noen bilder fra turmål skal jeg forsøke
å ta dere med til noen av stedene som
jeg var så heldig å komme meg til.
Det var stor anleggsaktivitet før og
under krigen med damutbygging for å
sikre kraft til aluminiumsmelteverket
i Glomfjord. Operasjon muskedunder,
sprengning av rørgatene og eneratorene
til Fykan kraftverk, skjedde i dette
området. Sabotørene som ikke ble tatt
til fange av tyske soldater rømte over
fjellet til Sverige.
Statkraft
Fra 1993 til 1998 bygde Statkraft
to dammer ved Storglomvatn ved
Svartisen. Den største av dammene
Storglomvassdammen med et volum på
5,3 millioner kubikkmeter stein og grus
er den største steinfyllingsdammen i
Europa med asfaltkjerne. Volumet på
6 • Polio 3• 2010

denne utgjør mer enn de tre største
pyramidene i Egypt; Cheops, Khefren
og Mykerinos.
Med vei opp på fjellet og
parkeringsplass ikke langt fra
Storglomvassdammen åpnet
kraftutbyggingen Glomfjellet på en
helt ny måte for friluftsaktivitet. Når
en parkerer på parkeringsplassen
så er det flere turalternativer. En av
mulighetene er å følge en gammel
kjerrevei, rester fra tidligere utbygging
i fjellet, som fører en nesten frem til
en underlig erosjonsform i fast fjell
som ikke er ulik en forsteinet sjøløve.
Turen tar en par timer i rolig tempo
tur retur. På turen ser man noe av den
unike foldestrukturen i fjellet som
har medført at Glomfjellet, med sine
sammenhengende alpine kartsområder,
er foreslått som en del av vår
geologiske nasjonalarv.
Gamle kjerreveier
Restene av de gamle kjerreveiene gjør
noe av fjellet tilgjengelig for de med
gode terrenggående stoler.
Tilbake på parkeringsplassen kan en
velge ruten til gamma i Kvitsteindalen,
som er et kjærkommet krypinn
på turen videre til BOT sin hytte i
Gråtådalen. Det er Meløy turlag som

har bygget dette flotte krypinnet.
Her er også oppsatt et utedo og inne
i gamma er det kokemuligheter og
overnattingsplass for inntil 6 personer.
Fra parkeringsplassen og hit har vi vel
brukt en to-tre timer. Hele veien har
ført oss over foldestrukturer som er
gjennomskåret av tynne granittganger.
Nå er det uvanlig å treffe på rein på
ruten, men tidligere var det en egen
stamme med villrein på Glomfjellet
og jerven holdt stammen frisk ved å
livnære seg av de svakeste dyrene.
Myndighetene vedtok å slakte ned
stammen og det medførte at jerven
måtte finne seg annen føde. Bøndene
i distriktet har dermed fått store
problemer med jervens uttak av sau
som er på beite. Fra gamma går turen
videre etter merket T-rute mot hytta i
Gråtådalen og vi fulgte en ruten som
førte oss til Glomdalen. Den første
delen med flott utsikt mot Svartisen.
Vi fulgte Glomdalen til vi traff på
Gråtådalen, kontrastenes landskap.
Begge sider er preget av høyfjellets
karrige natur og gjennom den frodige
dalbunnen slynger Gråtåga seg.
Snesmeltingen var kraftig så det var
ikke mulig å komme seg over alle
sidebekkene uten å bli våt på beina.
Fremme ved Gråtådalshytta var det

rkiaoppholdet våren 2009
å skrive seg inn før en kunne starte
med matlagingen. Etter en god natts
søvn og hvile var det tid for retur til
bilen. Dagene gikk og kroppen hadde
restitiuert seg etter turen og det var tid
for en ny tur.
Lars Monsen
Denne gangen gikk turen med
bil oppover til Øvre Tållådalen.
Der bar opp gjennom skogen
og Reinhornskaret med kurs for
Bjellåvasstua som ligger ved Nordre
Bjøllåvatnet i Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark. Dette vatnet er kjent
fra Lars Monsen sine program med
trekkhunder vinterstid. Her fisket
han noen av røyene da han foretok
isfiske på en av turene vist på TV.
Vatnet har en røye-bestand av stadig
bedre kvalitet. Etter et kort opphold
i Bjellåvasstua gikk vi sørover langs
med vatnet. Ca to - tre kilometer fra
hytta ligger en steinstue som ble
bygd som ly for dem som arbeidet på
telgraflinjen og førte tilsyn med den. Vi
fulgte den T-merkede ruten videre mot
Midtistua en gammel telegrafstue som
allerede var i bruk i 1876, men ilden
fortærte den i 1901. Året etter ble den
gjenoppbygget og BOT kjøpte den i
1950 fra Telegrafverket.
Uten mat å drikke så makter en ikke
så meget, men deilig havregrøt med
rosiner og deilig kaldt fjellvann fra
bekken utenfor ga påfyll av energi til
en sliten kropp.
At det var flere tidligere som hadde
hatt behov for næring kan en lese fra
skuffen i spisebordet. «Leg litt mat
i denne skufe saa at luffarn saam er
fri får mat ikke faar svelte tenk paa
dette linjetilsyn og telegrafarbeidere!
Ærbødigst H. Nilsen»
I 1902 var det knabert for mange
noe som denne inskrifta som også
kunne leses i skuffa tilkjennega. «2
gånger øfer dette fjeld Gust, Hilmar
Sundstrøm og Skara Las e paa luffen
fra Sulis. Ligger her 7 dager føre Jul uten penger og mat – et jäkla stygt vått
vær.»
Etter rengjøring og oppvask gikk
turen tilbake til Bjellåvasstua for
overnatting. Fisken vaket i vannet
og jeg som ikke hadde med meg
fiskeutstyr, men neste gang håper jeg
at fiskestanga blir med på turen. Det
hadde virkelig smakt med varmrøkt
røye i ABU-røkern. Etter dager med
nydelig vær skyet det over og neste

morgen øste regnet ned. I tett regnvær
og dårlig sikt gikk tilbaketuren og med
røde T-merker som veivisere kom vi
oss trygt ned til bilen.
Jeg har flere ganger siden først på
60 tallet vært over Holandsfjorden til
Svartisen og de første gangene jeg var
der var Engabreen langt større enn
nå. Ønsket om å komme meg opp til
Tåkeheimen har jeg båret på i mange
år.
Tåkeheimen
Ved en liten arm av Svartisen som
heter Litlebreen ligger Tåkeheimen
som med sine 1073 meter over
havet er den Nord-Norges høyest
beliggende turisthytte. Den armen av
Svartisen som dere ser på bildet heter
Engenbreen og for å komme dit må vi
ta skyssbåt over Holandsfjorden.
Turen opp til hytta følger T-merket
rute. Starten er ganske slak og følger
en vei et stykke, men lengre frem
på ruten begynner oppstigningen
med ca 900 meter med ganske bratt
sammenhengende stigning. Enkelte
steder er det satt ned bolter og kjetting
for å holde seg fast i. På regnfulle
dager kan bergene være ganske sleipe.
Litt lenger opp i fjellsiden så vokser
det deilige blåbær og tyttebær. Når
en beiter seg oppover fjellsiden på
deilig viltvoksende bær så merket en
ikke så meget til stigningen. Var vi
heldige så kunne vi komme over et og
annet eksemplar av Svartisvalmuen,
avbildet i kummunevåpnet vårt. Til
erstatning for 2 trekanthytter ble det
for ca 15 år siden bygd to nye hytter
ved Litlebreen. Når hyttene var nye
var det bare å hente vann fra breen tett
ved hytta, men nå hadde isen smeltet
så meget at det var en ca10 meter
høy skrent å klatre ned for å komme
seg ned på isen og vannet. Ingen av
BOT sine hytter har innlagt vann eller
elektrisitet. Fra hytta kan en på klare
dager se utover mot Trænstaven og
mot en rekke imponerende fjelltopper.
Navnet Tåkeheimen har den fått med
rette for tåka var aldri langt borte.
Turen ned var meget tyngre enn
oppstigningen og etter hjemkomsten
glemte jeg å hive meg på trimsykkelen
for å transportere bort melkesyren
i muskulaturen. Det medførte
«gangsperre» i flere dager etter turen,
men det er deilig å merke at noe av
muskulaturen fremdeles fungerer
slik den skal. Utsikt mot Engenbreen

og Holandsfjorden. Høsten med sin
fargeprakt kommer tidligere i fjellet
enn i lavlandet og turen til hytten bak
Børvasstindene var dagenes turmål.
Om alle veier fører til Rom, så er
det også mange alternative stier som
fører til Lurfjellhytta. Turen opp fra
Børvatnet er flittig brukt, men den har
ikke jeg benyttet meg av enda. Den
jeg setter størst pris på er turen opp
Åselidalen mellom Åselitindan og
Falkflågtindan, men denne gangen gikk
turen fra Svartvassetra i Misvær etter
den T-merkete ruten til hytta.. Etter et
døgn avskåret fra TV og radio er det
tid for retur.!
Høsten ble meget regnfull og snøen
kom tidligere enn vi har vært vant til
de siste årene, men det var en tur til
som jeg har hatt lyst til å få unnagjort
før nyttårsrakettene ble sendt opp.
Det var turen til Fellvasstua, en av
de nyeste hyttene til BOT. Som dere
kanskje har forstått så er jeg medlem
av Turistforeninga. Er en medlem i
BOT (Bodø & omegn turistforening)
og betaler inn kr 750,- i tillegg til
årskontingenten kan vi bruke hyttene
til foreninga så mange ganger i løpet
av et år som en ønsker uten mer utlegg
til gass, ved og overnatting.
Til Fellvasstua kommer en seg også

Uten mat og drikke og liknende...
ganske lett grunnet kraftutbygging.
En kan være motstander av
kraftutbygging, men må innse at
kraftutbyggingen har vært med på
å åpne fjellet for mange fler enn
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tidligere. Om sommeren er det en
fin tur fra parkeringsplassen ved
Storglomvassdammen, men den var
ikke brøytet etter snøfallet, så turen
gikk fra Sundsfjordfjellet hvor veien
var brøytet opp til dammen. Det var
skiene som måtte brukes for å komme
seg frem til hytta denne gangen,
men slik som på bildet til høyre
kan det også være strålende sol fra
skyfrihimmel.
Drivkraften
Hva er så drivkraften som får meg til
å streife rundt i skogen og på fjellet.
Gjennom diskusjon og samtaler med
fysioterapeuter og instruktører ved
gjentatte opphold både ved Valnesfjord
Helsesportsenter og ved deltakelser på
behandlingsreiser har jeg lært kroppen

8 • Polio 3• 2010

min bedre å kjenne. Prøver å være
våken og lytte til de signalene som
kroppen sender ut og handle deretter,
selv om min fysioterapaut ber meg
ta det litt roligere enkelte ganger. Jeg
er så heldig at jeg har hatt samme
fysioterrapeut i ca 20 år og han kjenner
meg og min muskulatur svært godt.
Ved fysisk aktivitet arbeider hjertet
hurtigere og kroppen transporterer ut
slagstoffer raskere. Kroppen stimuleres
til å produsere mer endorfiner
(smertedempende stoffer i sentralnervesystemet) og smertene mine blir
redusert. Det å trene, om man er aktiv
idrettsutøver eller poliot, er å ta små
skritt fremover, selv om det enkelte
ganger kan komme enkelte nedturer.
Ved å ta tiden til hjelp og ta pauser er
det utrolig hva jeg makter. Gradvis

merker jeg etter uker og måneder at
jeg har nådd et nivå som jeg tidligere
ikke hadde drømt om at jeg ville klart.
Er det noe vi har og bør ha så er det
tid til å pleie vår egen kropp. Gjennom
ridning, padling, turer o.l kan vi
benytte det flotte treningsstudioet som
naturen er til trening av hjerte, balanse,
styrke og kondisjon og den ligger der
til fri benyttelse. Et eller annet sted
kom jeg over følgende setning; «jeg
trener ikke for å se yngre ut, men for
å leve lengre».

Tekst og bilder:
Edvard Elvegaard

Vurderingsopphold på
Sunnaas sykehus
Selv om flere av oss har vært inne til vurderingsopphold tidligere så kan det
fortsatt, og kanskje også akutt, være behov for et nytt opphold av denne typen.
Sunnaas har et tilbud om 8 dagers opphold for grupper på 4 personer. Oppholdet
er bra, men for utredning er det kanskje litt i lengste laget. Hvordan dette
tilbudet vil bli videreført er litt usikkert. Det opplyses at de i tiden framover vil
ha kun 2 slike grupper hvert år, men i tillegg vil det bli gitt individuelle tilbud
på en uke.
Jeg mener at vi alle trenger et slikt vurderingsopphold med jevne mellomrom
(2 til 3 år). Dette for å se på hjelpemiddelbehovet, treningsopplegget og den
allmenne helsetilstanden. Men både Sunnaas og vi har her et problem. Det er få
poliopasienter som søker om et vurderingsopphold. Det kan bety at over tid vil
tilbudet bli borte. Det ville være lite heldig da vår gruppe ikke har for mange
tilbud om dagen. I tillegg har Sunnaas en kompetanse på dette området som vi
ikke har råd til å miste.
Medlemmene oppfordres derfor til å benytte seg av tilbudet. Søknad sennes
gjennom fastlegen.

Jan Ivar Hennum
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Forslaget om å fjerne skattefratrekk for
store sykdomsutgifter; sier internett noe
om dette? Er der noen politikere som har
våknet?
En departemental arbeidsgruppe som
ble nedsatt i januar 2010 avgav sin
innstilling til endringer i skatteregler for
sykdomsutgifter i en rapport 20. april i år.

enn på hensynet til brukerne av særfradraget.»
Nettstedet Stigmavakta siterer meninger
fra NHF angående dette og de kaller det et
Rødgrønt angrep på særfradraget.

Hva kan vi finne på internett om dette
nye forslaget fra den regjeringsoppnevnte
komiteen?
Som jeg har påpekt i annen artikkel
i bladet, har riksavisene vært tause i
forhold til saken. Det jeg finner av stoff på
nettsider fra VG, Dagbladet, Aftenposten
og Klassekampen er gammelt stoff om
særfradrag på store sykdomsutgifter, og
da om hvordan nåværende regler er for
skattefradrag.
Dette gjelder avisene på internett og da går
jeg ut i fra at det også gjelder bladutgavene.
Hvis vi ser på de reine nettavisene som
ikke har papirutgaver, så er skatteforslaget
nevn av et par nettaviser, VG Nett – dine
penger og ABC nyheter.
VG Nett – dine penger, har en nøktern
framstilling med fakta opplysninger om hva
som er underveis. De har et sitat fra komiteen:

Men er der noen politikere som har uttalt seg,
og da tenker jeg særskilt på om der er noen
som har vært kritiske til forslaget?
Jeg blir forbauset over å finne en nettside
som er klar i sine uttalelser og over at det er
fra et politisk parti, Fremskrittspartiet.
Her finner jeg: «Behold sykdomsfradraget».
FrPs helsepolitiske talsmann Per Arne
Olsen, reagerer kraftig på forslaget om å
fjerne fradraget for store sykdomsutgifter. Forslaget er usosialt og hjerterått, mener han.
- Regjeringen viser sitt sanne ansikt når de
sender dette forslaget ut på høring. De stiller
seg bak en usosial innsparingspolitikk som
bare byråkrater kan foreslå, sier Olsen.”
Det er godt sagt! Jeg er helt enig. Kanskje
med unntak av deres ”sanne ansikt” Jeg tror
heller de har tatt på seg en maske som noen
har sagt de skal bære. Hva kan ellers være
forklaringen?
Noen og enhver kan bli forvirret i dagens
politiske landskap her i Norge.
To viktige saker som angår levekår
for funksjonshemmede er under endring:
denne skattesaken som vi omtaler her
og det som er foreslått i NOU (Norges
Offentlige Utredning) nr 5 av 2010, om
hjelpemiddelformidling.
Her er det også en klar mulighet for at
levekår for funksjonshemmede forverres.
Det kan virke som om det politiske
Norge er helt dødt i to så viktige saker. Det
er ufattelig lite omtale i viktige media for
nasjonen Norge.

«Flertallet i arbeidsgruppen mener at
den beste løsningen vil være å oppheve
særfradragsordningen i skattesystemet,
og at de midlene som i dag gis i form av
skattelette, brukes til å styrke offentlige
stønads- og tilskuddsordninger som ivaretar
de samme formålene som særfradraget,
eller til helseformål en ellers ønsker å
prioritere. Mindretallet tar ikke stilling til
om særfradragsordningen bør avvikles eller
beholdes, og viser til at denne vurderingen må
tas i en politisk beslutningsprosess».
Noe annet er det i ABC nyheter. Her står det
med krigstyper: Vi er på krigsstien.
Pasientorganisasjoner raser mot
forslaget om å fjerne særfradrag for
store sykdomsutgifter. – Dette vil
sterkt forverre levekårene for kronisk
syke og funksjonshemmede, mener
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
Det er bra å endelig finne sider der noen kan
si i fra!
Men det gjør vi også i godt monn på andre
nettsteder enn avissider. Der er mange som er
sinte i organisasjoner og foreninger og som
viser det på nettet, også på diskusjonsfora.
Heldigvis er der noen som har forstått hvor
alvorlig dette er og som uttrykker det.
Unge funksjonshemmede har skrevet dette på
sitt nettsted: «Unge funksjonshemmede mener
det av fordelingshensyn er sterke grunner til
å sikre tilskudd for store sykdomsutgifter til
lavinntektsgrupper og trygdede.» «… det er
uheldig at det legges langt større vekt på administrative konsekvenser av ulike ordninger
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Hvor vil vi hen, hva er meningen med
alle angrepene på nordisk sosial velferd som
vi kan skryte av når vi ser hvordan andre
funksjonshemmede har det i andre land?
Hvordan kan slike angrep komme fra
de som vi trodde var garantisten for at vår
velferdsmodell skulle bestå?
Dette er politikk og vi må være med på
dette enten vi vil eller ikke. I alle fall kommer
vi til å bli berørt av en slik reform.
Vi kan påvirke dem, politikerne, og nu
trenger de en skikkelig spark i baken for å
settes i sving. De må begynne å virkelig forstå
at dette er et angrep på svake grupper, og at
det i sin ytterste konsekvens er veien til et
samfunn ingen av oss ønsker.
Vi kan gjøre det, få dem til å forstå, gi dem en
spark i baken, du og jeg.

Leif Erik Storø

Skatt p
det de
Sykdom og funksjonshemming
skaper sosiale forskjeller. Nå foreslår
et regjeringsoppnevnt utvalg å
fjerne særfradrag for sykdom i
selvangivelsen. Det vil vi protestere
mot.
I dette samfunnet som kan oppfattes
som godt og rettferdig, finnes der
mange som sliter med å overleve på
det de erverver. I noen familier må
aktiviteten begrenses så langt at både
barn og voksne blir en slags annen
rangs borgere. Deltakelse i kulturliv
og sosiale arrangement som koster
penger må velges bort. Tilbake er
der en familie som blir lagt merke til
ved sitt fravær. Barn faller utenfor i
normale aktiviteter i fritid og skole.
Familien må søke det offentlige
om ekstraordinær hjelp. De blir
sosialklienter uten å ville det.
Mange grunner
Årsaken til at mennesker er kommet
i en slik situasjon, vil ofte være at
de som skal skaffe inntekter har fått
problemer av et eller annet slag.
De er ikke «så interessante» på
arbeidsmarkedet. De er fullt eller
delvis arbeidsufør av en eller annen
grunn. Mange har sykdommer som de
sliter med i større eller mindre grad og
de må bruke penger til medisiner og
terapi som kan være til hjelp.
Ved selvangivelsen har det vært
mulig å trekke fra for utgifter som
skyldes sykdom. Dette gjelder for
ordinære medisiner og medisinsk
behandling foreskrevet av lege og det
offentlige helsevesen. Men også for
annen medisin som har vist seg nyttig,
slik som naturmedisin og det som
kalles for alternativ medisin. Dette
dersom det er godkjent av lege.
På denne måten slipper man å betale
skatt av utgifter som er gått med til
behandling av sykdom.

på helse – angår
eg, eller?

Artikkelforfatter Leif Erik Storø har tatt fram gitaren under en hyggekveld på Vintersol på Tenerife sist vinter.
Alternativ til sykehus.
Døgnpris for en seng på sykehus
er 7 – 8 tusen uten at det er snakk
om kirurgiske inngrep eller annen
spesialbehandling.
Samfunnet har spart millioner på
at den enkelte med skader og/eller
sykdom har funnet måter å hjelpe seg
selv på, i samarbeid med sin lege.
Nå kan det hende at dette vil
opphøre.
En regjeringsoppnevnt
arbeidsgruppe har foreslått å fjerne
særfradragsordningen for store
sykdomsutgifter.
Skatt på helse.
Dermed ser det ut til at regjeringen
vil at vi skal betale skatt på det vi
investerer for å bedre vår helse. Det vil
kunne få konsekvenser for livskvalitet

og sosialisering av svake grupper i
samfunnet.
Utgiftene til behandling i offentlige
institusjoner som sykehus og
terapisentre kan bli dramatisk økt.
Er det dette som kalles «å hugge seg
selv i foten»?

Jeg vil oppfordre alle til å protestere
mot dette som er ute på høring med
frist for uttalelse satt til 15. august i år.

Vi må protestere
Du som leser dette er mest sannsynlig
frisk og rask. Men vær oppmerksom
på at for de fleste familier kan det bli
slik at før eller siden rammes noen av
funksjonshemning eller sykdom.
Det denne regjeringsoppnevnte
arbeidsgruppe kommer fram til vil da
få betydning for deg.
Det er ikke riktig at vi skal betale
skatt på det som er til hjelp både for
den enkelte og for samfunnet.

Leif Erik Storø.
Redaksjonsmedlem
Landsforeningen for
Polioskadde. August 2010

Det er viktig for deg og dine og for å
minske forskjellen mellom fattig og
rik, funksjonshemmet og arbeidsfør.

Dette er en artikkel som ble forsøkt
distribuert til norske aviser før
høringsfristen 15. august. Etter det
jeg vet var det kun en avis, Harstad
Tidende, som tok den inn.
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BPA – burde være

Ja, hun har sine bestemte meninger
Gerd Tømmerholen. For hun har
tid til tenke der som enslig i ei
blokkleilighet på Hamar Vest. Hun
venter på sin personlige assistent. At
hun skal komme og gjøre det Gerd
ønsker hun skal gjøre. Men aller
helst skulle ønske at hun kunne
gjøre sjøl.
Gerd fikk sin personlige assistent
i 2006. 15 timer i uka kommer
assistenten til henne og gjør ting Gerd
12 • Polio 3• 2010

ikke klarer sjøl. Det kan være å tørke
støv, vanne blomster, gå på butikken,
ja alt Gerd ikke klarer sjøl.
– Assistenten skal gjøre alt jeg ikke
klarer sjøl. Hun skal liksom være min
forlengede arm, smiler Gerd. Som er
veldig glad for at hun har fått tildelt
personlig assistent.
– Det er mange i samme situasjon som
meg som ikke får personlig assistent,
sier hun.

en menneskerett
samfunnsmessigdeltakelse.
BPA handler slik om frihet til å
bestemme over sitt eget liv. Denne
retten er grunnleggende og ukrenkelig
for alle mennesker. BPA er derfor
også en kamp for likestilling og
samfunnsmessig deltakelse.
Den sittende regjeringen lovet i
opposisjon at de ville styrke retten til
BPA. I Soria Moria erklæring I og II,
ble dette løftet gjentatt, men ikke blitt
fulgt opp. Regjeringen har i senere
anledninger likevel holdt fast at de vil
legge fram et lovforslag innen påske
2011.
Opposisjonen til dagens regjering har
også i flere anledninger etterlyst og
krevd BPA rettigheten.
Utrolig hjelp på Ottestad
Tilbake til Gerd og henns tilmålte
timer med BPA.
– Hvordan fikk du personlig
assistent?
– Jeg har mye å takke folkene på

Glad for Mitt Liv-kampanjen
Mitt Liv kampanjen er en
nasjonal dugnad der Norges
Handikapforbund, Norsk Forbund for
Utviklingshemmede og Uloba sammen
vil løfte retten til BPA på den politiske
dagsorden og sørge for at politikerne
holder ord.
For personer med assistansebehov er
BPA en forutsetning for et selvstendig
og aktivt liv. Dette i motsetning til de
tradisjonelle omsorgstjenester som
ikke åpner for selvbestemmelse og

Rehaben på Ottestad for, sier Gerd, og
fortsetter:
– Fysioterapeuter, ergoterapeuter
og sosionom skrev søknad for meg og
ved juletider fikk jeg tildelt personlig
assistent. De mente at de få kreftene
jeg hadde igjen burde jeg bruke på
meg sjøl og mitt liv framfor å slite meg
ut på dagligdagse ting, sier hun.
Og Gerd legger ikke skjul på at
hun er veldig glad for de timene hun
har fått tildelt, selv om hun godt
kunne tenke seg noen flere timer. For
assistentene må gjøre så mye mer enn
det å være assistent.
– Jeg vil gå så langt som å si at
det å ha BPA i den situasjonen vi er,
burde være en selvfølge, ja nærmest en
menneskerett. Vi liker jo å si at vi bor
i verden rikeste land. Vis det, da, sier
Gerd Tømmerholen. på Hamar.

Det blir fort mange timer ved kjøkkenbordet hvor Gerd lager
blomsterdekorasjoner.
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Ferie 2010 – Middel

En fantastisk måte å feriere på. Både for funksjonshemmede og funksjonfriske.
Smak på ordet i overskriften. Det er
et ord som jeg har forbundet med
luksus og glamour. Det kunne da
ikke være noe for meg.
Nå har jeg prøvd det, og kan følgelig
anbefale det for andre også.
Det hele kommer an på hva
du selv legger opp til. Vi reiste
sammen med et vennepar som ikke
er funksjonshemmet, og for å kunne
bo i nærheten av hverandre så hadde
vi bestilt vanlige lugarer. Nå er jeg
relativt oppegående (i alle fall i armer
og ben), så det fungerte bra. Jeg reiste
uten rullestol, men dersom den hadde
vært med så måtte jeg ha bestilt i annen
lugar. Det hadde blitt for trangt med
rullestol, og jeg hadde ikke kommet
inn på badet.
Ingen problemer
Reisebyrået fortalte at det var enkelte
handikaplugarer om bord, men
dessverre så spurte jeg ikke om å få
se disse. Imidlertid var det flere med
14 • Polio 3• 2010

rullestol og andre hjelpemidler som
var med på turen, og de hadde ingen
problemer med å bevege seg rundt på
båten. Det var lagt opp til terskelfrie
passasjer og trykkoppåpning av dører.
Det var rikelig med heiser om bord,
men noen av disse var kanskje litt
trange. Imidlertid var flere av heisene
lagt til et åpent inneområde med glass
i heisene slik at vi kunne følge med
på hva som forgikk i fellesarealet om
bord mens vi tok heisen. Dette er til
stor hjelp for de som ikke liker trange
heiser.
Men noe var jo naturligvis noe
tungvint der også. Båten var, av
sikkerhetsmessige grunner, delt opp
i flere seksjoner. Mellom disse var
det ikke mulig for oss passasjerer å
bevege seg på lugarplan. Vi måtte
opp i de store «vandregatene» og
fellesarealet for å komme over til
neste seksjon. Dette var jo likt for
alle, og etter et par dager så vennet
vi oss til det. I restaurantene var det
plass til rullestoler og vi kunne velge

mellom buffeer og a la carte. Det vil
si at vi fikk servering ved bordene
ved alle måltider dersom vi ønsket
det. Det kunne jo i utgangspunktet
være noe trangt, men det var ingen
problemer med å få ryddet plass til
alle. I motsetning til mange steder her
hjemme så var dette en selvfølge om
bord. De som ville kunne også be om
servering på lugaren, men medførte jo
et lite tillegg i prisen.
Underholdning
Hver kveld var det underholdning
i flere saler og/eller områder. Dette
var meget variert; fra sceneshow til
isdans og aktiviteter for deltakelse fra
passasjerene. Alle disse stedene var
tilrettelagt for oss alle. Betjeningen
var utrolig service-innstilt og alle følte
seg velkommen om bord. Imidlertid
kunne det være trangt flere steder, og
det var likt for alle. Og folkens – det
var en flott Spa avdeling om bord. Her
kunne du selv velge hvordan du ville
bli bortskjemt. De hadde tilbud om

lhavscruise

mulig å komme på disse bussene
med rullestol, men disse bussene var
2 etasjes, og dersom du ikke kan gå
trapper er det noe mer begrenset med
utsikt.
Jeg har ofte lurt på hvorfor det skal
være mer selvsagt for søreuropeere
å tilrettelegge for alle grupper
borgere. Stort sett var det meget
bra framkommelighet for alle på
øyene. Hvordan det er i Roma kan
jeg vanskelig bedømme da vi bare
var fotgjengere i Vatikanet, men der
var det absolutt brukbart. Der var det
ingen riksantikvar som ønsket å stenge
publikum ute fra kirker og historiske
bygninger. Det var det heller ikke på
de øyene vi besøkte. Merkelig det der.
Hvorfor skal det ofte være så vanskelig
i Norge?
Riktignok kan det være trangt,
men folk er jo virkelig genuint opptatt
av å hjelpe slik at ev. hindringer ble
avhjulpet der det var mulig. Her har vi
mye å lære her hjemme.

forsiktig. Det er rikelig med mat på
slike turer. Dersom man ikke passer
seg så kan man få med seg uønskede
minner i form av øket vekt. Dessuten
er det jo slik at det blir begrenset tid på
hvert sted. Det blir jo bare å «smake»
på de forskjellige tilbudene. For vår
del så førte disse ”smaksprøvene” til
at vi vil forsøke å komme tilbake til
Korsika. Det var en utrolig spennende
øy – og det vi så fortalte oss at det er
brukbar framkommelighet på øya.
Nå begrenser vår erfaring det til
den båten vi var på. Jeg vil tro at
konkurransen er så stor at det stort
sett er like muligheter på alle båtene.
Husk at mange av disse cruiseskipene
er bygget etter amerikanske krav, og
de er mye strengere enn våre. Vi har
tidligere vært på cruise på Nilen, og
også der var det muligheter for å være
med selv om man er noe «hjulbeint»,
men ikke så lett. Forholdene er mindre
og båtene mindre tilrettelagt.
Ferieformen anbefales.

Bare plussmomenter?
Nå er det vel flere som lurer på om
det bare var plussmomenter på turen?
Både ja og nei. Det var befriende å bli
møtt med en serviceinnstilling over
alt. Vi følte at vi ble godt tatt vare på,
men obs folkens. Her må man være

Tekst og foto:
Stein Johnsen

flere former for behandling, herunder
massasje. Behøver jeg å si mer?
Middelhavet
Vi reiste rundt i Middelhavsområdet
en uke. Turen gikk fra Malaga i
Spania til Sardinia, Roma, Corsica og
Mallorca før vi endte opp i Malaga
igjen. På hvert sted var det tilbud om
guidede turer av forskjellig art. På alle
turene kunne du velge buss som var
tilrettelagt for funksjonshemmede, med
og uten rullestol eller rullator. Det var
utrolig bra. Jeg må tilstå at vi valgte
en enkel tur til Roma, det vil si at vi
valgte en tur hvor vi stort sett ble kjørt
rundt, men tilbudet var rikholdig. Det
hele avhang av hva du orket og hadde
råd til. På den turen vi tok så fikk vi
sett de fleste av de kjente stedene, men
vi valgte bare å bevege oss utenfor
bussen i Vatikanet. Her hadde vi
adgang til Peterskirken for de som
måtte ønske det.
Et par steder valgte vi lokale tilbud
for omvisning, og det var stort sett

Petersplassen i Roma var et sted vi besøkte da vi var på cruise i Middelhavet.
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15

Helseseminaret på Voss 2010

Menneskesyn, etikk og
arbeidsliv

Forskaren og teologen Inger Marie
Lid frå Høgskulen i Oslo greidde ut
om Menneskesyn og etikk:
Kroppen vår og samværet med
andre.

Med kroppen vår som døme synte ho
korleis det tradisjonelle samfunnet
i strevet etter å leggja tilhøva til
rettes for flest mogleg – dei såkalla
normale – overser dei med kroppar og
sanseutstyr som avvik frå fleirtalet.
Med grunnlag i filosofane Martha
Nussbaum og Heidegger meinte
ho at samfunnet vart rikare og meir
blømande når òg dei veike og iflg. –
mange kroppsleg meir utilstrekkelege,
fekk høve til å vera med på
fellesarenaene i arbeid, fritid og fest.
Ho understreka at i livslaupet er alle
avhengige av alle. Born, sjuke, skadde,
gamle og funksjonshemma. Alle vil me
ein eller annan gong i livet koma i ein
eller fleire av dei båsane.
Såleis lyt me no sjå på avvik som
meir grunnleggjande i planleggjing og
utforming av bustader og fellesområde:
torg, gater, samfunns- og –kulturhus
etc.
Alt dette for at dei som har vore
utestengde frå fellesskapet skal få vera
med i samværet med fleirtalet.
Ei utestenging av eit mindretal – eller
eit hinder for dei – er ei krenkjing av
menneskeverdet deira – ei hemming av
deira menneskelege utvikling.
Slikt utarmar dei sosiale og kulturelle
sidene ved fellesskapet.
Det eit menneske er, er
inngangsbilletten til samvær med
andre – ikkje deira funksjonsgrad –
Endå om me aldri er i verda berre
som kropp, er det så viktig at kroppen
får vera med i sosiale hendingar:
idrettsstemner, konsertar, utstillingar,
festivalar, osv. for at samhandlings- og
skaparevner skal utviklast.
Det sjølvtilstrekkjelege mennesket
eksisterer ikkje, me lyt alle ha
hjelp; men at samfunnet meir enn
før prøver å endre seg, materielt og
sosialt – i staden for berre å flikke
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Inger Mare Lid snakket om menneskesyn, etikk og arbeidsliv.
på individa – vil sleppe fleire inn på
fellesskapsarenaen.
Samfunnet lyt formast slik til at
mange, mange fleire – endå om dei er
få og ikkje like godt fysisk utstyrde
som fleirtalet – slepp til i det offentlege
romet.
I eit langt liv er me alle i ulike bolkar
avhengige av kvarandre. Når fysiske
hinder til samhandlingsreforma fell
bort, vert fleire av samfunnsborgarane
forventa – og dermed ein ynskt og
naturleg del av eit blømande samfunn.

er funksjonsfriskt og –hemma – ikkje
anten eller – er meir inkluderande
enn todelinga: funksjonshemma og
funksjonsfriskt. Me lyt planleggja meir
for mangfaldet en for det uniforme.

Etikk og mangfald
I denne bolken understreka Inger
Marie Lid likeverdet.

Slik kan desse vilkåra verta meir
røyndom:
Livet, helsa, heilskapen, sansinga,
kjenslene, fornuften, samværet,
leiken, omgivnaden og den politiske
påverknadsevna av miljøet kring ein.

Ho åtvara mot det utilaristiske
menneskesynet: Målet for arbeidet vårt
er størst mogleg lukka for flest mogleg.

Også å gjera samhandlingsarenaene
verande for dei ”passive” gjer
samfunnet varmare.
Sosial rettferd er at alle utifrå sine
føresetnader skal få utfalda seg. Då lyt
individet få dette stadfest i eit fysisk
fellesskap.

Her viste ho til filosofen Hanna
Arendts utsegn: Å samhandla og
samtale med andre er det einaste
naudsynte – viktigare enn å produsera
meir.
Å sjå på heilskapen: at mennesket både

Tekst: Bjørg Holm

Helseseminaret på Voss 2010
Ebba Wergeland:

Brutalisering av arbeidslivet
Menneskeverdet hjå den tilsette
både i offentlege og private bedrifter
er knytt til effektiviteten som
lønsarbeidar.
For førti år sidan hadde dei norske
politikarane dette prinsipielle
synet på mennesket: Det har rett
til arbeid, og når helsa og kreftene
sviktar: rett på betre arbeidstilhøve,
og ved uførleik: rett til eit fullverdig
liv med trygg økonomi.
I dag er politikarane stort sett
prinsipplause i synet på arbeid, trygd
og fråvær. Dette var hovudbodskapen
til Ebba Wergelands førelesingar på
Helseseminaret Voss 2010 –
Ho viste med statistikk frå SINTEF at
sjukefråværet har halde seg konstant
dei siste førti åra. Det gjekk litt ned
under arbeidsløysa i 90-åra.
Dette går beint i mot
monsteroverskriftene i avisene om
høgt sjukefråvær. Ho synte og at 5 – 10
% av arbeidsstokken stod for ca. 80%
av fråværet.
Dei som pressa fråversprosenten
til vers var kronikarane, gamle og
gravide.
Fråværet er ikkje pga. arbeidsskye
trygdemisbrukarar slik me kan tru,
når me les avisene. I staden for å
gjera arbeidsplassane meir fleksible
for arbeidsfolk i alle helse- og
alderskategoriar ser no poltikarane
mest på korleis dei skal få pressa
arbeidsfolk til å arbeida mest og lengst
mogleg.
Synet på fråværsprosenten er ikkje
lenger knytt til arbeidstilhøva, men til
den enkelte arbeidaren.
Den økonomiske trygda ved sjukdom
og uførleik er i dag ikkje primært ein
rettkomen stønad, men eit verkemiddel
for å få folk i arbeid att.
I England 1834 kom dette kravet frå
arbeidsgivarane: ”Stønaden lyt aldri
overstiga den lægste arbeidarløna.”
Tankar hjå trygdepolitikarane om slik
å nytta sjuketrygda for å få folk på
arbeid att målber òg OECD-rapportane
om norsk arbeidsliv.

Ebba Wergeland på Helseseminaret på Voss
Dette er hundreårs gamle
overklassetankar, meinte Wergeland.
Ho sa at å sjå på arbeidsfolk som berre
styrte av pengegir, er rangt.
Kampanjen for å få ned sjukefråværet
og Integrerande Arbeidsliv kræsjar.
Der IA pøver å få bedriftene til å
skapa tilfredsstillande arbeidsplassar
for kronikarane, funksjonshemma,
eldre og gravide; - der nyttar effektive
bedriftsdirektørar IA til å sparka eller
ikkje tilsettja nettopp desse utsette
gruppene.
Innføring av dialogmøte,
informasjonsplikt og
arbeidsevnevurdering med, om og av
arbeidarane dreg perspektivet bort
frå arbeidstilhøva: Det er den tilsette
som lyt tilpassast – ikkje bedrifta eller
arbeidsplassen.
Wergeland oppmoda NHF
i lag med andre friviljuge
interesseorganisasjonar og LO til
å stå i mot den menneskefientlege
arbeidslivspolitikken som no meir og
meir får overtaket.
Inkluderande arbeidslivstilhøve og
mindre utstøyting lyt verta viktigaste
suksessmål, ikkje som i dag lågt

fråvær.
Retten til arbeid lyt styrkast. Her er
arbeid til alle!
Dei gamle overklassetankane frå
1880-talet om arbeid lyt bort frå LO og
politikarane.
Det er ikkje for lett å få trygd, det er
arbeidslivet som har vorte tøffare og
vanskelegare.
Til slutt siterte Ebba Wergeland den
kanadisk-amerikanske økonomen John
Kenneth Galbraith:
«Det er merkeleg at dei rike arbeider
betre viss dei vert rikare, medan dei
fattige berre arbeider betre viss dei vert
fattigare »

Tekst: Bjørg Holm
Polio 3 •2010

17

Medlems

Kari Miriam Johansen får diplom og hedersnål i sølv av regionleder i NHF
Oslofjord Vest Kristian E. Hansen

Sølvjenta - Kari Miriam
Johansen god som gull!
I forbindelse med Vestfold poliolags
årsmøte 11.mars, tildelte regionleder
Kristian E. Hansen NHFs hedersnål
i sølv til Kari Miriam Johansen. Kari
M. har over 22 års innsats for bl.a.
Vestfold poliolag bak seg. Allerede da
det første styret i 1988 ble valgt, ble
hun styremedlem. Der satt hun fram
til 1992 da hun påtok seg ansvaret
med å være lagets revisor. I 1996
gjorde Kari come back i styret og ble
lagets sekretær, et verv hun har hatt
sammenhengende fram til dags dato.
Ikke bare har tjenesten vært trofast og
lang; den har vært preget av konkret
jobbing, som medlem av redaksjonen
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i Polio-Plukk har hun vært med hele
tiden. I det gamle fylkeslaget i NHF
Vestfold og i regionen har Kari deltatt
i valgkomiteens arbeid. I dag er hun
en verdifull bidragsyter i råd- og
veiledningsarbeidet i regionen.
I trygg forvissning om at vi neppe
har fått med oss alt Kari har drevet
med, slutter redaksjonens seg til
gratulantene og mener at tildeling av
denne hedersbevisningen er helt på sin
plass. GRATULERER.

Tekst: Kristian E. Hansen
Foto: Torunn Jacobsen

Visekunstneren Tor Karseth underholdt på
medlemsmøtet.

smøte i LFPS Hedmark

LFPS Hedmark hadde medlemsmøte på rehabililteringsavdelingen på Ottestad. Foto: Stein Johnsen
LFPS Hedmark har hatt sitt vanlige
høstmøte på Sykehuset Innlandets
rehabiliteringsavdeling i Ottestad.
Møtet fant sted den 20. september
og hovedtemaet denne gangen var
visning av filmen som LFPS Akershus
har laget i samarbeid med Sunnaas
Sykehus HF om senskader etter polio.
Denne gangen var det 44 medlemmer
samt flere inneliggende «poliotter»
til stede. Møtet ble ledet av lederen i
laget; Mona Myrer.
Filmen er meget bra egnet til
undervisning og et fint utgangspunkt
for meningsutveksling på møter
med poliopasienter og pårørende.
Forsamlingen nikket gjenkjennende
til innholdet, og diskusjonen etterpå
viste at engasjementet fortsatt er
til stede. Mange opplever at det
er vanskelig og snakke om disse
temaene, men gjennom filmen fikk
vi fine innfallsvinkler ovenfor både
arbeidsgivere, familie og venner. Vi

vil anbefale andre lokallag til å bruke
filmen i slikt arbeide.
Vi ser at flere av lokallagene har hatt
fine turer, både til lands og til sjøs.
Dette har inspirert styret til å begynne
å arbeide med en ev. tur til sjøs i
løpet av kommende vår. En av våre
styremedlemmer, Kåre Hansen, fortalte
om en tur på cruise som han var på i
regi av NHF Glåmdal tidligere i år.
Hans entusiasme for turen så ut til å
smitte over på forsamlingen, og styret
ble pålagt å jobbe videre med saken.
En av Hedmarks mest kjente
trubadurer er Tor Karseth fra Hamar.
Han hadde med seg flere selvskrevne
viser og knyttet disse sammen med
aktuelle kommentarer. Et flott innslag.
På slike møter passer vi alltid på å få
med et firma som leverer hjelpemidler
til brukergruppene. Hedmark har hatt
et godt samarbeid med Handicare i
mange år, og også denne gangen stilte
de opp. I tillegg til at det er nyttig

informasjon så gir de også et tilskudd.

Stein Johnsen.

Lokallagsleder Mona ledet møtet som
samlet 44 av lokallagets medlemmer.
Polio 3 •2010
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Utvalg
Tekst: Mona Myrer
Hovedstyret har utnevnt en del utvalg som tar for seg spesielle felt innen polio. Disse utvalgene er til for å
brukes. Har du som medlem eller lokallag spørsmål så ta gjerne kontakt med lederen eller noen av de andre i
utvalget. Det kan også gjerne være ting du vil dele med utvalget.
Arbeidutvalget (AU)
Leder			
Stein Johnsen			
Nestleder		
Geir Strømsholm			
Sekretær			
Mona Myrer			
Vara			
Arne Furulund			
		
Redaksjonskomite til baldet Polio.
Ansvarlig redaktør:
Stein Johnsen		
Medlemmer:
Bjørg Holm			
		
Leif Erik Storø			
		
Snefrid Bergum
		
			
Mona Myrer			
Likemannsutvalg
Leder:			
Evy Gunn Hultberg		
Medlemmer:		
Berit Stang Hansen		
			
Aud Aasheim			
			
Kristin Fredriksen		
Fagråd
Medlemmer:		
Stein Johnsen		
			
Geir Strømsholm 		
			
Mona Myrer		
Psykolog:		
Anne-Kristine Schanke 		
Nevrolog:		
Nils Erik Gilhus
Lungelege		
Ove Fondenes
Spesialfysioteraput
Kari Lofthus		
Vara:
for Ove Fondenes		
Sigurd Aarrestad
		
for Nils Erik Gilhus:
Tiina Rekand 			
for Anne-Kr. Schanke:
Anita Kjeverud 		
for Kari Lofthus:		
Petra Ahlvin Nordby
		
Vara		
Snefrid Bergum
		
Vara			
Arne Furulund
		
			
Utvalget for behandlingreiser
Leder:		
Stein Johnsen			
Medlemmer:
Geir Strømsholm			
		
Mona Myrer			
Vara			
Arne Furulund			

LFPS
LFPS
LFPS
LFPS
LFPS
Hordaland Poliolag
Troms lag for Polioskadde
LFPS
LFPS
Østfold Poliolag
Oslo Poliolag
Østfold Poliolag
Nordland lag av LFPS
LFPS
LFPS 		
LFPS		
Sunnaas Sykehus HF
Haukeland Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
UNN		
Ullevål Sykehus, lungeavdelingen
Haukeland Universitetssykehus
Sunnaas Sykehus HF
Sunnaas Sykehus HF
LFPS		
LFPS
LFPS
LFPS
LFPS
LFPS

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

LFPS
LFPS
LFPS
LFPS Hedmark

Respirasjonsutvalg
			
			
			
			

Hordaland Poliolag		
Nordland lag av LFPS
Østfold Poliolag
Fagrådet		
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Asbjørg Kleiveland
Bjørn Barstrand
Lisbeth Holt Johansen
Ove Fondenes		

		

Har riksavisene sovet i
timen? Hva kan vi gjøre?

I Soria Moria erklæringen fra de tre
regjeringspartiene er bekjempelse
av fattigdom, betraktet som viktig
og er omtalt hele 16 ganger i deres
Soria Moria dokument som er kalt
”Regjeringsplattform”.
For å ta et sitat derfra: ” Det må
føres en politikk for utjamning av
økonomiske og sosiale forskjeller med
kraftige tiltak mot fattigdom …”
Forslaget om å fjerne
særfradragsordningen for store
sykdomsutgifter vil dersom det går
igjennom, føre til mer fattigdom noe
jeg har begrunnet i annen artikkel i
dette bladet og som er en kopi av en
artikkel som ble trykket i Harstad
Tidende.
Det er kun Harstad Tidende som
har tatt inn min artikkel. Ære være
redaktøren i min lokalavis for det..
Tidlig i august måned sendte jeg også
artikkelen til flere andre aviser. Så
vidt jeg vet har ingen riksaviser tatt
opp denne saken, verken som omtaler
fra medarbeiderne i avisene eller som
leserinnlegg.
I offentlige media har politikere vært
stille i denne saka.
Dette vil jeg kalle en forsømmelse fra
politikere og en forsømmelse fra de
plikter en riksavis har i landet vårt,

som formidler av viktige hendelser for
det norske folk..
Vi kan finne flere ”fine ord” i Soria
Moria erklæringen:
”Det er et mål for Regjeringen at de
økonomiske forskjellene skal reduseres
og fattigdom avskaffes.”
”… er viktig for å unngå at økonomisk
fattigdom skal ramme barn og
ekskludere dem fra sosiale fellesskap.”
Forslaget til skatteendring vil nettopp
føre til større sosiale forskjeller som vil
ramme også barn.
Ser vi dette i lys av hva samfunnet
sparer på å opprettholde
skattefradragsordningen, blir det
nesten komisk. Jeg har beskrevet dette
i avisinnlegget i min lokalavis som ”å
hugge seg selv i foten”.

Oppfordring.
Jeg vil oppfordre alle oss som er med
i polioforeningen om å gjøre så godt
som mulig for å få våre folkevalgte i
tale.
Skattekomiteen sier at dette ikke er
avgjort, men at det må behandles
politisk. Fortsatt er det mulighet til å
gjøre noe.
Vi kan ta kontakt med aviser,
journalister, politikere, eldreråd og råd
for funksjonshemmede for kommunen
der vi bor og for fylkeskommunen for
det fylke vi hører til. Kanskje kjenner
du en journalist eller en politiker og da
er det lettere å nå fram.
Vi kan finne argumentasjon for vår
sak på nettet, NHF sine sider og
sider til andre organisasjoner for
funksjonshemmede. Det er bare å gjøre
søk på internett.

Dette fordi samfunnet antakelig sparer
mye på at der er mange som slipper
unna dyre sykehus opphold.

Eller du kan bruke noe av det jeg
skriver om i dette bladet.

Du og jeg må betale regninga. Vi må
betale avgift og skatt for opprettholde
vår helse.

Jeg vil legge ut artiklene mine på
poliotroms.no. Der vil jeg også sette
opp lenker til mer informasjon.

Det er forunderlig at dette ikke er
kommet opp i samfunnsdebatten.

Dette også for foreslåtte endring av
hjelpemiddelordningen.
Dette angår oss alle.

Leif Erik Storø
Polio 3 •2010
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Styrtets handlingsplan
2010/2011

Stående bak leder Stein Johnsen, Magnhild Iversen, Snefrid Bergum,Geir Strømsholm. Foran sietter Arne Furulund og
Mona Myrer.
Her en en oversikt over noen av de sakene styret i
Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) skal jobbe
med i inneværende periode.
Oppfølging av arbeidet med helseregionene/		
rehabilitering.
		 Det er utsendt spørreskjema til alle 			
		 rehabiliteringsinstitusjoner og en god del har svart.
		 Svarene er dratt sammen og forelagt i Fagrådet
		 04.06.10.
		 Det vil bli sendt ut purring til de som ikke har 		
		 svart.


 Samarbeid mellom lagene i Nord-Norge.
		 Fortsatt under arbeid.
Informasjonsdag i Finnmark i samarbeid med
Hammerfest sykehus og lag i Nord. Avhengig av
økonomisk støtte.
		 Under arbeid.
 Likemanns/veilederkurs.
		 Avlyst kurs i 2010 grunnet lav påmelding. Prøver på
		 nytt.
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Polioskaddes behandlingstilbud i Syden. Påvirkning
av politikere.
		
Det jobbes fortsatt med spørsmålet om hjelpere og
		 flere tilrettelagte behandlingssteder.
		 Har sendt ønske om møte med Helse- og 		
		 omsorgsdepartementet.


 Utgi 4 nummer av bladet Polio.
		 Det er utgitt 2 nummer foreløpig.
 Forbedre internettsiden.
		 Dette arbeidet foregår kontinuerlig.
Oversettelse av LFPS`s sitt informasjonsmateriell til
sju språk. Avhengig av økonomisk støtte.
		 Fått foreløpig avslag fra alle instanser hvor det
		 er søkt om midler. Det vil bli sendt flere søknader.


Søknad om Extra-midler til prosjektet «veien ut av
arbeidslivet»
		 Søknad innsendt.


 Informasjon til fagpersoner under utdanning.
		 Informasjonsmateriell blir sendt ut kontinuerlig ved
		forespørsel.
 Ny reklame.
		 Det blir søkt om midler for 2011.
Pådrivere i aktuelle saker i forbindelse med
gjennomføringen av den nye
samhandlingsreformen.
		
Deltatt på flere seminar om temaet. Vil ta tak i saker
		 av interesse som dukker opp.


 Konferanse 2011
		 Program for konferanse settes opp i samarbeid med
		 fagrådet.
 20-års jubileum
		 Markeres på årsmøtet i 2011
Opplysningsbrosjyre for innvandrere om hvilke
rettigheter de har i Norge.
		 Undersøker muligheter til økonomisk støtte før
		 arbeidet settes i gang.


Behandlingslinje om senskader polio på vår 		
hjemmeside
		
Dette i samarbeid med Fagrådet og er beregnet på å
		 bruke ca to år
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fra gamle dager
Verdens Gang 1. november 1950

Effektiv behandling av
poliomyelittpasientene
kan gi mange av dem arbeidskraften tilbake

Men da må Landsforeningen mot Poliomyelitt få midler til arbeidet
En lang rekke tiltak i poliomyelittuken
Landsforeningen mor Poliomyelitt kom i gang for
knapt to år siden med det mål for øyet å samle
penger til opprettelsen av et sentralinstitutt i Oslo for
etterbehandling av poliomyelittpasienter, samtidig
som en håpet at instituttet også skulle kunne delta i
vitenskapelig forskning. Rundt omkring i distriktene var
det hensikten å bidra så langt som mulig til opprettelse
av lokale behandlingsinstitutter, i likhet med det institutt
som nylig ble åpnet i Skien. Vi må vel ha lov til å si at vi
i løpet av disse to årene er kommet et godt stykke på vei,
sier foreningens viseformann, skipsreder Knut Ulstein
Kloster i en samtale om poliomyelittuken som starter 3.
november og varer til 12. november.
Vi hadde som sagt den glede å se hvorledes poliomyelittsykehuset i Skien - takket være et enestående initiativ på
stedet – ble reist i løpet av forholdsvis kort tid, fortsetter
han. I Oslo har vi foreløpig måttet nøye oss med en
behandlingsavdeling i forbindelse med Reumatismesykehuset under ledelse av doktor Paul E. Paulsen. Men det
er vårt håp at vi om ikke lenge enten skal få kjøpt, eller aller
helst få som gave, en større villa eller eiendom, hvor vi slik
som i Danmark, kan få vårt eget institutt. Det kan også bli
tale om å bygge, og da ville vi jo få det helt ideelt, men det
byr dessverre på ekstra vanskeligheter nå.
Under enhver omstendighet trenger foreningen
penger, ikke bare til sentralinstitutt og til lokale
behandlingsinstitutter, men også til driften. Her er
selve medlemskapet i Landsforeningen en meget viktig
faktor. Vi vil derfor understreke viseformannens appell
til publikum om å slå ring om foreningen. Riktig mange
medlemmer er absolutt nødvendig, da det sikrer en jevn
strøm av midler til arbeidet.
Som et ledd i virksomheten arrangerer foreningen
poliomyelitt-uken og et landslotteri. Takket være en ganske
enestående gavmildhet fra mange hold har man gevinster til
en samlet verdi av over 120 000 kroner. Det er blant annet
bil, hus, skinnkåpe, piano, radiogrammofon, elektriske
komfyrer, sykler, radioapparater, kjøleskap og vaskemaskin,
for å nevne noen av de viktigste. Hvert lodd koster 1 krone
og det blir trekning den 15. juni neste år.
Staten kan ikke påta seg alt. Skal en løse oppgaver som
den å gi de ulykkelige menneskene som er rammet av
poliomyelitt en behandling som gjør det mulig for dem å
gjenvinne arbeidskraften, må det skje ved veldedighet, sier
viseformannen. Ellers vil de aller fleste bare bli gående som
krøplinger resten av livet, mens de i andre land hvor de har
behandlingsinstitutter, ofte kan bli bra. Det kan vi ikke rolig
sitte og se på uten å foreta oss noe.
Mange store arrangement
Generalsekretær Lorange forteller at et av ukens tiltak er
hundeveddeløp på Bislett fredag, noe som er gjort mulig
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ved Sigvart Stokstads bistand. Det blir solgt bonger, og de
som har holdt på den hunden som vinner, deltar i et lotteri
med trekning for hvert løp. Speaker er sekretær RiiseHanssen i Norsk Jockeyklub. Mellom første og annet løp
blir det et kjempesjakkspill med levende brikker. Disse er
skuespillere fra Nathionaltheateret og medlemmer av Oslo
Schakselskap. Norgesmestrene Krogdal og Storm-Herseth
blir også med, og kostymene er fra Nathionaltheateret.
Mellom annet og tredje løp blir det stafett mellom kelnere
og kokker i sine vanlige arbeidsdrakter. Lasse Kolstad
deltar i underholdningen, og det blir musikk av Kampen
Janitsjarorkester.
Av fru Aud Tschudi hører vi at damegruppen i Oslo
lørdag åpner en messe i Foreningen Brukskunsts lokaler
i Kunstnernes Hus. Foreningen, interiørarkitekter,
brukskunstnere og en rekke firmaer har vært meget
elskverdige og hjelpsomme. Det blir salgsdisk med
håndarbeider, keramikk og spesielle tørklær tegnet for
denne anledning. Her vil man finne mye som egner seg
for julegaver og julepynt. Husmorens lykkehjul har en
mengde gevinster som sikkert står på manges ønskeliste.
Barneavdelingen har sandkasse for de minste, ballonger
og vindmøller, lykkehjul, tombola, isbar, sjokoladedisk og
bananer. Messen omfatter også en utstilling. Dessuten blir
det aftentrekning hver dag. Det er av stor betydning å få
flere aktive arbeidere og medlemmer, så de interesserte kan
tegne seg under messen.
Speidere har påtatt seg å selge merker i to dager.
Damegruppene i Halden og Drammen skal også ha sine
messer.
Ellers blir det møte i aulaen søndag. Blåkorssalen
mandag, et arrangement i Regnbuen tirsdag, kirkekonsert
i Oslo Domkirke onsdag 8. november og en tilstelning i
Freia-salen fredag 10. november.
Professor dr. med. G.H. Monrad-Krohn taler i
Kringkastingen 3. november, medisinalråd J. Caspersen
lørdag 4. november, og lørdag 11. november blir det
ønskekonsert til inntekt for poliomyelittarbeidet.
Polimyeltt-situasjonen
I de siste ti årene har vi hatt atskillig mer poliomyelitt enn
gjennomsnittlig årene før, opplyser medisinalråd Caspersen.
I 1941 var det 1793 tilfelle med lammelse, og i årene opp til
1948 var tallene ganske betydelig høyere enn man var vant
til. I fjor var det 119 tilfelle, mens det hittil i år er meldt ca.
450 med lammelse, så vi kommer vel opp i det samme tall
som i 1948.
Det som karakteriserer situasjonen i år er den geografiske
fordelingen, idet epidemien begynte i Nord-Trøndelag og
bredte seg til nabofylkene, mens det har vært forholdsvis
langt færre tilfelle i de andre fylkene. Det høyeste antall
tilfelle hadde vi i første uke av oktober, og så er det gått
nedover.

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 3/2010.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 1. november 2010.
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• småklipp

fra nær og fjern

Endring av
ordningen med
tildeling av
hjelpemidler
De kommunale ergoterapeutene,
spesielt de som har jobbet i offentlig
tjeneste noen år, som oss brukere,
betenkt på forslaget om endring
av regelverket for tildeling av
hjelpemidler.
Tidligere har dette spørsmålet vært
behandlet i flere lokale ledd, det være
seg kommunale og lokalavdelingene
av trygdekontorene. Det førte
gjerne til ulik praksis rundt i
landet. En praksis som ble endret
da Hjelpemiddelsentralene ble
saksbehandlere på området. Noe alle
parter har hatt grunn til å være glad
for.
I den senere tiden har jeg fått hjelp
til utprøving av hjelpemidler.
Sentralen har gitt meg mulighet
til prøving og feiling. Det gjelder
både enkle hjelpemidler i huset,
og fremkomstmidler ute og inne.
Som mange andre opplever jeg at
form og ytelsesevner ikke blir bedre
etter hvert. Det å ta en avgjørelse
på hvilken rullestol jeg har bruk
for ut i fra bilder og beskrivelse
i en katalog er bare ikke mulig.
Hjelpemiddelsentralene er så store at
de kan sitte med et brukbart lager, og
kan også lett skaffe til veie det som
mangler. Det er jeg usikker på om
lokale ordninger kan klare i samme
grad. Argumentene om at det vil
skape mer nærhet til brukeren kjøper
jeg ikke. Nærheten har vi nå også
gjennom de lokale ergoterapeutene
og gjennom sykehusene og
rehabiliteringsinstitusjonene. Det
fungerer bra, men alt kan sikkert
gjøres bedre.
Jeg ser at en mer lokal ordning
kan passe inn i den framtidige
helsereformen, men det går an å
fortsette og ev. bedre den ordningen
som er i dag. Derfor kjære politikere:
La hjelpemiddelsentralene og ergoog fysioterapeutene ha den rolle de
har i dag. De kan representere den
lokale kompetanse og nærheten til
brukerne framover.

Debattinnlegg
av Stein Johnsen
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Nå er det «sesong» for behandlingreiser til Tyrkia og Spania. Den 21. september
reiste en gruppe på 20 avgårde til Vintersol på Tenerife (bildet) og den 23. reiste
en dobbelt så stor gruppe avgårde til Tyrkia.

Løsning x-ordet
i nr 2-2010

Ingvald Bastesen,
Frekhaugskogen 14,
5918 Frekhaug ble
trukket ut som vinner
av x-ord i nr 2. Han får
tilsendt tre Quicklodd.

Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo
LFPS Akershus
Grethe Platt
Postbok 95
2001 Lillestrøm
Tlf: 482 18 012
post@lfps-akershus.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
5235 Rådal
Tlf. 55 13 19 65
karljoh4@frisurf.no



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@
gmail.com
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

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

Troms lag for
Polioskadde
Leif Erik Storø
Hågvn. 8
9475 Borkenes
Tlf. 77 21 26 72
Mob. 93 26 25 17
myleif@bluezone.no

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn:__________________________________________________________________________________________
Adressen:_______________________________________________________________________________________
Postnr/poststed:__________________________________________________________________________________
Telefon:_______________________ Fødselsår:____________________E-post:_______________________________
Dato:_________________________ Underskrift___________________
Medlemsopplysninger:
PoliInteresse-

oskadd		
medlem

Husstandsmedlem		

Fyll ut skjemaet og send det til NHF medlemregisteret, Postboks 9217, 0134 Oslo
Polio 3 •2010

27

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

