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lederen har ordet

Så er nok et årsmøte i landsforeningen over. Ja ikke bare
årsmøtet, men også en fagkonferanse i forkant av dette
møtet. Det ble noen fine dager. For Hovedstyrets del så var
vi samlet i 4 dager, mens de fleste andre var der fra 1 til 3
dager, alt etter hvor mye den enkelte ønsket å få med seg.
Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger, spesielt i
forhold til fagkonferansen. Det er «nesten» så det frister
til gjentagelse. Spøk til side. Jo, vi skal nok arrangere flere
fagkonferanser, men jeg tror neppe at vi kommer til å legge
det sammen med framtidige årsmøter. Det kan bli mye på en
gang for flere av oss.
For de av dere som ikke var til stede disse dagene har
jeg valgt å ta med noen av avsnittene i min hilsen til
landsmøtet. Vi vet jo at mange av dere gjerne vil vite mer
om hva som har skjedd og hva som skal skje framover i
forhold til Behandlingsreiser.
Det som har skjedd er at vi allerede i oktober/
november fikk signaler om at det ble redusert bevilgning
til Behandlingsreiser i 2011. Vi tok da kontakt med
administrasjonen der og fikk raskt skriftlig tilbakemelding
på at det ikke var snakk om noen reduksjon, men derimot
en økning på ca. 3% på budsjettet. Nå ble det ikke noe møte
med Behandlingsreiser på nyåret slik som det pleier. Det
viste seg i ettertid at info og innkallelse til møtet ikke nådde
ut til alle brukerorganisasjonene som det skulle. Møtet er
derfor utsatt.
Så - etter en tid kom beskjeden om budsjettsprekk og
kanselering av reisene for poliopasienter i høst.
Hva gjør vi i en slik situasjon? Erfaringer fra offentlig
administrasjon tilsier at det ikke kommer nye bevilgninger
i løpet av budsjettåret. Vi drøftet dette i AU og i
Hovedstyret og ble enige om at uansett måtte finne en
adekvat måte å reagere på. Da fant vi ut at det kanskje
var en tanke å be Riksrevisjonen å vurdere om dette var
riktig bruk av pengene. Så vidt vi har brakt i erfaring
er administrasjonen i Behandlingsreiser pålagt visse
overordnede budsjettstyringer fra Helse Sør-Øst. Det vil si
at de har blitt pålagt å bruke mer penger administrativt enn
påregnet, noe som da har gått ut over pasientreisene. Og
spesielt har dette gått ut over polio så vidt vi kan bedømme.
I det minste prosentvis, og det er noe vi vil ta direkte opp
på første møte med administrasjonen i Behandlingsreiser.
Derfor fant vi det riktig å be Riksrevisjonen se på bruken
av penger. Intensjonen er jo å forebygge at slikt skjer i
ettertid. Og – det er jo liten trøst for oss alle at de som ble
direkte rammet denne gangen at de vil bli prioritert ved
neste korsvei. Hva med de som da ikke får reise pga denne
prioriteringen. Vi minnes å ha hørt det samme i forbindelse
med svineinfluensaen.
I denne forbindelse tok vi også kontakt med sentrale helse
og sosialpolitikere på Stortinget. Det er viktig å ha disse
med på laget når vi skal jobbe videre med saken.
Helsedirektoratet har nå initiert en evaluering av
Behandlingsreiser, og da ikke bare for polio. Oppdraget er
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gitt til SINTEF. Så langt har vi vært representert på møtet
hvor dette ble presentert, og senere et møte som vi i NHF
hadde med SINTEF i forbindelse med det videre arbeid med
saken. Hovedstyret har vedtatt å jobbe aktivt i den videre
prosessen, og Geir Strømsholm og Arne Furulund er med i
utvalget sammen med undertegnede.
Arbeidet skal, etter planen, sluttføres før årets utgang,
og vi vil holde dere orientert om utviklingen og resultatet.
Et av spørsmålene som Helsedirektoratet ønsker belyst er
effekten av behandlingsreiser, og om det i det hele tatt har
noen effekt. Det har vi allerede dokumentasjon på, og den er
allerede videreformidlet.
Både under fagkonferansen og under årsmøtet fikk vi
signaler om at landsforeningen bør øke fokus på majoriteten
av medlemmenes alder. Stikkordet er den ubehagelige
påminnelsen om at vi ikke blir yngre, og hva skjer når vi
kommer på sykehjem og aldersinstitusjoner? Vi har allerede
fått henvendelser som forteller oss at her har vi noe å jobbe
med.
Dette vil bli tatt med når det nye styret lager sin
arbeidsplan. Dett er en spennende og utfordrende prosess.
Her er vi avhengig av innspill fra lokallagene. Ta gjerne
aktuelle saker opp i lokalstyrene. Det som kan gjøres lokalt
bør gjøres lokalt. Vi ser jo at slike innspill virker, men
dersom det er noe vi må jobbe videre med på landsbasis
så meld fra om det. Vi skal da gjøre så godt vi kan med
disse sakene. Her tror jeg at den kontakten som allerede er
etablert med sentrale politikere kan komme til nytte.
Et spørsmål må jeg få lov til å minne lokalavdelingene
om. Det er ikke alle som er like begeistret for det, men
vi i Hovedstyret har fått beskjed fra NHF om å varsle
lokalavdelingene om at de vil skjerpe inn kravet om
navnet til avdelingene. Dette har vi sendt ut skriv om, men
ikke alle er enige i at det skal foretas navnebytte. Derfor
kjære lokalavdelinger; vi i Hovedstyret har forståelse for
synspunktene og innvendingene som har vært reist mot
navneendringene etter så mange år, men det foreligger et
landsmøtevedtak i NHF om hvordan det skal være. Vi må
derfor be om at de av dere som enda ikke har endret navnet
tar saken opp til ny behandling. Vær da samtidig obs på at
dette krever endringer i de lokale vedtektene.
Til slutt vil vi i Hovedstyret takke for tilliten vi fikk på
årsmøtet. Vi har fått ny sekretær, og det ble en utskifting
blant varamenn. Det blir spennende samtidig som det var
vemodig å ta farvel med de som gikk ut av styret.
Dere vil finne bilder og referat fra både fagkonferanse og
årsmøte i dette nummer av bladet. Ta gjerne kontakt dersom
det er noe dere lurer på.
Inntil videre vil jeg få lov til å ønske dere alle en god
sommer. Jeg ser fram til å møte flere av dere både i sommer
og tiden videre framover.
Stein

Styret 2011 – 2012

Nytt styre: Her er det nye styret i LFPS. Fra venstre styremedlem Snefrid Bergum, 1. vararepresentant Gunnar Olsen,
2. vararepresentant Berit Johansen, kasserer Arne Furulund, nestleder Geir Strømsholm og leder Stein Johnsen. Sittende
foran sekretær Ragnhild Skovly Hartviksen.
Polio 2  2011
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Ny hjemmeside for LFPS

Nettsider: Kjell Inge Bringedal har ansvaret for LFPS’ nye nettsider.

Som flere sikkert har fått med seg så er vi i gang med å
endre vår presentasjon på nettet. Vi er i ferd med å bygge
opp en ny hjemmeside hvor vi selv står som eiere av
domenet og programmet. Til hjelp i dette arbeidet har vi
inngått avtale med lederen i Rogaland Poliolag,
Kjell Inge Bringedal. Han arbeider med data til daglig.
Det vil ta litt tid før alt er på plass. Noe skal føres over
fra den gamle siden, og noe må lages nytt fra grunnen
av. Vi håper brukerne har tålmodighet med oss i denne
perioden.
Vår nye nettardresse er følgende:
www.polionorway.no
6 • Polio 2  2011

Utvalg

Hovedstyret har endret noen utvalg etter årsmøtet. 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.

Tekst: Mona Myrer

Au
AU
Leder:
Nestleder:
Sekretær
Vara

Fagråd
Medlemmer:

Stein Johnsen
Geir Strømsholm
Ragnhild Skovly Hartviksen
Arne Furulund

Tlf: 62 54 99 73
Tlf: 95 12 71 11
Tlf: 95 77 55 46
Tlf: 91 84 19 73

Stein Johnsen, LFPS
Geir Strømsholm, LFPS
Ragnhild Skovly Hartviksen, LFPS
Anne-Kristine Schanke, Sunnaas Sykehus HF,
Nils Erik Gilhus, Haukeland Universitetssykehus
Ove Fondenes, Haukeland Universitetssykehus
Kari Lofthus, UNN

Tlf: 62 54 99 73
Tlf: 95 12 71 11
Tlf: 95 77 55 46
Tlf: 95 78 12 61
Tlf: 55 97 50 45
Tlf: 55 97 84 80
Tlf. 77 62 80 41

Psykolog:
Nevrolog:
Lungelege:
Fysioteraput:
Vara:
for Ove Fondenes
Sigurd Aarrestad, Ullevål Sykehus, lungeavdelingen
for Nils Erik Gilhus: Tiina Rekand, Haukeland, Universitetssykehus
for Anne-Kristine Schanke: Anita Kjeverud, Sunnaas Sykehus HF
for Kari Lofthus:
Petra Ahlvin Nordby, Sunnaas Sykehus HF
vara for LFPS:
Snefrid Bergum,

Tlf: 55 97 50 45
Tlf. 66 96 91 00
Tlf. 66 96 96 57
Tlf. 47 34 85 95

Utvalget for behandligsreiser
Leder:
Stein Johnsen
Medlemmer:
Geir Strømsholm
Ragnhild Skovly Hartviksen
Arne Furulund

Tlf. 62 54 99 73
Tlf: 95 12 71 11
Tlf: 95 77 55 46
Tlf: 91 84 19 73

Utvalget for respirasjonsproblematikk
Ledere:
Asbjørg Kleiveland
Tlf. 99 47 35 32
Trygve Stenvik
Tlf:95 11 89 23
Medlemmer:
Lisbeth Holt Johansen
Bjørn Barstrand
Ove Fondenes		 Tlf: 55 97 84 80
Sigurd Aarrestad
Prosjekt for Behandlingslinjer på hjemmesiden
Geir Strømsholm – leder i utvalget
Kjell Inge Bringedal – ansvarlig for innleggelse på internett
Mona Myrer – medlem
Andre utvalg vil bestå som tidligere utnevnt fram til neste hovedstyremøte i august.
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20-års jubileumsko

Fagrådet: Fagrådet under konferansen på Gardermoen
En fin oppsummering av
Landsforeningen for Polioskaddes
historie og virksomhet samt nyttig
helseinformasjon fra fagfolk.
Åpning
Stein Johnsen åpnet konferansen og
minnet om hva som var det viktigste
i arbeidet som gjøres i LFPS i dag og
som nedfelt i Handlingsplanen for
LFPS.
Bevisstgjøring og synliggjøring
overfor myndighetene er en gjenganger
i LFPS sitt arbeid. Behandlingsreiser
står på dagsorden hele tiden, og
særlig nå da Behandlingsreiser først
reduserte tilbudet og så kuttet ut alle
tilbud for høsten 2011 på grunn av
økonomiske problemer ved driften av
Behandlingsreiser.
– Riksrevisjonen er kontaktet i
denne forbindelsen, sa han. Sintef har
fått i oppdrag av Helsedirektoratet
å evaluere ordningen, og LFPS har
møter med de i den forbindelse. Vi
må hele tiden kjempe for å beholde
og videreutvikle de rettighetene vi har
oppnådd til nå.
Hilsninger
PTU i Danmark
Ghita Tougaard og Gurli B. Nilsen
hilste fra foreningen i Danmark,
PTU – livet etter ulykken, som ikke
er en ren polioforening. De har
røtter tilbake til 1945. I 1969 hadde
de 22.000 medlemmer, hvor mange
av medlemmene var foreldre til
poliorammede. Nå er medlemstallet
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9.000. De regner med at det var ca.
20.000 poliotilfeller i Danmark. PTU
samarbeider med sentralt plasserte
politikere og landspolitikere ute i
regionene. De har også et tverrfaglig
team og satser på tre ukers intensiv
rehabilitering.
Gurli B. Nilsen fortalte om den store
europeiske poliokonferansen; «Post
Polio Syndrom – a challenge of today»
som avholdes i København fra
31. august til 3. september. Her
kommer førende eksperter til å
orientere om det nyeste innen
forskning når det gjelder polio.
Margot Nissen-Lie
Æresmedlem Margot Nissen-Lie
fortalte om starten av Landsforeningen
mot Poliomyelitt på 1940-tallet, hvor
hun var redaktør i Polioposten noen
år. Men hun var også sentral i arbeidet
med å samle inn penger til foreningen
som ble gitt som bidrag til bygging av
Polioinstitutter utover i landet. På den
tiden herjet de store polioepidemiene,
og det var før Folketrygden og Norge
var et fattig land sammenliknet
med i dag. Før vi fikk bygget
rehabiliteringssteder her i landet, ble
poliopasienter sendt til Danmark og
Sverige.
Særlig kvinnene i Landsforeningen
for Poliomyelitt gjorde en formidabel
innsats. Også når det gjaldt å hjelpe
poliorammede rundt i landet med
rent praktiske ting, veiledning og råd.
Tiltakene ble kalt «De handikappede
husmødrene» og «Gi en hånd». Det

kunne være kjøp av vaskemaskin så
vel som hjelp til å få lagt inn vann og
strøm. Kjente malere som Kai Fjell
og Henrik Sørensen ga malerier som
ble solgt eller loddet ut for å skaffe
inntekter til foreningen.
Den kongelige familie støttet
polioarbeidet
Kronprinsesse Märtha var foreningens
høye beskytter og skipsreder Øyvind
Lorentzen var den første formann
i foreningen. Prinsesse Ragnhild
og Prinsesse Astrid og resten av
kongefamilien stilte svært ofte opp
foran basarer og liknende der det ble
samlet inn penger til poliorammede.
Ved innvielse og nye polioinstitutter
stilte også daværende kronprins Olav
opp.
Den amerikanske presidentfruen
Eleanor Roosevelt, den amerikanske
presidentfruen var også i Norge og
hadde møter med representanter for
Landsforeningen for Poliomyelitt hvor
også Margot Nissen-Lie var tilstede.
Arbeidet skjøt fart etter dette, fortalte
Margot Nissen-Lie.
Margot Nissen-Lie resiterte også
diktet “Hender” av danske, hardt
poliorammede Rosa Abrahamsen.
Margot Nissen-Lie ble utnevnt til
æresmedlem på årsmøtet i 2009, og
hun går i sitt 99. år. Hun er den enste
gjenlevende fra denne tiden som her er
beskrevet og Stein Johnsen overrakte
henne en flott blomsterhilsen.

onferansen i LFPS
«Starten av LFPS– et tilbakeblikk»
av Steinar Øyhaugen
– Polioskadde i Norge var sterkt
representert i NHF-grunnstammen på
den tiden da LFPS ble etablert, fortalte
Øyhaugen.
Starten for LFPS som ble etablert i
1991 var at Turid Jøsang i NHF i 1985
var på en konferanse i Sverige, hvor
for øvrig Bjørg Holm deltok. Det ble
nedsatt et utvalg i NHF i 1985 hvor
Odd Walter Syltvik var leder. Forut for
dette hadde mange poliorammede her i
landet opplevd uforklarlige tilbakeslag
i sykdomsbildet, og det forelå en del
informasjon fra USA, Sverige og
Danmark om det samme. I 1988 var
rapporten fra en spørreundersøkelse
blant poliorammede klar, og den viste
at mange hadde fått nye plager.
Våren 1987 var det flere
informasjonsmøter rundt i landet
og fysioterapeut Olav Gjeldsvik
ved daværende Haukeland sykehus
ble en sentral støttespiller for oss
poliorammede. I mellomtiden hadde
det blitt etablert lokale polioforeninger
blant annet Vestfold i 1987 og i
Buskerud i 1989.
Interrimstyre i 1989
I 1989 ble det nedsatt et interimstyre
med tanke på en landsforening for
poliorammede. Kari Johannessen ble
leder og med Steinar Øyhaugen, Bjørg
Holm, Birgith Berg, Dagny Seliseth og
Inger Jorun Christensen i styret.
Interimstyret kartla aktiviteter rundt
i landet, hvor det var igangsatt arbeid.
På dagsorden sto Poliokonferanse i
München, behandlingsreiser til Syden,
likemannsarbeide, etablering av
lokallag, informasjon til polioskadde
og helsevesenet, rettigheter samt
videreføre bladet Polio med målsetting
fire utgivelser i året.
Etableringen
Landsforeningen for Polioskadde ble
etabler 16. februar 1991.
Med 25.000 kroner i støtte fra
Helsedirektoratet ble det utarbeidet
et veiledningshefte. Nils Erik Gilhus
var også med på denne tiden – uten
honorar.
I rask rekkefølge kom etableringen
av Vårt eget fond med startkapital
på 56.000 kroner. Fagrådet ble
opprettet. LFPS fikk god hjelp fra

Æresmedlem: Margot Nissen-Lie fortalte om starten av Landsforeningen mot
Poliomyelitt på 1940-tallet, hvor hun var redaktør i Polioposten noen år.
Sunnaas sykehus hvor LFPS fikk
støttespillere som professor Stanghelle,
sjefspsykolog Anne-Kristine Schanke
og etter hvert fysioterapeut Petra
Ahlvin.
Milepelen – diagnosen godkjent
I årene 1991 – 1994 ble det arbeidet
jevnt og trutt og våren 1994 ble det
fra Rikstrygdeverket sendt ut et skriv
om at diagnosen Polio sequele var
godkjent, noe som ga visse rettigheter
når det gjaldt behandling.
Polioundersøkelsen
En stor undersøkelse med
244 spørsmål til 2392 personer
ble satt i gang. Det kom inn 1449
svar. Svarene ble databehandlet og
bearbeidet våren 1995. Det ble oppslag
på Dagsrevyen, men undersøkelsen ga
ikke nok dokumentasjon til å gi oss
behandlingsreiser.
Behandlingsreiser
Fra 2002 fikk man godkjent
behandlingsreiser for poliorammede
etter et prøveprosjekt i 1999 hvor et
utvalgt antall «poliooverlevere» fikk
henholdsvis fire ukers rehabilitering
her i Norge og i utlandet samt en

referansegruppe som bare var hjemme.
Resultatet viste klart at de som hadde
vært fire uker i Syden ble merkbart
mye bedre. Prøveprosjektet hvor 90
ble tatt ut til behandlingsreise til Tyrkia
våren 2002 hadde samme resultat.
Dermed var seieren i havn og vi har
siden fått tilbud om behandlingsreiser
både vinter, vår og høst.
Sluttord
Vi, styret i LFPS, har altså en viktig
jobb å gjøre med ikke bare å komme
med nye tiltak, men også kjempe for
allerede oppnådde rettigheter. Sammen
er vi sterke, håper vi det skal vise seg
at vi er. Vi «poliooverlevere» er her
ennå, og vi er en flokk som ikke gir
opp. Vi har en lang og ærerik tradisjon
for det.
Fagforedragene av sjefpsykolog
Anne-Kristine Schancke, Sunnaas
Sykehus, professor Nils Erik Gilhus,
Haukeland Universitetssykehus,
spesialfysioterapeut Kari Lofthus,
Universitetssykehuset Nord-Norge og
lungelege, senterleder Ove Fondenes,
Haukeland Universitetssykehus
kommer i neste nummer av Polio.
Tekst: Snefrid Bergum
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Årsmøte i LFPS på Gard

Takk: Stein Johnsen takker Mona Myrer for en kjempejobb
som sekretær i Hovedstyret.

Aktive: Steinar Øyhaugen og Bjørn
Hansen.

Takk: Stein Johnsen takker avgått
leder av valgkomiteen Randi Halden
Larsen for flott jobb i valgkomiteen.
moderorganisasjon, NHF, Arne Lein, årsmøtet. Også han
var innom noen av de samme spørsmålene som Karin
Andersen berørte. Han er, i likhet med oss i LFPS bekymret
for hvordan rehabilitering kommer ut i forbindelse med
gjennomføringen av reformen. Årsmøtet var klare på
at dette er spørsmål som må ha høy prioritet i arbeidet
framover.
I tillegg hadde han med hilsen og en blomsterbukett til
LFPS i forbindelse med vårt 20 års jubileum.
Begge gjestene ble behørig takket for hilsenene. Arne Lein
måtte videre til et annet årsmøte mens Karin Andersen
hadde anledning til å være til stede under en stor del av
forhandlingene.
Etter lunsj startet vi opp med de formelle forhandlingene.
Her ble en av våre veteraner og tidligere leder, Bjørn
Hansen, valgt til møteleder. Han viste til fulle at han hadde
grep om både det formelle og grep om forsamlingen.
Årsmelding og regnskap ble behandlet uten de store
spørsmål. Regnskapet var noe spesielt i år pga den situasjon
som har oppstått etter at NHF kuttet den vanlige driftstøtten
til oss. Vi får fortsatt kontingentandelen, men det utgjør jo

Politikerbesøk: Karin Andersen
(SV) talte til landsmøtet

Så var vi i gang igjen. Poliofolket var samlet til
fagseminar og årsmøte på Gardermoen. Samlingen den
20. mai er omtalt på egen plass i bladet.
Årsmøtet ble åpnet kl.12.00 lørdag 20. mai med en hilsen til
årsmøtet fra Stein Johnsen. I år var vi så heldige å ha besøk
av en rutinert helse og sosialpolitiker, stortingsrepresentant
Karin Andersen. Hun hilste årsmøtet med å gi en skisse
over de spørsmålene hun arbeidet med i stortinget. Fra
Hovedstyret var det ikke lagt skjul på at vi ville utfordre
henne på å være med å jobbe videre med Behandlingsreiser,
og den utfordringen var hun villig til å ta. Hun hadde på
forhånd fått en orientering om hva som hadde skjedd i
saken, og sammen skal vi diskutere det videre opplegget i
tiden framover.
I tillegg til dette kom hun inn på Helsereformen og den
nye uføretrygden. Det var tydelig at ikke alle spørsmål var
avklart her enda, men hun ga klart uttrykk for hvor hun sto
i disse sakene, samtidig som hun ga en orientering om hva
som skulle skje framover på disse områdene.
Etter Karin Andersen hilste lederen i vår
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Delegater:Landsmøtedelegater i hyggelig prat

ermoen 21. og 22. mai

Takk: Styrelederen takker av Magnhild Iversen for lang og tro
tjeneste
Handikapforbundet: Leder Arne Lein hilste
årsmøtet

Møtelederne: Bjørn Hansen ledet årsmøtet med
Snefrid Bergum ved sin side.

Festmiddag: Aud Aasheim og Arne Furulund på
landsmøtemiddagen.

ikke så mye hvert år. I stedet har vi måttet basere driften på
bingo-penger. Vi var heldige og fikk være med på en større
på Østlandet. Det har bokstavelig talt vært bingo. Først en
god tid ut på nyåret fikk vi de endelige tallene. I tillegg har
tre av lokallagene hjulpet oss med penger til drift og penger
til Vårt eget Fond. To av disse gavene vil bli bokført først
i 2011. Hovedstyret er meget takknemlig for gavene. Det
hjalp oss i en vanskelig situasjon.
Ordningen er jo slik at et ev. overskudd på regnskapet blir
overført til fondet når det endelige resultatet foreligger.
Ut i fra erfaring fra siste regnskapsår ba Hovedstyret nok
en gang om fullmakt til å benytte penger fra Vårt eget
Fond til forskudd på drift. Årsmøtet ga sin tilslutning til
at man også i 2011 kan benytte inntil kr. 150.000 til dette
formål. Dersom det går like bra i år som i 2010 så vil alt bli
tilbakeført fondet også denne gangen, men vi er avhengig av
å ha penger til drift, spesielt i forbindelse med årsmøtet.
Valgene ga ingen store overraskelser. Vår sekretær de
siste 6 årene hadde varslet om at hun ikke tok gjenvalg, og
valgkomiteen hadde enstemmig innstilt på Ragnhild Skovly
Hartviksen fra Råde som ny sekretær. Hun ble enstemmig
valgt. Stein Johnsen ble også enstemmig gjenvalgt som
leder, mens Snefrid Bergum ble gjenvalgt som styremedlem
etter en avstemming. Som varamedlemmer til styret ble

Gunnar Olsen og Berit Johansen valgt. Her var det andre
forslag, men etter skriftlig avstemming ble dette resultatet.
Under avslutningen ble avtroppende sekretær og varamann
(kvinne) takket for innsatsen i den tiden de har vært med i
styret. Også avtroppende leder i valgkomiteen fikk en hilsen
fra møtet. De øvrige aktører under møtet fikk også takk,
blomster eller annen present.
Etter forhandlingene var det tid for jubileumsmiddag.
Denne gangen hadde vi fått eget rom slik at de som ønsket
ordet kunne få snakke uten å måtte konkurrere med andre
om oppmerksomheten. Bjørn Hansen var toastmaster og
ledet også dette med stø hand. Styret satte stor pris på de
hilsener, gode ord og oppfordringer vi fikk av forsamlingen.
Det er godt å se at vi er en levende og engasjert gruppe.
Søndagen var satt av til lokallagenes runde. Her fikk
vi mange interessante og tankevekkende innlegg. Det
er tydelig at det jobbes godt rundt i landet, selv om vi
begynner å bli godt voksen. Det vil komme et eget referat
fra denne seansen i neste nummer av bladet.
Nok en gang har da et årsmøte gått over i historien. Vi i
Hovedstyret takker for engasjement og inspirasjon fra dere
alle. Vi ser fram til neste korsvei.
Referent: Stein Johnsen.
Polio 2  2011
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Helsekonferansen 20

Helseministeren: Det var statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen som hadde invitert til konferansen i samarbeid med Helsedrektortate
Forebygging, friskliv, folkehelse og
samhandling var fokuset i år, samt
gode foredrag om det meste på
helsefronten.
Helsekonferansen 2011 fant sted på
Radisson Blu Plaza i Oslo 10. og
11. mai i år. Helseminister AnneGrete Strøm-Erichsen hadde innbudt
til konferansen i samarbeid med
Helsedirektoratet.
Siden oppstarten i 2007 har
arrangementet samlet ledere, fagfolk,
politikere – i tillegg til mange brukerog yrkesgrupper under ett og samme
tak. Med nærmere tusen deltakere har
helsekonferansen blitt et populært
samlingssted.
Vi ble presentert for et bredt spekter
av foredragsholdere og temaer
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på årets helsekonferanse. Alle
foredrag foregikk i plenum og man
fikk innsikt i grenseoppgangen
mellom primærhelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten og det
brede folkehelsearbeidet. Den røde
tråden var samhandling, folkehelse
og forebygging i og utenfor
helsesektoren. Foredragsholderne
kom inn på nasjonale føringer for
folkehelsearbeidet, innholdet i
samhandlingsreformen som trer i
kraft fra 2012, og hva det betyr for
folkehelsen.
Fem på torget
Nytt av året var samhandlingstorget
der gode eksempler fra praksis
ble presentert. Her kunne vi bl.a.
møte lokalmedisinske sentra og
frisklivssentraler. I tillegg var
det eksempler på interkommunal
samhandling, rehabilitering,

tidlig innsats for barn og unge,
samarbeidsavtaler, kartlegging/
statistikk og helse i plan som ble
synliggjort. En god måte å presentere
tiltak på, synes jeg.
Samhandlingstorget på årets
helsekonferanse ble en arena for
mingling, nettverksbygging og
utveksling av kunnskap og erfaringer.
Alle deltakerne fikk en perm som
skulle fylles med innhold fra bodene.
Eksemplararkene som ble utdelt tilbyr
konkret informasjon som man kan
bruke i ulike sammenhenger i det
daglige arbeidet.
Foredragene
Erik Fosse, en av legene som
var i Gaza, holdt et interessant
fordrag om «Den spesialiserte
spesialisthelsetjenesten» hvor
han på en fin måte fikk presentert

011 – mangt om mye.

Samhandlingstorg: Her et bilde fra samhandlingstorget

et
utfordringen med ny teknologi
innen operasjonsmetoder
og teknologiutfordringer i
spesialisthelsetjenesten generelt. Noe
som blant annet fører til at det er
skjedd en firedobling av dagpasienter i
norske sykehus.
Fosse slo også til med en sang med
eget gitarakkompagnement om at:
«Man blir ikke gammel på Sagene».
Rehabilitering
Mer rehabilitering skal nå skje
i kommunene etter at den nye
Samhandlingsreformen trer i kraft. Det
spørs hvor vi med polio havner her
som trenger 4 ukers sammenhengende
bassengtrening minst en gang i året.
Vi må bare sette vår lit til at nok
rehabiliteringssteder opprettholdes.
Dette er noe av det vi arbeider og
kjemper for i praksis i styret i LFPS.

Gazalege: Erik Foss snakket om «Den spesialiserte spesialisthelsetjenesten» og
sang visen «Man blir ikke gammel på Sagene.
Trening fikk vi løpet av konferansen
under Madcons (de to kjente rapperne)
spretne og humoristiske ledelse. Det
manglet heller ikke på humoristiske
innslag fra Espen Beranek Holm som
underholdt under festmiddagen på
kvelden.
Vi ble «kjent» med flere politikere og
kjendiser han hadde på sitt repertoar.
Virkelig festlig!
Forfatteren Thorvald Steen ga oss en
tankevekkende opplevelse av det å
være kronisk syk. Han satte det hele

inn i en litterær ramme ved å sitere
fra sin bok «Vekten av snøkrystaller».
Modig og flott fremført.
Konklusjon
Årets helsekonferanse var dyktig lagt
opp og gjennomført og ga meg mye
bred informasjon om helsespørsmål
som kommer til nytte i mitt arbeid som
styremedlem i LFPS.

Tekst og foto:Snefrid Bergum
Polio 2  2011
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Internasjonal pol
København i augu

Til høsten, nærmere bestemt 31.
august til 2. september, blir det
i København en internasjonal
konferanse om seinfølger av polio.

For de av oss polioskadde som har
hatt gleden av å få epostmeldinger fra
ledelsen i LFPS, så har vi visst om
dette i en god stund nu. Men det spørs
hvor flinke vi har vært til å formidle
dette videre til medlemmer og til andre
som burde være interessert i dette.
Fra før vet vi at kunnskapene om oss
polioskadde er heller mangelfulle i det
alminnelige helsevesenet.
Arrangør.
Initiativtakere til konferansen
er European Polio Union(EPU),
en paraplyorganisasjon for alle
landsforeninger av polioskadde i
Europa.
For meg er det gledelig nytt og
overraskende at det finnes en slik
organisasjon. På hjemmesidene
til EPU finner vi oversikt over
medlemslandene og omtale av
hensikten med organisasjonen.
EPU har ambisiøse mål, her sitert fra
deres hjemmesider:
Mål: Vår visjon er et Europa der folk
med polio og postpolio syndrom har
alle de ressurser de trenger for å leve
et fullt aktivt, selvstendig og integrert
liv og i en verden der polio er helt
utryddet.
EPU har kjempeflotte målsetninger
for en internasjonal organisasjon som
skal kunne bistå polioskadde i alle
europeiske land. Organisasjonen ble
dannet i 2006 under en internasjonal
konferanse i Italia der 9 land til å
begynne med ble assosiert. I dag har
EPU medlemmer fra 15 europeiske
land. Av dette forstår vi at mange
land fortsatt ikke har medlemskap
i EPU og så vidt jeg kan se er der
ingen medlemmer fra de tidligere
østblokklandene.
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Jeg vet bare om en annen
internasjonale konferanser i Europa
om post polio. Den ble holdt i 1989
i Stockholm og dannet opptakten
til dannelsen av Troms lag for
polioskadde. Så dette kan være viktig
for oss polioskadde.
Informasjonen om
Københavnkonferansen finner vi på
nettstedet
http://www.polioconference.com,
et nettsted som er laget særskilt for
denne konferansen.
Hvor internasjonal skal vi si at
denne konferansen er?
Jeg kan se at der er 40 inviterte
foredragsholdere fra 11 forskjellige
land, deriblant er der 3 amerikanere
og to fra Tyrkia. I tillegg er der en
foredragsholder som kommer fra
WHO, verdens helseorganisasjon.

Skandinavia er godt representert med
8 foredragsholdere fra Sverige, 9 fra
Danmark og en fra Norge eller skal vi
si bare en fra Norge.
Vår norske representant blant
foredragsholderne på poliokonferansen
er Elisabeth Farbu som kommer
fra Karmøy og tok doktorgraden
på senfølger av polio i 2002 ved
universitetet i Bergen. Hennes
avhandling hadde tittelen:
«Poliomyelitis: A study of new
consequences later in life».
Norge er gjennom LFPS, vår egen
organisasjon, også medlem av EPU
Finland har ingen inviterte
foredragsholdere, dette selv om de er
medlem av EPU mens Island ikke har
noen medlemsorganisasjon under EPU
og heller ingen foredragsholdere.
Fra USA kommer Joan Headley,
formann for den amerikanske
polioforening (PHI) og en kvinnelig
lege, Dr Selma Calmes som ut i fra

det jeg finner på nettet ser ut til å ha
arbeidet særskilt med anestesi i forhold
til polioskadde.

Gjør jeg videre søk på enkelte av
foredragsholderne finner jeg dette, kort
omtalt:
Alain Yelnik er fransk lege som har
sett særskilt på psykologiske aspekter
vedrørende polioskadde .
 Alice Bickerstaffe, nederlandsk lege
som har undersøkt risiko for fall hos
polioskadde og rehabilitering.
 Anders Stenström er svensk
professor i ortopedi.
 Barbara Bocker er tysk lege som
har sett særskilt på inkontinens hos
polioskadde.
Eric Voorn som er nederlandsk
forsker har undersøkt trening og
kognitiv påvirkning for å bedre tilstand
hos polioskadde.
 Katarina Sunnerhagen, svensk
lege som har tatt for seg polio og
innvandrere.
 Svend Prytz er dansk lege,
halsspesialist og logoped.
 Karen Schipper, psykolog
fra Holland har arbeidet med
rehabilitering av polioskadde.
 Rebecca Martin i WHO arbeider i
forhold til vaksinering mot polio.
Det blir en altfor omfattende oppgave
for meg å komme inn på spesialitetene
til alle foredragsholdere, men jeg kan
oppsummere følgende av oversikten
jeg finner på polioconference.com:
24 av foredragsholderne er leger,
tre er fysioterapeuter, tre er
ergoterapeuter, fem er medlemmer
i polioorganisasjoner, én er fra
Rotary Danmark som har arbeidet
med vaksinasjon, én er psykolog,
én er bandagist og én er «Master of
science» som vi vel kan oversette med
«forsker», av ett eller annet slag.  

iokonferanse i
ust
Konferansen i København har dette
som forutsetning.
Her siterer jeg fra den danske teksten:
Den Europæiske Polio Union
(EPU) byder dig velkommen til den
europæiske post polio konference i
København. EPU ønsker med denne
konference at sætte fokus på de
udfordringer, som polioramte i hele
verden møder, når de senere i livet
oplever smerter, muskelsvækkelser
og en nedsat funktionsevne.
Konferencen inviterer førende
forskere og eksperter på post polio
området, og konferencen giver
professionelle på sundhedsområdet
en mulighed for at udveksle nye
forskningsresultater og diskutere
relevante emner på et professionelt
niveau og forhåbentlig sprede viden
om polioramtes problemer til de
enkelte landes sundhedssektorer.
Vi ønsker også at give polioramte
muligheden for at opnå og
udveksle ny viden om vurdering,
behandling og håndtering af post
polio syndromet, og vi ønsker at
øge bevidstheden om post polio
syndromet i de politiske systemer.

Vi vet at det er ikke så vanskelig å
forstå det danske skriftspråket, men
for mange er det danske talespråket
verre. Dersom du skulle ha lyst til å
melde deg på, så vær oppmerksom på
at foredragene oversettes til fransk,
tysk og dansk. Det er kanskje din
begrensning, men trøst deg med at det
antakelig er for seint å melde seg på da
søknadsfrist er gått ut, uten at jeg skal
si det for sikkert.
Programmet for konferansen
Konferansen har opplegg for
forskjellige grupper: opplegg for alle
deltagere, opplegg for poliorammede
og opplegg primært for helsepersonell.
I tillegg er der sosiale arrangementer
og besøk på stand og plakatutstilling.
Åpningsseremonien starter onsdag 31.

august kl 10.00.
Dette er for alle deltakere og det blir
snakket om utryddelsen av polio og
arbeidet med det, og mer generelt om
post polio syndrom og det vi vet i dag.
Fra kl 13 denne onsdagen, splittes
deltakerne i de «profesjonelle» og
«de polioskadde». Polioskadde og
de som er på den gruppen, tar for seg
blant annet: dannelse av internasjonalt
nettverk, behandling, diagnostikk,
rehabilitering og diskusjon om tema.
«De proffe» ser på immunmodulering,
forskningsoversikt og europeiske
retningslinjer for PPS. Det siste tema
er ved Elisabeth Farbu, vår norske
representant blant foredragsholderne.

helsepersonell. Troms lag for
polioskadde har bidratt med midler
for at ansatte ved fysikalsk medisinsk
rehabilitering ved UNN skal kunne
delta. Vi er glade for at vi på den
måten kan øke kunnskapene blant
helsepersonell i Norge, men vi er
betenkt over at helsevesenet må
søke om midler til oppgaver de per
definisjon skulle være forpliktet til å
påta seg på egen bekostning.
Vi får håpe at de som deltar fra UNN
og alle de andre norske får med seg ny
kunnskap og innsikt som kan komme
oss polioskadde til gode.

Det følger videre et tett program for
torsdag 1. og fredag 2. september.
Programmet finner dere på
http://www.polioconference.com/pdf/
Program_dansk.pdf,
med dansk tekst.
Blant emnene som blir tatt opp er:
livskvalitet, knokkelskjørhet, strategier
for håndtering av PPS, ortopedkirurgi,
bedøvelse av polioskadde, åndedrett
og søvn, tale og svelg-problemer,
muskelstyrke, tretthet, smerte, fysisk
funksjon, livsstil og sykdom utover
PPS, vannlating og tarmproblemer,
trening, psykologiske aspekter,
forhold til samfunnet, hjelpemidler,
polio og PPS historien, rehabilitering,
tverrfaglig samarbeid, pasientens
perspektiv, handicap og PPS politikk
i EU.
Her må vi trekke pusten. Det blir mye
på en gang.
Norske deltakere.
Jeg vet at medlemmer i styret i LFPS
og det norske fagrådet skal delta på
denne poliokonferansen i København.

Leif Erik Storø

Polio etter
vaksine?

Etter henvendelse fra en
ansatt ved høyskolen i
Harstad vil jeg be om at
de av dere som leser dette
og som har fått polio etter
vaksinering, tar kontakt med
meg. Det vil kunne bidra
til viktig materiale for en
forskningsoppgave.
Leif Erik Storø, tlf 77092680,
mobil 93262517, epost:
myleif@bluezone.no

Fra UNN i Tromsø deltar
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Mitt møte med Dal
– I fjor sommer fikk jeg en offisiell
innbydelse til audiens hos Dalai
Lama. Stor var min overraskelse og
jeg tenkte – hvorfor meg? Sier Karin
Endsjø
Min polio – følgesvenn – ledsager og
døråpner:
I oktober 2009 ble jeg invitert
av Rotary Dharamsala som har
tilholdssted i byen Dharamsala
nord i India (mot Tibet). Jeg dro av
gårde med sommerfugler i magen
og hovedmålet for mitt besøk var å
TAKKE denne lokale Rotaryklubben
for deres engasjement i Polio-Plus
aksjonen. Å bekjempe polioviruset
ved å samle inn penger for at alle barn
i hele verden skal få vaksine, det er
en oppgave som alle rotarianere i hele
verden samler seg om. Og også i dag.
For det finnes fortsatt utbrudd av polio
i verden spesielt i området nord i India
og nord i Nepal.
Fantastisk
Dharamsala er stedet hvor
eksiltibetanerne har slått seg ned og
der Dalai Lama har sitt sete. Det var
fantastisk å komme dit og å komme
så tett innpå tibetanerne som er blitt
frarøvet sitt land.
Møtt på flyplassen
Jeg ble møtt av Rotary på flyplassen og
innlosjert privat hos to rotaryfamilier.
Den ene familien bodde veldig flott
høyt oppe i fjellene (bare ca 120
stentrinn i fjellet). Men opp kom jeg
på mine to krykker. Denne familien
var godt velbeslått og mannen i huset
malte og hadde skole for tibetanere
som skulle lære å male tankaer. De
spesielle klostermaleriene. Etter en
uke ble jeg innlosjert nede i byen
hos en familie som ikke hadde så
mye å rutte med. Jeg lå på sofaen i
stua og ute hadde de «stådo». Oppe
i hjørnet i uthuset bodde en stor sort
og gul etterkopp. I denne bydelen
bodde det mest indere. Men lenger
opp i byen bodde Dalai Lama med
sine eksiltibetanere. Til den bydelen
valfarter folk fra hele verden og
det var et eventyr å være der. Jeg
knyttet kontakter og traff mange
poliorammede.
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Audiens: Karin Endsjø på audiens hos Dalai Lama. På bildet står hun som
nummer to fra høyre.
unge menn til Rotarys internasjonale
Nepal og Kathmandu
leir som finner sted på Haraldvangen
Jeg dro også fra Nepal til Kathmandu
i Akershus annenhvert år. Ngodup
og holdt foredrag for Pasuphati rotary- fra Tibet brukte alle sine oppsparte
klubb om det samme temaet. Det var
midler til reisen. Han har polio i begge
andre gangen jeg var i Kathmandu,
ben og kan så vidt gå. Han har malt
første gangen var for ca 23 år siden.
tankabilder i over 16 år og jobber med
Store forandringer og en enorm trafikk det i Nobulinka i Dharamsala. Prem
og eksos. Men byen kan by på så
Lama fra Kathmandu også med polio
mange andre opplevelser og de er det
hadde ingen økonomi. En Rotaryklubb
mange av.
her i Norge sponset halve billetten
Her ble jeg også tatt godt imot av
hans og resten tok jeg.
rotary og ble innlosjert på et billig
Begge hadde en fantastisk
hotell. Jeg betalte alt selv. Både reisen
opplevelse her i Norge.
og opphold.
Takket være min polio har jeg fått
Resultatet av mitt besøk i
et eventyrlig liv på mine gamle dager.
Dharamsala og Kathmandu dette året
Audiensen som havnet i min postkasse
ble at jeg inviterte to poliorammede
i fjor var helt uventet. Det var nok pga

lai Lama og Nepal

mitt engasjement rettet mot tibetanerne
og de med polio som var årsaken.
Til audiens
Vi var en gruppe på 10 personer fra
Norge som ble invitert til Dalai Lama.
Det var Porong Pelmo Choeding
monastry i Nepal og fra Bodong
Research Center in Dharamsala som
var arrangør av audiensen.
Audiensen hos Dalai Lama fant sted
2.november i fjor i Dharamsala. Det
var et stort sikkerhetsoppbud. Alle
ble ropt opp med navn. Vi fikk hvert
vårt nummer ble kroppsvisitert, og
måtte levere inn alle vesker, kameraer
og mobiltelefoner. Så ble vi geleidet
inn gjennom store porter for til slutt

å bli ført inn i et stort
rom i klosteret med
flotte klostermalerier på
veggene. Der satt vi og
ventet i en time.
Totalt var vi over
150 mennesker fra
12 land. De største
gruppene kom fra Tibet
og Nepal. Det var helt
stille og merkbar energi i
salen. Alle ventet spent.
Så ble vi bedt om å
reise oss og inn kom his
Holiness Dalai Lama,
smilende og avslappet i
sin munkedrakt.
Dalai Lama var både
morsom og alvorlig
samtidig. Vi både lo og
gråt. Han takket alle
som arbeider på sin måte
for prosjekt til gavn for
tibetanere og fattige barn
i Nepal. Hans budskap
var også:
Du kan ikke forandre
noe «der ute» hvis
du ikke er i fred og
kjenner deg selv, både
på det mentale og det
følelsesmessige plan”.
Dalai Lama var
akkurat kommet tilbake
fra USA. Mens han
var der fikk han vite at
kineserne nå innfører
kinesisk i alle tibetanske
skoler. Tibetanerne får
dermed ikke lenger
beholde sitt eget tibetanske
språk.
Dalai Lama nevnte her at i Norge har
samene fått beholde sitt språk og at de
også har fått bestemmelsesrett i landet.
Det er slik vi skulle hatt det i Tibet sa
han.
Demonstrasjoner
Hver kveld var det demonstrasjoner i
Dharamsala. Tibetanerne gikk i gatene
med tente lys og ropte ut sitt slagord:
«Free language in Tibet».
Da jeg ble kalt opp til Dalai Lama
ble jeg litt nervøs og fikk samlet miine
to krykker og sjal. Han satt i en stor
stol noe opphøyet fra oss. Da han så
meg komme mot seg, litt usikkert og
med to krykker reiste han seg. Gikk

ned og hjalp meg opp på podiet.
Jeg tenkte febrilsk: Bare jeg nå ikke
snubler. På forhånd tenkte jeg at jeg
måtte vise han spesiell ærbødighet og
se ned. Men det glemte jeg helt da han
tok tak i hendene mine og jeg kunne se
ham dypt inn i et par øyne som glitret
bak brilleglassene. Ja, han smilte og
blunket til meg. Jeg tror jeg smilte
skøyeraktig tilbake.
Snakket én time
Han snakket i omtrent 1 time for oss.
Han måtte sikkert fryse der han satt
for jeg hadde kjent hvor kald han var
på armene og i hendene da han møtte
meg. Mannen har en veldig utstråling
og det så ut som om han hadde all
verdens tid med oss. Han førte seg
så rolig og avslappet. Etterpå fikk vi
det tibetanske skjerfet rundt halsen i
gave. Så ble vi blesset og geleidet ut av
rommet. Ut gjennom portene og ned
i klosteret der vi fikk våre vesker og
kameraer tilbake.
Før hjemreisen var jeg på noen store
middager der vi ble servert tibetansk
mat. Vi fikk se et fantastisk show
med tibetansk musikk og dans. Jeg
fikk også audiens hos His Holiness
Karmapapa og jeg fikk treffe søsteren
til Dalai Lama også. Hun bød meg inn
til mat da jeg besøkte Tibetan Village
under deres 50 års jubileumsdager.
Jeg trenger hjelp.
Men dette møtet forplikter. Jeg håper
jeg kan fortsette å hjelpe tibetanske
poliobarn. Men til det trenger jeg hjelp.
Vi som har polio i Norge er
profesjonelle på hva senskader og
hva som skal til for å hjelpe barn
med polio. Hva som trengs for å lette
tilværelsen for dem i forhold til sin
polio. Utstyr, viten om hva de må trene
på. I hvert fall komme seg opp fra
bakken. Kan ikke vi sammen bidra?
Rotarianerne over hele verden jobber
for å bekjempe viruset. Men hva med
dem som HAR polio?
Et forslag til lagene våre: Hva kan vi
gjøre? Gi meg tilbakemelding. Jeg har
god kontakt med rotarianerne og flere
poliorammede og dessuten et relativt
bra senter for poliorammede som i sin
tid ble styrt av kongefamilien i Nepal.

Tekst: Kari Endsjø
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fra gamle dager
ÅRSMØTEPROTOKOLL 1991
Forkortet utgave fra konstituerende årsmøte for LANDSFORENINGEN FOR
POLIOSKADDE (LFPS) 16. februar 1991,
Scandic Hotel, Bergen
Det møtte 19 stemmeberettigede, tre fra NHF`S hovedadministrasjon, to gjester og sju assistenter. Etter et par hilsninger ble
årskonferansen åpnet av Kari Johannessen som sak 1.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste og sak 3. godkjenning av fullmakter ble enstemmig godkjent.
Sak 4 under konstituering ble arbeid under årsmøtet fordelt på ni personer fra hele landet.
Sak 5: Godkjenning av overgang til landsforening, herunder navn på landsforeningen.
Det ble enstemmig vedtatt at det dannes landsforening for diagnosegruppen polioskadde.
Landsforeningen ble enstemmig vedtatt å hete Landsforeningen for Polioskadde (LFPS).
Landsforeningen tilsluttes Norges Handikapforbund.
Under sak 6. Oppsummering av polioarbeidet i NHF orienterte Kari Johannessen
om interimsstyrets arbeid. Årsmøtet tok orienteringen til etterretning og ønsket at denne sendes ut sammen med
årsmøtereferatet.
Sak 7. Godkjenning av vedtekter.
Forslag til vedtekter var utsendt som saksdokument. Vedtektene er utformet i samsvar med NHF`s mønstervedtekter for
landsforeningene.
Årsmøtet foreslo et par endringer i det utsendte forslaget.
Vedtektene ble så godkjent med de foreslåtte endringene.
Sak 8. Uttalelse fra Årskonferansen. (red. anm. Direkte avskrift her)
Forslag til uttalelse ble lagt frem for årskonferansen. Uttalelsen skal sendes til alle landets aviser sammen med informasjon
om dannelse av LFPS. Etter plenumdiskusjon, fikk redaksjonskomiteen i oppdrag å bearbeide forslaget.
Følgende bearbeidede forslag ble vedtatt av årsmøtet:
LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE (LFPS) ble stiftet 16. februar 1991 på Scandic Hotel Bergen.
Kari Johannessen, Bergen ble valgt til leder.
Landsforeningen for Polioskadde er tilsluttet Norges Handikapforbund.
LFPS skal arbeide for å ivareta interessene til polioskadde ved å spre informasjon om senfølger etter polio
(postpoliosyndromet) til polioskadde, helsepersonell og andre interesserte.
LFPS skal arbeide for et koordinert og tilpasset behandlingstilbud, og informere om hjelpeordninger og trygderettigheter.
LFPS skal arbeide for økte kunnskaper og forskning på området. LFPS vil også medvirke til et samarbeid mellom
fagpersoner og polioskadde i inn- og utland.
LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE (LFPS) KOMMER MED FØLGENDE UTTALELSE:
HELSEVESENET MÅ FÅ KOMPETANSE OM SENSKADER ETTER POLIOMYELITT!
Sykdommen poliomyelitt er utryddet i Norge. Likevel lever det fortsatt 5-10 000 mennesker her i landet som fikk
sykdommen under de store epidemiene på 40- og 50- tallet. De fleste har til dels store funksjonshemninger.
Omfanget av senskader skaper økende behov for flere og bedre behandlingstilbud. Samtidig har helsevesenet i Norge
bygget ned sitt tilbud.
De færreste i helsevesenet har kunnskaper om poliomyelitt, ikke minst senskader.
LFPS krever på denne bakgrunn at alle polioskadde får et tilfredsstillende utrednings- og behandlingstilbud for senskader.
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LFPS mener at tilbudet blir best ivaretatt gjennom regionale sentra som skal ha den nødvendige spiss-kompetanse. Disse
bør bygges på den kompetanse som allerede finnes ved Haukeland sykehus i Bergen og Sunnaas sykehus i Akershus. I
tillegg må vi få dette ved universitetsklinikkene i Trondheim og Tromsø. Det er viktig at denne kompetansen kommer alle
regionsykehus til nytte. Tilbudene må være likt for alle, uavhengig av fylkesgrenser og fylkenes evne og vilje til å satse på
utredning og behandling.
Sak 9. Valg.
Følgende styre ble enstemmig valgt:
Leder:
Kari Johannessen
Nestleder:
Steinar Øyhaugen
Sekretær:
Dagny Selliseth Furuseth
Kasserer:
Randi Halden Larsen
IPR-rep.:
Inger Jorunn Christensen
Styremedlem:
Birgith Berg
styremedlem:
Laila Steen
1. vara:
Jarulf Guvåg
2. vara:
Bjørg Holm
3. vara:
Torunn Jacobsen
Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:
Rolf Reinertsen
Bjørg Holm
Anne Marie Sandvik
Vararepresentant:
Michael Bye

Hordaland
Vestfold
Møre og Romsdal
Troms
Oslo
Sør-Trøndelag
Oslo
Oslo
Troms
Vestfold
Vest-Agder
Troms
Sør-Trøndelag
Nordland

Følgende revisor ble enstemmig valgt:
Revisor:
Nitschke`s Revisjonskontor A/S
SAK 10. Avslutning.
Nyvalgt leder i LFPS`første ordinære styre. Kari Johannessen, takket forsamlingen og avsluttet årsmøtet.
Protokollen er underskrevet av:
Gudlaug Langås, Kristian Endestad og Hanne Grimstvedt som var referent.

MILLICABLE/MILLICLICK
Gulvvarmesystem for
installasjon under parkett
og laminat uten behov
for innstøping.
Spør etter produktet hos din
elektroinstallatør.

www.nexans.no/varme

Global expert in cables
and cabling systems

God sommer
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Stor heder til
Bjørg Holm
Under årsmøtet i LFPS holdt
forbundsleder Arne Lein
en hilsningstale i anledning
landsforeningens 20 års
jubileum. Han kunne da
fortelle at en av initiativtakerne
til arbeidet for og blant
polioskadde, både lokalt og
på landsbasis, Bjørg Holm, på
sin 70 års dag den 13. mai i år
ble tildelt NHFs gullnål for sitt
trofaste og oppofrende arbeid i
alle år.
Dette var en tydelig populær
tildeling og høstet stor applaus
under møtet.
Vi i hovedstyret var samtidig
kjent med at det var tatt et lokalt
initiativ til at hun også skulle
få kongens fortjeneste medalje.
Dette var ikke avklart enda, så
vi kunne ikke si noe om det på
møtet. Dette var et initiativ vi
fult ut hadde støttet. Bjørg har
virkelig fortjent en offentlig
utmerkelse for det arbeidet hun
har utført i alle år.
Melding om at dette hadde gått i
orden kom inn mens vi arbeidet
med dette bladet, og vi i LFPS
vil få slutte oss til gratulantene.
Hun vil få utdelt medaljen den
28.juni på et møte på Park
Hotell, Voss.
Dessverre kunne hun ikke være
til stede på årsmøtet, men vi vil
få lov til å takke henne gjennom
bladet for det hun har betydd,
og fortsatt betyr, for arbeidet for
like rettigheter for alle. Vi vet at
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Ros og heder: Fortjent heder til Bjørg Holm.

helsa ikke alltid er på topp, men
vi vet at «stå på» humøret og
viljen til fortsatt engasjement er
der i fult monn.
Takk skal du ha for at du er der

Bjørg. Håper at du fortsatt har
flere gode år foran deg til glede
for deg, dine nærmeste og for
oss.
Stein Johnsen
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 2/11. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 5. september 2011
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• småklipp

fra nær og fjern

Brev med tilleggsfrimerker
Her om dagen dukket det opp et
interessant brev i min postkasse.
Nøyaktig gjengivelse:
Gol 23/5-2011
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Magne Normann, Mølnåsen 13D, 9415 Harstad ble trukket ut som vinner av
x-ordet i nr. 1. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd
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Kjære alle poliovenner.
Eg fikk disse gamle frimerkene til jul
frå Signe Bredal Førd i Stavanger.
Ho hadde ein svigerfar som døydde av
polio på 1940 talet i Svelgen.
Sjølv fekk eg polio i 1953 og sender
helsing til alle mine poliovenner frå
Østlandske Vanførehjem på Hamar og
Sophies Minde.
Og sist, men ikkje minst – til alle mine
Tyrkia-helsereise-bekjente.
Håper at bladet kan bruke disse
frimerka i eit innlegg i bladet.
Med helsing
Ingrid Dahle Wollebæk”
Dette var ukjent for meg og sikkert
mange andre også. Det ser ut til at
frimerkene stammer fra USA.
Polio Sister Kenny foundation og Polio
Elizabeth Kenny foundation.
Er det noen som vet mer om disse eller
andre frimerker er styret interessert i å
få vite mer.
Tekst: Mona Myrer

Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Bernt Støylen
Ankersvingen 2
1358 Jar
Tlf: 92 61 34 59
markus2040@msn.com
Aust-Agder Poliolag
Ellen Knudsen
Påskeveien 37
4823 Nedenes
Tlf: 37 09 46 08
elknuds@hotmail.com
Buskerud Polioforening
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Tlf: 415 18 848
wera.fjeld@c2i.net
Finnmark Poliolag
Kontaktperson mot Troms
Gerd Åse Dervo
Seidaveien 17
9845 Tana
Tlf: 478 36 510
gerdaase@yahoo.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
2436 Våler i Solør
Tlf. 62 42 03 14
Mob. 456 05 790
mona.myrer@online.no



JA,

Hordaland Poliolag
Eivind Fretheim
Myrdalskogen 284
5117 Ulset
Tlf: 909 79 915
eivind.fretheim@bluezone.
no
Møre og Romsdal Poliolag
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90
Mob: 95 12 71 11
geir.stromsholm@
bluezone.no

Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf: 23 19 00 72
Mob: 97 15 92 22
randi.halden.larsen@gmail.
con

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

Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 90 91 75 22
kbrin@haugnett.no

LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no

Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 41 25 03 46
golopp@online.no

LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no

Oppland Poliolag
Magnus Johanssen
Nordbyvegen 4
2817 Gjøvik
Tlf: 934 22 254
magnus.johanssen@hotmail. com

Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 35 52 72 51
jan-henn@c2i.net

Vestfold Poliolag
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Tlf: 33 32 20 34
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48
huldra@halden.net

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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

