Polio

Nr. 3 2011 26. årgang • Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

2 • Polio 3 

2011

• innhold

Polio

nr.3 2011
Postadresse:
Postboks 9217, 0134 Oslo
Telefon sentralbord: 24 10 24 00
Ansvarlig redaktør
Leder i LFPS Stein Johnsen
hamar@uten.net
Redaktør
Svein Sjølie
mob: 91 15 62 16
svein.sjolie@gmail.com
Redaksjonsutvalg
Bjørg Holm
bjoergh@online.no
Leif Erik Storø
myleif@bluezone.no
Snefrid Bergum
ekins@broadpark.no
Frist for innlevering av stoff
Stoff til neste numnmer må
være innsendt til
hamar@uten.net senest
10. november
Design og layout
Svein Sjølie
Trykk
Dalby Grafisk AS
Hamar
Annonser
Halsne Reklame og Media
arild@hrme.no
Opplag 2700
Forsidebilde:
Tretopphytta i Ringsaker er
tilpasset rullestolbrukere.
(Foto: Svein Sjølie)

Lederen har ordet.................................................................................... 4
Nytt fra fagrådet....................................................................................... 5
Bjørg Holm får Kongen si fortenestemedalje i sølv................................. 6
Mona Myrer har gitt seg som sekretær................................................... 7
Naturopplevelser for bevegelseshemmede.........................................8 -9
LFPS-konferanse 20. mai................................................................. 10-11
Poliokonferansen i København.......................................................12 -15
Bokanmeldelse...................................................................................... 16
"Uføretrygden"....................................................................................... 17
Evaluering av behandlingsreiser........................................................... 19
x-ord...................................................................................................... 21
Norge rundt med lokallagene.........................................................22 - 23
Fra gamle dager.................................................................................... 24
Undersøkelse om behandlingsreiser til utlandet................................... 25
Småplukk fra fjern og nær..................................................................... 26
Lokallagenes kontaktpersoner.............................................................. 27

• hovedstyret i
Leder:
Stein Johnsen

LFPS

Nestleder
Geir Strømsholm

Furubergvegen 205
2316 Hamar
Mobil: 916 93 833
hamar@uten.net

Jørivn. 19,
6520 Frei
Mobil: 951 27 111
geir.stromsholm
@bluezone.no

Kasserer:
Arne Furulund

Styremedlem:
Snefrid Bergum

Sekretær:
Ragnhild Skovly
Hartviksen

1. varamedlem
Gunnar Olsen

Hattemakerlia 86
2019 Skedsmokorset
Mobil: 918 41 973
lfps.kass@gmail.com

Teigev. 12
1640 Råde
Mobil: 957 75 546
ragnhskonline.no

Postvn. 31,
1481 Hagan
Mobil: 473 48 595
ekins@broadpark.no

Vesterveien 1
8014 Bodø
Mobil: 412 50 346
golopp@online.no

2. varamedlem
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand
Tlf. 38 02 90 52
Mobil: 952 82 781
bebba@live.no

KONTAKT TIL KONTORET HOS NHF:

Ellen Trondsen, tlf: 24 10 24 43, ellen.trondsen@nhf.no, Postboks 9217,
Grønland, 0134 Oslo
Polio 3

•

2011 3

•

lederen har ordet

D

enne sommeren har vært meget spesiell. Den vil bli husket
for flere ting. Den ufattelige tragedien i Oslo og på Utøya
er det som nok har festet seg i minnet til alle nordmenn. Vi har
sett og hørt om terroraksjoner rundt i verden, men at det kan skje
her hjemme også var mer utenkt. I alle fall at noe så forferdelig
kunne skje. Selv for meg som har jobbet i mer enn 30 år i
Kriminalomsorgen har disse hendelsene brent seg inn. Jeg har sett
og opplevd mye grusomt før, men dette er nærmest utenkelig.

E

n annen sak som har opptatt det norske folk i sommer er været.
Også det har vært nærmest utenkelig, særlig her i sør. Det
settes til stadighet nye nedbørsrekorder, uten at vi føler grunn til å
være stolte. Flom og ras har skapt usikkerhet og utrygghet for hele
samfunn og for enkeltpersoner. Da er det godt å se at samfunnet
ser ut til å kunne lære av slike hendelser, både på godt og vondt.

F

orhåpentligvis vil vi få en bedre beredskap mot både terror og
mot naturkatastrofer. Men det som undrer meg er om vi er i
stand til å skape en bedre beredskap i forhold til medmennesker
med forskjellige typer sykdommer og funksjonsnedsettelser. Det
som, for mitt vedkommende, har aktualisert spørsmålet er at jeg
fikk anledning til å delta i den internasjonale PPS konferansen som
den Europeiske Polio Union arrangerte i København i tiden
31. august til 2. september.

F

lere av forelesningene der fikk meg til å reflektere rundt disse
spørsmålene. For eksempel: Hva har vi lært av de epidemier
som har vært. Har vi vært forberedt på de senskadene som har
kommet, og som vil komme for neste generasjon. Har samfunnet
det nødvendige apparat til å gi oss og de som kommer den
nødvendige støtte og hjelp. Er vilkårene og økonomien på plass.
Hva med helsevesenet. Går de rundt og tror at polio og de følgene
vi har av dette er på vei ut. Vi er jo en utdøende generasjon. Ja, er
vi det? For det første synes det faktisk som poliotter lever minst
like lenge, og kanskje lengre enn andre, og har vi virkelig oversikt
over de plager som den nye generasjon med polio har? De som
vi betegner som våre nye landsmenn. Er vi klar over at flere der i
tillegg har med seg traumer fra krig, naturkatastrofer og sult.

J

eg vil tro at det i tillegg til de fysiske utfordringene som PPS
gir helsearbeiderne og samfunnet for øvrig vil by på en mer
kompleks stillingtagen til vår gruppe i framtiden. Min umiddelbare
reaksjon da blir at helsearbeiderne, og politikerne, nå bør benytte
den muligheten som de har til å studere vår gruppe grundig, lage
gode ordninger og få på plass det verktøy som er nødvendig så
raskt som mulig. Desto bedre rustet er vi alle til å møte det som
kommer.

K

onferansen i København stilte mange spørsmål rundt dette.
Noen anbefalinger ble også gitt, men hovedkonklusjonen er at
det fortsatt er en lang vei å gå. Ikke bare rent medisinsk, men også
i forhold til samfunnsinnsats og vilje til å være med å bygge opp
tilbud. Det som var godt for oss i fra Norge å se var at vi har et av
de beste offentlige systemer i verden på mange felter, men ennå er
det en lang vei å gå. Andre land har en enda lengre vei å gå. Det
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som bekymret meg verst var den mangelen på offentlige tilbud
som er. Heldigvis har vi hatt polio-organisasjoner som har gått i
bresjen og fått på plass noen ordninger, men mye er basert på den
enkeltes initiativ og økonomi.

E

t av de spørsmål som synes å by på stadig flere utfordringer
er bilordningen. Som en følge at NAV har regionalisert
ordningen i stor grad og innskjerpet kriteriene for tildeling så blir
de enkeltes service verksteder lagt ned eller flyttet dit NAV sine
bilkontorer er. Bare i Nord Norge vil det kunne bety over 100 mil
kjøring tur/retur for å få service. Her legger nemlig Handicare ned
sitt verksted i Bodø.

D
V

et reiser spørsmålet om det er flere steder som medlemmene
kjenner til. I så fall vil vi sette pris på å få vite det.

i har en artikkel om et nytt tilbud til bevegelseshemmede i
dette nummer. Jeg tenker på artikkelen om hytter i tretoppene.
Dette synes jeg ser spennende ut. Kjenner dere til om det finnes
lignende tilbud andre steder i landet? Er noen interessert i å prøve
dette? Ta kontakt så skal vi formidle adresse og telefonnummer.

B

ehandlingsreiser er et område som vi vil følge spesielt godt
med på i år. Som dere ser så har vi annonse for reisene i 2012
i dette nummer av bladet. I utgangspunktet vil vi få omtrent samme
antall plasser som det skulle ha vært i 2011. Hvordan man på
denne måten skal få tilgodesett de som mistet plassene i fjor, og de
som er kvalifiserte søkere i år, har jeg vansker med å forstå. Dette
er spørsmål som vi vil ta opp med Behandlingsreiser så snart vi får
til et møte med dem igjen.

S

om tidligere nevnt så er Hovedstyret representert i referanse/
kontaktgruppa i forbindelse med SINTEF sin evaluering av
Behandlingsreiser på oppdrag fra Helsedirektoratet. Så langt så har
deltakelsen i gruppa fortalt oss at dette er en ordning som kanskje
lever farlig. Vår oppmerksomhet vil derfor være skjerpet i forhold
til å bevare og utbygge tilbudet. Her må vi be om alle medlemmers
bistand til å få satt spørsmålet på den politiske dagsorden. Dere må
ta det opp med lokale og regionale politikere og helsearbeidere.
Dersom det blir reduksjon i dette tilbudet vil det føre til øket press
på de lokale og regionale tilbudene, og ikke minst økt konkurranse
med andre diagnosegrupper. Riktignok er vi avhengig av gode
tilbud også her, men det ene kan ikke erstatte det andre her. Det
har vi forskningsrapporter som viser. Derfor er min oppfordring:
Stå på. Ta dette opp med alle som kan være relevante i denne
sammenheng.

S

om vi ser så krever arbeidet for poliotter fortsatt ildsjeler. Det
har vi heldigvis i vår organisasjon. Takk for at dere står på, og
ha en riktig god høst alle sammen.

Stein

Nytt fra fagrådet
Flere medlemmer har henvendt seg til LFPS med
spørsmål rundt bruken av statiner. Dette er en
legemiddelgruppe som brukes mot forhøyede kolesterol
verdier og høyt blodtrykk. Vi har derfor spurt Professor
Nils Erik Gilhus i Fagrådet om hvilken innvirkning
bruken kan ha på poliopasienter, om det er snakk om
bivirkninger som gjør at en bør slutte med bruken og
om det finnes alternativer.
Nils Erik Gilhus svarte:
– Statiner har som en mulig bivirkning smerter i muskulatur,
hos noen til og med betennelse i musklene og med nedsatt
kraft til følge. Dette opptrer ikke hyppigere ved post polio
enn hos ellers friske. Men konsekvensene kan bli større ved

post polio, når man allerede er svak og/eller har smerter
fra før. Bivirkningene av statiner går så å si alltid tilbake
når man slutter. Statiner er et viktig legemiddel, som kan
motvirke alvorlig sykdom. Min anbefaling er at personer
med post polio skal bruke statiner med samme indikasjoner
som dem uten tidligere polio. Men det er svært viktig å være
klar over muligheten for muskelbivirkninger. Dersom det
er mistanke om slike bivirkninger (ny/økt smerte, nye/økte
lammelser, andre muskelbivirkninger), skal man slutte med
statiner. Det vil vise om plagene skyldes statiner eller noe
annet. Hvis de skyldes statiner, kan man vurdere å prøve et
annet statin. Omfanget av bivirkninger må vurderes opp mot
forventet positiv effekt.

Quick lotteriet
Som den oppmerksomme leser
vil se så har vi på denne siden en
omtale av Norsk Tippings nye
lotteri for frivillige organisasjoner.

så er det spesielt aktuelt for oss i og
med at LFPS står ansvarlig ovenfor
Lotteritilsynet for den omgangen som
nå er i gang.

Dette må ikke forveksles med NHF`s
Quick lotteri. Quick lotteriet skal
fortsette i sin nåværende form, og i år

Vi i Hovedstyret har derfor en
oppfordring til dere alle. Støtt opp
Quick lotteriet. Da går inntekten til

lotteripoolen i NHF, og her er vi i
LFPS med. Det har mye å si for våre
inntekter i tiden framover, - og – dette
er penger som etter hvert går tilbake
til medlemmene.

VinnVinn – nytt lodd fra Norsk Tipping
Loddet er det første produktet i et nytt samarbeid mellom
Norsk Tipping og de ti største humanitære organisasjonene i
landet.
- Vi i Norsk Tipping er veldig glade for å kunne spille på samme
lag som den norske frivilligheten. Frivillig sektor spiller en
svært betydningsfull rolle og representerer det beste av vårt
samfunns verdier, sier Torbjørn Almlid, adm. dir. i Norsk
Tipping AS.
Skrapeloddet er et lodd i Flax-familien hvor deler av
overskuddet er øremerket Norges Handikapforbund.

Kjøp lodd – dette er en fin måte å støtte
Norges Handikapforbund på.

Samarbeidet består av Norsk Tipping og
Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
Kreftforeningen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna,
Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Blindeforbund,
Flyktninghjelpen og Norges Handikapforbund.
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Bjørg Holm får Kongen
si fortenestemedalje i sølv

HEIDER: Ordførar Gunn
Berit Lunde Aarvik (t.v.)
overrekte Kongens
fortenestemedalje i sølv
til Bjørg Holm. Nestleiar
i handikapforbundet,
Toril Heggen Munk (t.h.),
overrekte NHF si gullnål.
Vener, familie og representantar for
Handikapforbundet lokalt, regionalt og nasjonalt, var til stades då
Bjørg Holm tysdag fekk overrekt
Kongens fortenestemedalje i sølv.
Samstundes vart ho tildelt Norges
Handikapforbund si gullnål.
Ei glede
Ein rørt og glad ordførar Gunn Berit
Lunde Aarvik overrekte diplom og
medalje på vegne av Kongen.
– Bjørg Holm har gjort ein
eineståande innsats for eit opnare og
meir inkluderande samfunn, sa Lunde
Aarvik. Som politikar har ho vore glad
for Bjørg Holm si rolle som påpassar
og pådrivar, og prisvinnaren fekk også
blomehelsing frå kommunen som takk
for innsatsen. Ordføraren minna om at
mottakarane av fortenestemedaljen er
inviterte til slottet, der dei kan få møta
og takka kongen.
Folkeopplysning
Bjørg Holm vart råka av polio som
femåring, og var i lang tid lam og
sengjeliggjande. Med jernvilje og støtte
frå familien makta ho å trena seg opp
att, fekk utdanning og yrke, gifta seg
og fekk to born. Dei siste 20 åra har
ho blitt gradvis svekka av seinskadane
etter poliosjukdommen, med sterke
nakkesmerter og pustevanskar.
– Men med sitt pågangsmot, sitt
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engasjement og sin sterke livsvilje
har ho heile tida stått på med innlegg
i pressa og kontakt med politiske
styresmakter, helsestell, organisasjonar
og næringsliv. Motivasjonen har vore
å auka kunnskapen om seinskadar
etter polio, og generelt gjera bygg og
offentlege rom tilgjengelege for alle.
Sterk vilje
Bjørg Holm var med og stifta
Landsforeningen for Polioskadde, ho
har stifta og leia helsesportslag og
handikapforeining i Lenvik, krisesenter
for Midt-Troms, og på Voss har ho
vore med i leiinga av det lokale
handikaplaget sidan 1993.
Dei siste ti åra har NHF avd
Voss skipa til helseseminar for
helsepersonell, brukarar og offentlege
instansar. Føremålet er å bryta ned
barrierar mellom funksjonshemma og
folk flest.
Nyttig innsats
I 2006 gav Bjørg Holm ut boka «I
draumen sprang eg», der ho fortel
om livet sitt. I ei tid då deltaking
i arbeidslivet i stor grad definerte
mennesket sin verdi, vart den polioråka
ungjenta definert som ei ein ikkje kunne
rekna med. «Ho kan ikkje gjera nytte
for seg», vart det sagt.Kongen er av ei
anna oppfatting.

Han har tildelt si fortenestemedalje
til Bjørg Holm fordi ho har gjort ein
særdeles fortenestefull innsats over
lengre tid, og fordi hennar livsinnsats
kan stå som døme for andre.
– Ei stor ære, seier Bjørg Holm om å
få fortenestemedaljen.
– Men eg har ikkje gjort dette åleine,
sa medaljemottakaren, som takka
ektefelle Torstein Sausjord og styret i
handikaplaget for godt samarbeid.
Gull verdt
– Kva har vore din motivasjon?
– Eg har tykt det har vore viktig.
Dette med seminar, der alle får
informasjon på ein gong, er den beste
måten å informera på. Det er viktig
å gjera det på ein ordentleg måte.
Ikkje berre kritikk, men også positiv
vinkling, seier Bjørg Holm.
Ho fekk også overrekt Norges
Handikapforbund si gullnål.
Nestleiar Toril Heggen Munk trekte
fram Holm sin innsats for polioråka,
for eit inkluderande samfunn, og for
innsatsen med å gjera lokalsamfunnet
på Voss meir tilgjengeleg.
Sissel Hole i lokallaget overrekte
blomar, og streka under at Bjørg Holm
verkeleg fortener den flotte utmerkinga
for innsatsen sin.

ANNE RIVENES tekst og foto
ar@avisa-hordaland.no

Mine år som sekretær
i landsforeningen
Jeg ble valgt inn som sekretær i Landsforeningen i 2005
etter å ha vært 3. vara i ett år.
Det ble litt prøving og feiling til å begynne med som
naturlig er når man er ny. Men jeg fant da etter hvert min
måte å arbeide på.
Det har vært fine og lærerike år i Hovedstyret. Det har
alltid vært et styre som har hatt bra tone og godt samarbeid.
Det store plusset som jeg kan tenke tilbake på er alle de
hyggelige menneskene jeg har truffet i denne perioden i min
kontakt med lokallagene rundt om i landet, samt personene i
Fagrådet og i Behandlingsreiser. Ettersom styret får tilsendt
protokoller fra nesten alle lokallagene har jeg sett at det
arbeides veldig bra rundt om i landet vårt. Det gledelige
nå er at de fleste har fått bedret sin økonomi takket være
bingopenger og grasrotandel fra Norsk Tipping. De fleste
lagene velger å bruke disse på sosiale samlinger for sine
medlemmer. Det synes jeg er hyggelig.
Jeg fortsetter som leder i LFPS Hedmark og vil derfor
treffe igjen mange av dem jeg har blitt kjent med og
antagelig bli kjent med enda flere på neste års årsmøte. Det
gleder jeg meg til.
Jeg fikk positivt inntrykk av den nye sekretæren, så min
tidligere «jobb» vil nok bli godt ivaretatt. Jeg ønsker henne
og resten av styret lykke til i sitt videre arbeid og vil takke
alle for et godt samarbeid i årene som har gått.
Mona Myrer

tAKKET AV: Mona Myrer takker for seg i hovedstyret for LFPS.

LFPS takker Mona for den flotte innsatsen hun har gjort
som sekretær. Hun har vært med på å skape rutiner
som både kommer organisasjonen og, ikke minst, nye
sekretærer til gode.
Vi ønsker henne lykke til videre. Hun fortsetter jo som
leder i LFPS Hedmark og har sagt seg villig til å være
med i utvalg, noe Hovedstyret vet å benytte seg av.

Hjelp i forbindelse med flyreiser
Vi vet ikke om våre medlemmer er oppmerksom
på at de som skal ut og fly til/fra Gardermoen har
mulighet til å bestille hjelp fra Medema til håndtering
av bagasje, billetter og transport til flyet. Hvorvidt
det også gjelder fra andre flyplasser i Norge er noe
usikkert. Her vil vi gjerne ha tilbakemelding fra
medlemmene om hvilke erfaringer dere har i den
anledning.

av slik hjelp. Svar kan sendes til Stein Johnsen på
mailadressen eller på telefonen.
Hjelp på Gardermoen
For å få hjelp på Gardermoen ringer dere tlf: 64 82 17 60
2 – 3 dager før avreise. Den dagen dere skal reise ringer
dere ca. 10 til 15 minutter før ankomst uansett om dere
kommer med fly, tog eller bil.

Dersom det er mulig å få hjelp også andre steder så send
oss telefonnummer og eventuelle tidsfrister for bestilling
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Naturopplevelser for b
Siden den første tretopphytta sto
ferdig i 2006, har en overnatting
vært noe bare bevegelsesfriske
har kunnet oppleve. Det vil
Tretopphytter gjøre en forandring
på nå.
Frode Schei i Tretopphytter er snart
ferdig med den tredje tretopphytta
langt inne i skogene i Veldre
Almenning i Ringsaker.
– Her har vi lagt alt til rette for at
folk med bevegelseshemming også
skal få oppleve naturen på en ny og
spennende måte, sier Schei, mens
vi går den slake, men godt stigende
kjørerampa opp til hytta som ligger
høyt over bakken med fantastisk utsikt
over myra.
– Fra verandaen her det faktisk noen
av gjestene som har sett bjørn.
Fantastisk
Da Polio er med for å se på hytta
har familien Mikkelsen fra Oslo
sovet ei natt i den nesten ferdige
hytta. De er enstemmige i sin omtale

av tretopphytta og beliggenheten;
fantastisk.
– For oss som bor i midt i Oslo er
det en utrolig opplevelse å komme
hit. Å få oppleve en sånn nærhet til
naturen, hvor ekornene hopper rundt
på verandaen. det er så langt fra hva vi
opplever i Oslo, selv om Oslo har sin
sjarm, sier Magne Mikkelsen. Sammen
med kona Monica Lie og datteren Mari
Lie Mikkelsen har de valgt å begynne
ferien med ei natt i Granhytta.
Både kona og datteren er enige om at
dette er fantastisk opplevelse de vil
huske for all tid.
Bevegelseshemmede
– Hvorfor bygger du for
funksjonshemmede?
– Hvorfor skal ikke mennesker med
bevegelseshemming ha mulighet til å
få en naturopplevelse? svarer Schei og
fortsetter: – Da vi bestemte oss for å
bygge ei tredje hytte her på Danseråsen
og så at det ikke ville være store
jobben og legge til rette for rullestoler,
bestemte vi oss med en gang og slik er

det blitt, sier Schei.
Brede dører til soverom og til
biodoen gjør det problemfritt for alle.
Ellers er det bygd en do like ved vegen
hvor en kan kjøre rullestol inn på do,
bidrar til et problemfritt opphold for
alle.
Nytt marked
– Men jeg skal heller ikke legge skjul
på at det kan åpne for utleie også i på
ukedager. Det ville være hyggelig for
oss om brukere som eller ikke har så
store muligheter til å komme seg ut,
kan komme hit og får noen feriedager,
sier Frode Schei.
– Når kan dere ta i mot gjester?
– Vi har en form for prøvedrift
nå. Når det gjelder mennesker som
kommer i rullestol vil det gå litt tid.
Det er en del tilpasningsarbeider som
gjenstår, men i løpet av høsten skal
hytta være ferdig og vi er klare for å ta
i mot alle gjester, bevegelsesfriske eller
bevegelseshemmede, sier Frode Schei.

Nydelig utsikt: Vel opp ved hytta får man en flott utsikt
utover myrene. I gjesteboka er det dokumentert at noen av
hyttas gjester har sett en bjørn!

Tilpasset rullestol: – Det skal ikke være noen problemer å
komme seg opp med rullestol, sier Frode Schei i Tretopphytter.
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Flott i terrenget: Både hytta og kjørerampe er tilpasset
naturen rundt.

bevegelseshemmede

Flott beliggenhet: Tretopphytta langt inne i skogene i Ringsaker. Denne hytta er tilpasset rullestolbrukere, men naturopplevelsen
er ivaretatt på den aller beste måte.
Polio 3
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LFPS konferanse 20. mai 2011
I år feirer Landsforeningen for
Polioskadde (LFPS) 20 år. Dette
skulle blant annet markeres med en
fagkonferanse i forkant av årsmøtet.

Gjester fra PTU
Etter at leder Stein Johnsen hadde
ønsket alle frammøtte velkommen,
introduserte han to gjester fra
vår danske søsterforening PTU
(Landsforeningen af Polio-, Trafik og
Ulykkesskadede). Nestleder i PTU
Ghita Tougaard fortalte at de startet
i 1945 og nå også hadde med både
whiplash og ryggmargskadde i tillegg
til polio og trafikk- og ulykkesskadde.
Av de ca. 24 000 polioskadde på 1900
tallet, var det ca. 12 000 fremdeles
levende hvorav ca 7 000 hadde PPS
(post polio syndrom). Blant annet
kunne de tilby tre ukers treningsleir.
Gurli B. Nielsen, PTU, snakket litt om
den forestående poliokonferansen i
København 31. august til 2. september.
Fremdeles var det plass ledig dersom
noen flere hadde lyst og anledning.
Margot Nissen-Lie
Æresmedlemmet i LFPS Margot
Nissen-Lie (98 år) snakket litt om
hvordan det var på den tiden hvor
Landsforeningen mot poliomyelitt
fungerte. Kongehuset var alltid den
store støttespilleren i kampen mot
polio. Falken hjalp til med å vise
polioskadde fra nord- og vestlandet
omkring i Oslo by. Maleren Kai Fjell
ga bildet "Mor og barn" som kunne
selges. Mange bidro med midler som
betød at mange polioskadde fikk
vaskemaskiner eller støvsugere, noe
som ikke var allemannseie på den
tiden. Vi i salen var full av beundring
over hennes klarhet og fremdeles over
hennes engasjement, tross alderen.

Historie: Steinar Øyhaugen hadde mye
å fortelle fra LFPS’ tidlige historie
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Gjester: Leder Stein Johnsen sammen med to fra PTU. Gurli B. Nielsen (til v.) og
GhitaTougaard
av et eksternt firma. Svarene var
Steinar Øyhaugen
mange. Noe av de viktigste var at
Om noen skulle fortelle om starten
senskadene oppstod 30-40 år etter at
på LFPS i 1991 og hva som ledet til
sykdommen rammet, uavhengig av
dannelsen av foreningen, så måtte
kjønn eller alder da polioen rammet.
det bli Steinar. Tilbake i 1985 hadde
Og en klar bekreftelse på at den beste
polioskadde Turid Jøssang i NHF
behandlingen var varme (varme bad,
informasjon om at "noe" skjedde med
varmt klima).
polioskadde. Det ble satt i gang en
spørreundersøkelse blant polioskadde
Anne-Kristine Schanke
man kjente til. Hele 1003 svar kom inn Anne-Kristine har lang fartstid med
i 1988 og tendensen var klar: Mange
hensyn til psykiske aspekter ved
hadde fått forverret sine lammelser
senskader etter polio. Hun startet med
og mange hadde fått lammelser i
å konstatere at i Andreassens studie
muskulatur som angivelig aldri hadde
(1988) hadde 56 % fått polio i en alder
vært lammet. Smerter var også et
av 11 år eller tidligere. I Lobben og
økende problem. Allerede i 1987
Øyhaugens studie (1994) var 63 % 10
ble Vestfold poliolag stiftet (Norges
år eller yngre. På den tiden, 1940-50
første?).
årene, var barnepsykologi lite utviklet
Noe av det første styret gjorde, var å som fagfelt. Plikt og lydighet preget
samle viten om senskader i et lite gult
barneoppdragelsen. Adskillelse fra
hefte. For veldig mange polioskadde
foreldre over lang tid preget mange av
var det den første informasjonen
barna.
om senskader. Den første for leger
Mange snakket aldri om sin polio
og fysioterapeuter også. Likevel når
verken med familie eller venner, og
polioskadde kom til sin lege og klaget
mange hadde heller ikke kontakt med
over nye lammelser og smerter, ble de
andre polioskadde. Man ønsket å være
av legen ofte møtt med at de var late
som alle andre!
og burde trene mer. Hypokonder var
Da senskadene meldte seg, opplevde
også et uttrykk som ble mye brukt.
mange det som å få polio på nytt.
Det lille heftet ble distribuert til
Med mange traumatiske opplevelser
alle kjente polioskadde gratis vedlagt
i barneårene og post polio syndromet
en giro om frivillig betaling. Det kom
på toppen i tillegg til økende behov for
inn 56 000 kroner, tror jeg, sa Steinar,
hjelpemidler, er det rart at ikke flere
og det var starten på vårt eget fond.
har fått psykiske senskader.
Da Steinar rykket opp fra nestleder til
Som Anne-Kristine påpeker har
leder og Bjørn Lobben kom inn som
polioskadde en fantastisk evne til å
nestleder, ble det besluttet å lage en
tilpasse seg sine nye situasjoner.
stor undersøkelse for blant annet å
dokumentere behovet for behandling i
varme bad og varmt klima. Hele 1444
Nils Erik Gilhus
personers svar kunne databehandles
Å snakke om akutt polio i verden

i dag er både lett og vanskelig. Jeg
var inne på web-siden til Verdens
Helseorganisasjon (WHO) og per
25. mai var det registrert 166 personer
angrepet av Type 1 og Type 2 virus så
langt i år. Av disse kom 52 fra Chad,
48 fra DR Congo og 40 fra Pakistan og
noen enkelttilfeller.
Vi hadde i Norge flere store
epidemier i første halvdel av 1900
tallet. Etter at vaksinen kom i 1956
avtok nye poliotilfeller dramatisk.
Det samme skjedde over nesten hele
verden. WHO arbeidet for at polio
skulle være utryddet i år 2000. Så gikk
det ikke! Fremdeles er det 1000-2000
nye tilfeller årlig. Totalt i 2010 ble
det registrert 1288 nye. Man regner at
mellom 10-20 millioner mennesker har
polio, derav 20-70 % med post polio
syndrom.
Når det gjelder medisinsk
behandling, så er det fysioterapi,
hjelpemidler, ortoser, kirurgi,
respirasjonshjelpemidler og utdannelse
(rehabilitering, opplæring). Injeksjoner
med gammaglobulin har vært forsøkt
i Bergen uten den store effekten. I
Sverige og Danmark gis det til enkelte
poliopasienter.
Kari Lofthus
Hun startet med å definere tre
symptomkomplekser hos polioskadde
som:
1. Bruksrelaterte muskelsmerter og
utslitenhet
2. Degenerative leddsymptomer og
andre ledd- og ligamentproblemer
3. Progressiv tap av nevromuskulær
funksjon
Dette krever god
differensialdiagnostikk med tverrfaglig
kartlegging av den enkelte pasient med
tanke på prognose og terapi.
Resttilstander etter polio gir økt risiko
for inaktivitet og dermed utvikling og/
eller forverring av svakhet, smerter,

nedsatt utholdenhet. I tillegg kommer
økt fare for sykdommer eller tilstander
som diabetes, hjerte-/karlidelser
beinskjørhet og overvekt.
Hva bør fysioterapeuten gjøre?
Hel kroppsundersøkelse som belastningsforhold, muskelkvalitet, spenningsforhold og smerte
 Vurdere bevegelsesanalyse
 Styrketesting
 Kondisjon, utholdenhet og
arbeidskapasitet
 Vurdere behov for ortopediske
hjelpemidler
 Vurdere behov for andre typer
hjelpemidler
Behandlingen?
 Hjelpe pasienten med å holde seg
myk og smidig, styrke, stabilitet
og bevegelighet, elementer av
mobilisering
 Bløtvevsbehandling
 Smertelindring
 Vedlikeholde styrke og kondisjon
 Behandle og forebygge videre
utvikling av slitasjeskader og
overbelastningssymptomer
 Energiøkonomisering
 Aktivitetsveiledning, balanse,
aktivitet – hvile. Vektkontroll
 Bassengtrening

med forskjellige metoder. Målet med
treningen er primært å øke den nevrale
aktiveringen.
Kondisjonstrening med 60-80 % av
max puls minst 30 min x 2 per uke.
Ved liten muskelkraft får man effekt
ved lavintensiv trening med mange
repetisjoner og bedre evnen til å
utnytte oksygenet i muskulaturen.
For bedret kondisjon anbefales
trening i varmtvannsbasseng,
ergometersykling, lett
mosjonsgymnastikk og øvelser med
redskap.
Pasienter med post polio syndrom
skal unngå å bli skikkelig slitne.
Svekket muskulatur skal beskyttes
for overforbruk med hensiktsmessige
ortoser, ganghjelpemidler, rullestol
og lignende. Total aktivitet bør
reduseres, men ikke så mye at det
blir underforbruk av muskelaktivitet.
Kanskje psykososial støtte kan hjelpe.
Ove Fondenes
Pustesvikt er en viktig årsak til
sykelighet og død hos en rekke
pasienter med nevromuskulære
sykdommer. De kan ha problemer
med innpust, utpust, svelgproblemer,
manglende pustekontroll eller
lungesykdommer.

Polioskadde trenger og tåler trening
innenfor bestemte rammer
 Ikke maksimal belastning
 Ikke hard fysisktrening med ensidig
belastning
 Intervaller med innlagte pauser
 Ikke trening til utmattelse
 Restitusjon innen rimelig tid
 Hovedmål: vedlikeholde funksjon

Det er stadig et økende behov for
respirasjonstekniske hjelpemidler.
I dag er det ca. 1300 brukere av
slikt utstyr, deriblant 99 med polio.
Pasienter med poliosenskader utgjør
en viktig gruppe med hensyn til
underventilering. Det viser seg at det
er en betydelig kjønnsforskjell – 71 %
kvinner mot 29 % menn.

Styrketrening kan utføres på moderat
svak muskulatur (>3 på skala
0-5). Lavintensitetstrening har god
effekt. Ulikt rammede muskler eller
muskelgrupper bør trenes ulikt, gjerne

Nasjonalt kompetansesenter for heimerespiratorbehandling ligger i Bergen. Det er tilsluttet Haukeland universitetssykehus.
Avslutning
Det ble en liten paneldiskusjon etter
at alle foredragene var ferdige. Det
er bare å beklage at det ikke lykkes å
notere alle ”gullkornene” den enkelte
kom med. Til tross for mikrofon var
det noen av foreleserne som hadde en
litt utydelig stemme i tillegg til mye
informasjon.
Samlet sett var fagkonferansen meget
nyttig. Det bør ikke gå nye 20 år før en
slik dag igjen kan legges i forbindelse
med årsmøtet i LFPS.

Panelet: Fra v. Anne-Kristine Schanke, Steinar Øyhaugen, Ove Fondenes,
Kari Lofthus og Nils-Erik Gilhus.

Tekst: Bjørn Lobben
Foto: Roy Johansen
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Poliokonferansen i København

Post polio syndrom
A challenge of today = En utfordring for vår tid.

Fra hele verden: Over 350 deltakere på konferansen. Omlag halvparten poliotter og fagpersoner.
Den Europeiske Poliounion inviterte til
konferanse i København i dagene 31.
august til og med 2. september. Over
350 deltakere møtte opp, derav flere
fra Norge. LFPS var representert med
Snefrid Bergum, Geir Strømsholm og
Stein Johnsen fra Hovedstyret. I tillegg
møtte professor Anne-Kristine Schanke
og sjeffysioterapeut Kari Lofthus fra
Fagrådet. Bjørn Lobben og Torunn
Jacobsen fra hhv. Buskerud og Vestfold

representerte også Norge. Honnør til
de lokalavdelingene som prioriterte å
sende representanter til konferansen.
Det vil gjøre det lettere å nå ut med
informasjon til flest mulig av våre
medlemmer. I tillegg var det dessuten
flere fagfolk fra våre universiteter og
behandlingsinstitusjoner. Nå skal det
heller ikke stikkes under en stol at vi
savnet flere fra behandlingsmiljøet.
Men det får vi prøve å kompensere

med å spre informasjon om
konferansen.
Ikke alle hadde klart å få rom på selve
kongresshotellet. Der var det bare
noen få rom som var tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Det førte til at
4 av oss fra Norge ble plassert på et
annet hotell noen km unna. Mildt sagt
så bød det på noen transportmessige
utfordringer, men disse er jo som kjent
til for å overvinne.
Selve konferansen startet tidlig onsdag
den 31/8, men dagen før var det møte
i den Europeiske Polio Union. Vi
skal komme tilbake med referat fra
de enkelte tilstelninger etter hvert. I
første omgang er dette ment som et
”oversiktsreferat” fra hele kongressen.

Transport: Mange av delegatene fikk god service med en velfungerende
transporttejneste.
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Det som var mest gledelig med
konferansen var at det var samlet PPS,
personer med Post Polio Syndrom, og
forelesere fra store deler av verden.
I tillegg hadde flere produsenter og
service institusjoner funnet veien til
konferansen. Det ga oss mulighet
til å få et oppdatert overblikk over
situasjonen pr. i dag, men også noen
perspektiver på hva framtiden kan
bringe. Det ble også knyttet noen
nyttige kontakter som vi skal vite

Poliokonferansen i København

Anestesi og medikamentell
behandling
Vi får ofte spørsmål om hva som
er riktig anestesi i forbindelse med
opperasjoner for oss med polio.
Dr. Selma Calmes hadde et innlegg
i konferansen om problemer i
forbindelse med anestesi for PPS
pasienter.
Hun stilte innledningsvis to
spørsmål;

1. Hva er den beste bedøvelse
for PPS pasienter?

2. Hvilke former for bedøvelse
har vi?

å benytte oss av i forbindelse med
framtidige fagkonferanser her hjemme.
Arrangørene hadde ordnet med
tolketjeneste for de som følte at de ikke
behersket konferansens hovedspråk,
engelsk, tilfredsstillende. Det ble tolket
på dansk, tysk, fransk og engelsk,
men alle innleggene ble holdt på
engelsk. Det kunne jo være en rimelig
utfordring da engelsk kunnskapene var
noe variable både hos forelesere og
deltakere.
Øktene var lange og sterkt fortettet.
Hver økt, med flere forelesere, var på
ca. 1 ½ klokketime. Noen ganger måtte
vi også ta deler av kaffe og matpauser
til hjelp. Dette er noe noen av oss har
meldt tilbake til arrangørene om at de
må se på til neste gang. PPS deltakerne
er vel ikke de som er mest kjent for å
klare slike lange økter eller være mest
utholdende. Det gikk da også tydelig
fram av de forskningsresultatene som
ble lagt fram.
Onsdag kveld var vi invitert til
mottakelse i København rådhus. Der
var det omvisning og bevertning.
Dessverre var alle norske poliotter så
sliten at vi måtte melde avbud til denne
samlingen.
Torsdag kveld var det middag på
kongresshotellet med hilsener og
underholdning. Her oppdaget vi raskt
at vi måtte passe på lommeboken og
klokkene da det ruslet en magiker
rundt i salen. Han avsluttet med et
scene show som imponerte de fleste.

Hvordan man skal forholde seg til
dette er avhengig av flere faktorer.
• Helsen generelt.
• Den planlagte operasjon.
• Samspill mellom lege og pasient under operasjonen.
• Vekt.
• Lammelse, herunder lammelser i strupe, svelg og tarm.
• Pusteproblemer.
• Allergi.
De vanligste alternativene er
• Hel narkose.
Dette gikk på tankeoverføring og
u-uttalte meldinger som han skrev
ned og presenterte oss for. Selv våre
fagfolk innen psykologi ble imponerte,
og vi lurte alle på hvordan han fikk det
til.
Etter at den formelle konferansen var
over så ble det arrangert en omvisnings
tur i København. Deltakerne var innom
de fleste kjente stedene i byen på turen.
Selv om flere hadde vært i København
tidligere så var det mange som takket
ja til dette tilbudet.
Kort oppsummert så var dette
en lærerik og nyttig konferanse.
Lærerik fordi vi ble presentert for
forskningsresultater og nyttig fordi vi
så at vi i Norge ligger langt framme
både når det gjelder kunnskap og tilbud
på vårt område. Det som forundret meg
mest var at de øvrige landene, også i
Europa, ikke hadde tilsvarende tilbud
i offentlig regi som vi har her hjemme.
Selv i våre tre naboland så er mange
av tilbudene basert på tiltak som våre
respektive pasientorganisasjoner har
skaffet til veie. Imidlertid dekker det
offentlige en betydelig del av utgiftene
i Skandinavia. Dette er noe vi skal
være med å kjempe for å hegne om i
vårt land, og som vi skal være med å
spre ut i verden.
For nærmere orientering vil vi, både
i dette og flg nummer av Polio trykke
artikler fra konferansen.

Av Stein Johnsen.

•
•

Del av kroppen blir bedøvet.
Overvåket narkose.
Legene er spesielt oppmerksom på
poliopasienter i denne forbindelse.
Inntil 90 % av pasientene, og da
snakker vi ikke bare om polio, kan i
utgangspunktet få problemer under
narkose. Hun ba om øket beredskap
spesielt ovenfor pasienter med
Skoliose.
Lokalbedøvelse kan være en fordel i
mange tilfelle. I USA skjer nå de fleste
inngrep under lokalbedøvelse. Dette
kan gis enten som epidural eller spinal
bedøvelse. Tidligere var dette lite
brukt på poliopasienter, men nå har det
kommet nye teknikker som er meget
effektive. Legen bruker skanning for å
se hvor nålen skal settes. Så langt viser
erfaringen at dette er et meget godt
alternativ til hel narkose. Dersom det
er risiko for betennelse skal man være
forsiktig, men så langt er erfaringen at
dette faktisk er den sikreste metoden
for PPS pasienter.
Hva bør vi selv gjøre? Jo, her er test
av lungene viktig. Det bør vi be om for
å få klarlagt status for lungekapasitet
og ev. fare for komplikasjoner i
pusteorganene. Vi bør også selv
forsøke å sette oss inn i risikoen
(kirurgisk) ved inngrepene. Dette er
spørsmål som en kan rette til sin egen
lege i den forberedende fase. Legen
anbefalte også at røyking ble kuttet ut i
et tidsrom av 3 – 4 uker før inngrepet.
Pasienter som bruker B eller C papp
bør ta med seg denne på sykehuset.
Et poeng som hun understreket er at
Polio sannsynligvis er en permanent
betennelses tilstand i ryggmargen.
Undersøkelser viser at det gjerne sitter
igjen en restbetennelse hos de fleste
pasienten med polio, i alle fall hos de
med PPS.
Opplysning om disse spørsmål
finner vi (og legene) på Post Polio
Internasjonal sine hjemmesider.

Av Stein Johnsen.
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Tilbud til poliorammede
rundt i verden
Under Poliokonferansen i
København var det innledere fra
flere land som fortalte om arbeidet
med og for poliorammede rundt i
verden. Som vi vet så er det fortsatt
noen ”problemområder” i forhold
til aktivt poliovirus og manglende
vaksine rundt i verden. Vi kan
spesielt nevne Pakistan, India,
Somalia og Nigeria. Tilstanden i
China er mer ukjent pr. dato, men
så vidt vites så er det fortsatt aktivt
poliovirus der.
I dag regner vi med at vi har ca.
12 millioner poliooverlevende i
verden. Det utgjør i snitt ca. 1,7 %
av befolkningen, men antallet og
prosentandelen varierer fra land til
land. Det samme gjør tiltakene som
er iverksatt i de enkelte land. Et
spørsmål som tvinger seg fram blir da:
Hvor mange må vi være før vi får den
hjelpen vi trenger, og som vi i Norge
har en selvfølgelig rett til?
Organisasjonen Rotary har vært
en av spydspissene i arbeidet med
poliovaksine. I samarbeid med WHO
og lokale helsemyndigheter har de
vært med på å vaksinere mer en 2
milliarder barn siden 1985. Dette
arbeidet vil bli fortsatt, men enda er
det flere steder hvor det er behov for
innsats. Viruset er ikke utryddet, noe
flere av innlederne på konferansen
kunne fortelle om.
Flere av innlederne berørte tilstanden i
sitt hjemland.
Ramesh Ferris kommer opprinnelig
fra India, men ble adoptert til Canada
som 3 åring. Han var rammet av
polioviruset i sitt opprinnelige
hjemland og har funnet det naturlig å
ta en utdannelse innen helse og sosial
for å kunne jobbe aktivt med dette.
Han har sosialhøyskole og startet
tidlig organisasjonen ”Cycle to walk”.
Dette kom til ved at han syklet tvers
over Canada for å vekke interesse for
polioarbeidet og for å samle inn midler
til arbeid med polioskadde i India.
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Ca 11 % av Canadas befolkning er
ikke vaksinert mot polio. Med andre
ord så må det også jobbes med dette
spørsmålet i hans nye hjemland, og
det ser ut til at prosjektet har klart
å skape interesse og viten om dette
også i Canada. Det offentlige tilbudet
til landets egen befolkning er i stor
grad basert på den virksomheten som
pasientorganisasjoner og veldedige
organisasjoner har satt i gang. Støtten
fra myndighetene til opphold og
behandling varierer noe mellom
delstatene. FERRIS har klart å samle
inn nærmere 300 000 canadiske dollar
til arbeidet i India.
Mary-Anne Liethof fra Australia
fortalte om arbeidet i Australia.
Foreløpig er det i oppstart fasen.
De har samlet PPS pasienter fra
hele Australia på 3 dager symposier
hvor forskjellige tema blir tatt opp.
Symposiene er for både pasienter
og helsepersonell. I og med at dette
er i startfasen så ble det en a-ha
opplevelse for alle deltakerne. Her
kunne man for første gang treffe noen
med felles utfordringer, og mye av
arbeidet foregikk som gruppearbeid
– diskusjoner – opplysning om
behandling og om hjelpemidler. Så
langt er arbeidet under evaluering.
Arbeidet får ikke offentlig støtte
og de er avhengig av donasjoner
og filantropi. Innlederen er ansatt
som organisator av arbeidet i hele
Australia. Hun inviterte til samarbeid
og ønsket kontakter til dette arbeidet.
Avslutningsvis inviterte hun til
en større konferanse i Quinsland i
Australia neste år. Her vil vi komme
tilbake med nærmere orientering når vi
får prospektet for denne konferansen.
Anne Shanahan fra Irland var
neste innleder. Hun er med i Post
Polio Support Group. Dette er en
organisasjon som i utgangspunktet
drives ganske likt det arbeidet som
foregår i Australia. Også der er
arbeidet med senskader i startfasen,
men det synes som de har klart å
etablere nyttige kontakter både politisk
og helsefaglig. Flere konferanser er

avholdt, og flere er under planlegging.
De inviterer også til samarbeid
med andre organisasjoner over
landegrensene.
Det var flere innledere som fortalte
om arbeidet i hjemlandet, men jeg har
valgt å ta med disse som eksempel
fordi de viser at det offentlige
helsevesenet ikke arbeider slik som vi i
Norge er vant til. Selv i Skandinavia er
det forskjeller.
Alle lands helsemyndigheter bør nå
være opplyst om både polioviruset
og hvilke skader det medfører. Hva
er så de største utfordringene på
verdensbasis? De fleste kjenner etter
hvert til de mest typiske senskadene,
også benevnt som PPS, som rammer
det store flertall av pasientene, men
fortsatt gjenstår mye arbeid i forhold
til opplysning. Det som vi må spre
kunnskap om er:

•

Hva er de gjennomgående
problemer for PPS pasienter.

•

Når og hvordan oppstår senskader og hvilke utslag/komplikasjoner gir disse.

•

Effekter fysisk og psykisk.

•

Andre skader enn rent fysiske.

•

Poliopasienter rammes også
mer hyppig av enkelte andre
sykdommer, gjerne såkalte
livsstil sykdommer. Dette pga.
innmobilitet.

•

Medisinsk og behandlingsmessig tilgjengelighet.

•

Samfunnets universelle utforming.

•

Og ikke minst: Hvordan opplever vi selv situasjonen.

I - land bruker i snitt 14 til 15 000$
til behandling av poliopasienter. I U –
land ligger snittet på 68 til 70$. Her har
vi alle en utfordring. NHF arbeider i U
– land gjennom Atlas alliansen. Dette

Poliokonferansen i København

Smerter ved polio
Dr. Katharina Sunnerhagen fra
Sahlgrenska sykehuset i Gøteborg
snakket om PPS pasienter og smerte.
Hun understreket at smerte er en
subjektiv opplevelse. Vi har vel
noen ganger hørt fra helsepersonell
at ”så vondt gjør det vel neppe”.
Men her er det den enkelte pasients
opplevelse som er det viktig.
Undersøkelser viser at opplevelse
av smerte er overrepresentert blant
poliopasienter, og da spesielt blant
kvinner. Hvorfor det er slik vet man
ikke enda. Smertene kan forekomme
i både muskler, i ledd og ved såkalte
”knutepunkter”, det vil si punkter
mellom sener og muskler.
De fleste leger har ikke møtt
pasienter med polio. Derfor er
det viktig å fortelle hvor de finner
opplysning om dette.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Og her har vi en nyttig adresse:
WWW.ISWSP.pain.org
Hvilke former for smerte finnes det?
Jo vi har
• Smerter i muskler og knokler.
• Neurotiske smerter.
• Kombinasjon av disse.
Ca. 50 % av poliopasientene
har kroniske smerter. Hvilke
konsekvenser gir så dette?
• Reduksjon av fysisk aktivitet, men de fleste presser seg
for mye. Erfaringen er at de

•

•
•

bruker maksimal kapasitet til
enhver tid.
Vi må lære oss å ”økonomisere” med kreftene.
Ved behov for maksimal
ytelse må man velge mellom
aktivitet. Her snakker vi om
en streng prioritering.
Kroppen tåler mer i vann.
Bruk gjerne ortoser. Om ikke
fast så til avlastning.
Medisin? – Bruk det som
er nødvendig for å redusere
smerten. Ikke mer.
Prøv å unngå stress.
"Distraherende" aktivitet kan
hjelpe litt.
Legen må få vite nøyaktig
hvilken smerte man har, og
hvor den sitter.
Forskning viser at latter og
aktivitet som skaper glede kan
avhjelpe noen av smertene.
Dette har med utløsning av
endorfiner i hjernen å gjøre.
Akupunktur kan hjelpe, men
det gir neppe varig virkning.
Det må derfor gjentas. (Akupunktur er også gjerne en
subjektiv opplevelse.)
Trøtthet (fatique) er vanlig.
Dette er ofte sekundært til
smerte. Hvile er derfor viktig.
For poliopasienter kommer
gjerne tretthet tidligere enn
for andre pasientgrupper. Dette kommer sannsynligvis av

•

den kroniske restbetennelsen
som følger polio.
Ca. 50 % av pasientene har
søvnvansker. Gjerne i form av
søvnapne.

Hva kan vi gjøre for å avhjelpe
dette?
• Endring av livsstiler.
• Ta gjerne en lur i løpet av
dagen.
• Finne strategier som kan gjøre
noe med livssituasjonen.
• Få puste og respirasjonsassistanse.
• Smertesituasjonen kan reduseres medisinsk.
• Immunglobelin kan hjelpe.

Av: Stein Johnsen

Webadressen til
poliokonferansen
er et arbeid som vi alle kan støtte.
Enkelte andre lands organisasjoner har
egne prosjekt i U – land. Skal vi tro
flere av innlederne så ønsker de hjelp
fra bl.a. oss her i Norge for å utvikle
tilbudet i sine land.
Det kan jo være noe å tenke på for
flere av oss!

Den danske polioforeningen, DPU har fått lagt ut videoer og Power Point
presentasjoner av innlegg og foredrag på konferansen i København i dagene
31. august til 2. september. I skrivende stund er ikke alle presentasjonene
ferdige, men de opplyser at flere kommer etter hvert. Foreløpig ser det ut
som man får nesten alle foredragene på nettet.
Dette finner vi på: www.polioconference.com
Vi kommer til å presentere referat fra flere av foredragene i de kommende
nummer av bladet.
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Ein velferdsstat under ombygging
Den norske velferdsstaten er ikkje under nedbygging,
men under ombygging, skriv redaktør Aksel Hatland i si
innleiing til boka Veivvalg i velferdspolitikken som no er
publisert på Fagbokforlaget.
Boka tek føre seg trendar og utfordringar i den norske
velferdsstaten. Bidragsytarane teiknar opp liner av den
nye velferdspolitikken som veks fram i møtet med ein
globalisert verdsøkonomi, eit fleirkulturelt samfunn og ei
aldrande befolkning. Boka drøftar vidare kva konsekvensar
det har at den lokale velferdspolitikken i aukande grad blir
styrt gjennom nasjonale og internasjonale rettsreglar. Ho
tek opp sentrale og omstridte tema i velferdsdebatten, slik
som auka valfridom for brukarane, ønskjer om å satse meir
på tenesteyting og mindre på trygdeoverføringar, og forsøk
på å styre folks åtferd på arbeidsmarknaden og i familien
gjennom økonomiske insentiv.
Forskar ved NOVA Aksel Hatland er redaktør og
hovudforfattar av boka. I tillegg har han trekt inn sju
medforfattarar med spesialkompetanse på ulike tema av
interesse.
Boka er eit resultat frå prosjektet «Velferdssamfunnets
utfordringer» som har støtte frå program for
velferdsforsking under Noregs forskingsråd.
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Innhald:
1) Innledning: Trenger verdens beste land reformer? (Aksel
Hatland)
2) Den gode barndommen – ved politikkens grense (Anne
Skevik Grødem)
3) Oppvekst i et samfunn i endring (Halvor Fauske)
4) Den moderne aldringen (Aksel Hatland & Britt
Slagsvold)
5) Syk eller arbeidsledig? (Aksel Hatland & Einar Øverbye)
6) Innvandring og velferd (Aksel Hatland)
7) Globalisering – en trussel mot nasjonal velferdspolitikk?
(Rune Ervik & Aksel Hatland)
8) Svikter oppslutningen om velferdspolitikken (Ann-Helén
Bay, Henning Finseraas & Aksel Hatland)
9) Rettsliggjøringen av velferdspolitikken (Aksel Hatland)
10) Tendenser og utfordringer (Aksel Hatland)
Du kan kjøpe boka i bokhandelen eller tinge den direkte
frå forlaget (www.fagbokforlaget.no).
Aksel Hatland (red)
Veivalg i velferdspolitikken
Fagbokforlaget 2011

«Uføretrygden»
Fra Liv Stalsberg Engom har vi fått
oversendt følgende. Dette er opprinnelig skrevet av: Jomar Kvitland.
Redaksjonen synes det var et godt
innspill som billedgjør noen av konsekvensene av den nye
«UFØRETRYGDEN»
Som dere sikkert vet har et samlet
storting kommet med ny uføretrygdmelding. Politikerne sier alle at dette
er bra.
Høyresiden mener det er for bra.
Men den har mange negative sider.
Uføretrygdede skal levealdersjusteres.
(hvis ditt årskull lever i snitt lengre,
må en dele den beregnede pensjon på
flere år).
Det vil si at den dagen en går over
på pensjon, ved 67 år, taper man mye
penger, selv om det blir bare halv justering, slik de sier. Frem til 2018. da
skal det justeres igjen.
Selv ved halv justering vil en på uføretrygd tape rundt 20.000 kroner i året.
(ved en arbeidsinntekt på ca 350.000
kroner) tapet blir mindre jo mindre en
tjener før overgang til uføre.
En frisk pensjonist kan jobbe til 68
eller 69 år for å kompensere for tapet.
Det kan ikke en som er arbeidsufør.
Det gjør dette ekstra urimelig.
Uføretrygd blir en stønad som det skal
betales vanlig skatt av.
De sier at ingen skal få mindre kjøpekraft. Stønaden (trygda) skal økes til
66% av tidligere lønn, og med vanlig
skatt sitter du da igjen med det samme
som i dag.
Men, en mister de fordelene trygd
gir. Veldig mange som i dag har lav
trygd, har i dag fordel med for eksempel husleiestøtte, støtte til tilpassing

i hjemmet, bil bruk, lavere satser på
SFO og masse andre aktiviteter, vil
kunne miste støtten da en tjener for
mye, (inntekt før skatt).
Altså, du tjener en god del mer, sitter
igjen med det samme som før, og mister derved mange av dagens goder.
Eksempel:
Ufør minstepensjonist med 7 000
kroner i husleie i kommunal leilighet
i Trondheim får i dag 3 070 kroner i
måneden i statlig bostøtte.
Med ny uførestønad får hun/han
1.234 kroner i måneden.
Ung ufør får i dag 2634 kroner i måneden.
Med ny uførestønad får hun/han 681
i måneden
I dag vil en ufør ha opptjening i
folketrygda til en er 67 år.
Forslaget vil at den stopper ved 62 år.
Det gjør at alle som startet å jobbe etter
de var 19 år taper.
For å få full opptjening i folketrygda
må du ha 43 år etter pensjonsforliket
i 2009. Dette utgjør også en god del
penger.
Jo lengre utdanning, jo mer taper du.
I dag kan uføre tjene 1 G ved siden av
trygda.( ca 75 000 kroner)
Dette blir redusert til 0,4G(ca 30 000
kroner)
Det skal bli vanskeligere å få varig
uføretrygd. Legen skal bare stille diagnosen, ikke anbefale uføregrad. NAV
skal bestemme. Begrunnelsen for dette
var at fastlege kunne være for involvert
i pasienten og ta helhetshensyn.
Arbeidsgiverforeningene og
høyresiden av de politiske partiene har
startet en kampanje for å få dette til å
bli dårligere.

De sier at Norge ikke har råd.
Statistikk kan dessverre brukes i hytt
og vær.
Men, et par eksempler.
Vi bruker i dag mindre av Brutto
Nasjonal Produkt på uføre og
sykefravær en for 40 år siden.
– Hvem har hørt det???
Sykefraværet har ligget stabilt på +–
7 % i 40 år. I perioder på 6,7 og i andre
perioder på 7,5.
– Hvem har hørt det???
Hvis det øker fra 6,9 til 7,3 omtales
det som en eksplosjon.
Antall uføre har eksplodert de siste
40 år sier de.
For det første, økingen var forutsett av en ekspertkomité (nedsatt av
Brundtland) for over 30 år siden.
For det andre, de siste ti år har det ikke
hvert øking.
– Hvem av dere har hørt det????
Med mye mer
Dette er en kortversjon, med noen av
problemene, og jeg håper dere forstår
at selv om nesten alle med makt, fra
SV og helt ut forbi høyre sier at dette
er bra, er det ikke bra nok.
Selv om det kunne blitt verre.
Husk at hvis du må velge mellom to
onder, sitter du igjen med et onde.

Jomar Kvitland

Kurs og innledninger pom Diskriminerings
og tilgjengelighetsloven. DTL.
Stopp diskriminerings kurs kan arrangeres rundt i landet
dersom det er interesse for det. Dette er tema som kan
behandles på både dag og kveldstid og på helgekurs. I og
med at de anbefaler en tidsramme på 6 timer eller mer så
er det vel mest hensiktsmessig med dags eller helgekurs.
Dette er viktige tema som angår oss alle. Kursene blir

arrangert av Stopp Diskrimineringen. Lokallagene må
selv stå som arrangør og betale for forelesere mv. Stopp
Diskrimineringen lover spesialpris for små organisasjoner.
Dersom det er interesse for det kan man kontakte: Berit
Vegheim på tlf; 90 19 63 25 og/eller på Epost: berit@
stopdisk.no
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proteser
ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

Å være et helt
menneske, er å føle seg
som et.

www.och.no

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70

Telemark
35 56 15 50

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

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

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

Produktene er fullstendig trygge i bruk
da de inneholder teknologi som
utelukker at det kan oppstå
forbrenningsskader
Be om brosjyre og nærmere opplysninger !
Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 Ottestad. Tlf: 62 57 44 33
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Fax: 62 57 44 34 E-mail: service@cypromed.no

www.cypromed.no

Orientering om den
økonomiske situasjonen på
hjelpemiddelområdet
Fra NHF har vi fått oversendt en bekymringsfull sak. Det
gjelder økonomien i NAV og hjelpemiddelområdet. NHF og
FFO har tilskrevet brukerrådet om saken, og vi tillater oss å
sitere fra en del av dokumentet.
”Vi er gjort kjent med at det skal spares ca. 45 mill. kr. på
hjelpemiddelområdet på landsbasis. I den forbindelse har vi
følgende spørsmål, som vi ønsker besvart.
1. Dersom dette medfører riktighet: hvorfor er ikke
brukerorganisasjonenes utvalgsmedlemmer informert om
situasjonen?
2. Hvor mye skal det spares og på hvilken måte?
3. Hvordan vil dette påvirke tilbudet til brukerne på
landsbasis?”

Svar fra NAV: Skal ikke spare 45 mill. Hele NAV skal
spare ca 3% fordi IKT-området trenger penger. Også
hjelpemiddelområdet skal spare 3% på driften, bl a ved
å ikke ta inn vikarer, utsette utviklingsarbeid og jobbe
smartere. Skal effektivisere ved at HMS utfører mer
reparasjoner selv og kjøper mindre tjenester. Skal vurdere
hva må kjøpes av tjenester og hva bør kjøpes med tanke på
kompetanse. NAV skal også jobbe mer med hvordan måle
brukerkvalitet.
NHF- kommentar: Samtidig kutt i vikarbruk og i kjøp av
tjenester fra leverandørene vil gi økt ventetid for brukerne.
Endringer og måling av kvalitet må ha et brukerperspektiv.
Ønsker eget møte med NAV om hva som måles og hvordan.

Evaluering av behandlingsreiser
Som tidligere omtalt både på årsmøtet
og her i bladet så er NHF invitert til
å være bidragsytere i en undersøkelse
som SINTEF jobber med for
Helsedirektorat om behandlingsreiser.

Til dette arbeidet har hovedstyret
opprettet en arbeidsgruppe bestående
av Arne Furulund, Geir Strømsholm og
Stein Johnsen. Vi har vært i 2 møter
med Helsedirektoratet og SINTEF om
saken. Som i illustrasjon på hvilke
spørsmål som behandles kan vi ta med
med følgende orientering.
Etter siste møte fikk vi tilsendt
følgende spørsmål fra SINTEF:
”Vi har nå intervjuet alle
organisasjonene som vi mener det er
aktuelt å ta kontakt med i evalueringen.
Vi har i tillegg fått svar på en
spørreskjemaundersøkelse fra vel 700
fastleger og spesialister.
I intervjuene og resultatene fra
spørreskjemaundersøkelsen har det
kommet fram noen temaer som vi
hadde satt stor pris på om dere kunne
kommentere.
• I henhold til årsrapportene fra
BHR, er det ”etablert regelmessig
samarbeid med pasientorganisasjonene
om innholdet i de respektive
behandlingstilbud og valg av nye
behandlingssteder”. Kan dere si

noe om hvordan dere opplever
dette samarbeidet (om dette kun er
orientering, om dere blir lyttet til, om
dere har reell innflytelse osv.).

• Flere av dere viste til i intervjuet
at brukere opplever at leger ikke
kjenner til ordningen. Undersøkelsen
viser at over 90% av de legene
som har svart (uansett spesialitet)
kjenner til ordningen. Svarprosenten
i undersøkelsen er imidlertid lav
(ca 20%). Har dere gjort noen egne
undersøkelser blant legene eller har
egne erfaringer om legenes kjennskap
til ordningen?
• Noen av legene skriver i
kommentarfelt at informasjonen om
ordningen er for dårlig. Kan dere sin
noe nærmere om det arbeidet dere gjør
for å informere fastleger og spesialister
om diagnose og ordningen med
behandlingsreiser?
• Flere av legene svarer i
kommentarfelt at det hadde vært bedre
anvendelse av pengene som brukes på
behandlingsreiser om de hadde vært
brukt til å styrke/bygge opp et tilbud
nasjonalt. Har dere noen kommentarer
til dette?
• Vi spurte legene om effekten av
behandlingsreisene for deres pasienter.
Når det gjelder revmatisme svarer 47%
av legene at behandlingsreiser har stor

effekt, for psoriasis svarer 71% stor
effekt, for postpolio svarer 23% stor
effekt, for astma svarer 35% stor effekt
og for atopisk eksem svarer 61% av
legene at behandlingsreiser har stor
effekt. Har dere noen kommentarer
til disse resultatene/stemmer dette
overens med de erfaringene dere har?
• Vi spurte legene om de synes
kriteriene for å få tilbud om
behandlingsreiser til utlandet er klart
utformet. 83% av dermatologene, 54%
av revmatologene, 29% av pediaterne
og 36% av allmennmedisinere/
fastleger svarer at de synes kriteriene
er klart utformet. Har dere noen
kommentarer til disse resultatene/
stemmer dette overens med de
erfaringene dere har?
• I undersøkelsen ba vi legene ta
stilling til utsagnet: ”Behandlingsreiser
til utlandet blir som oftest foreslått av
pasienten selv”. Revmatologene og
allmennmedisinere/fastleger er mer
enige i utsagnet enn dermatologer og
pediatere. Har dere noen kommentarer
til disse resultatene/stemmer dette
overens med de erfaringene dere har?
Hvis det er andre temaer eller
kommentarer dere har kommet på etter
intervjuet, så tar jeg gjerne i mot dem.”
Arbeidsgruppens svar finner du
på side 25
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 3/11.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 10. november 2011
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Norge rundt med
Akershus
Bernt Støylen ble valgt som leder
av LFPS Akershus i år. Han er også
nestleder i NHF Akershus.
Det avholdes fire medlemsmøter og
åtte medlemsmøter per år.
Hvert år arrangeres det en fem
dagers tur. Medlemmer som må ha
med ledsagere får subsidiert turene,
men de som ikke er medlemmer må
betale for turen. De skal prøve med en
ny ordning slik at en person får fullt
ut dekket turen mot at vedkommende
hjelper til.
Laget har det bra økonomisk i dag,
men laget er avhengig av bingomidlene
for å ha en god økonomi.
De har også startet en web side
Troms
LFPS Troms har satt i gang et prosjekt
med Høyskolen i Harstad. Prosjektet
går ut på undersøkelse med de som har
polio etter vaksinering.
De har to lokalgrupper. Én i Harstad og
én i Tromsø.
Den sosial delen er viktig også i
forhold til å utveksle erfaringer.
Sommeravslutning i år blir en tur
med Hurtigruten.
Det avholdes fire styremøter pr.
år som veksler mellom Harstad og
Tromsø
Tilknytningen til Finnmark er en
langvarig og viktig sak.
Representert i NHF Region Nord sitt
årsmøte.
Brukerrepresentanter, sykehus,
medisinsk representant.
Kurs på læring og mestringssenteret.
Samhandlingsreformen. Hvor blir
pengene til kommunene av som skal gå
til innbyggerne
Mange ting som påvirker hverdagen.
Gitt anbefaling til medlemmene vedr.
pensjonsberegning
Nordvest
Har i dag 178 medlemmer. Veldig
mange begynner å bli godt opp i årene.
Det er vanskelig med sosiale
aktiviteter på grunn av avstander og
kommunikasjonsmidler.
Da det ble arrangert faglig påfyll,
var det 32 medlemmer som deltok.
Det jobbes med å se på om det
er mulig å arrangere sydentur for
medlemmer med ledsagere
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Laget har minimalt med inntekter.
De har omlag fem styremøter per år.
Møtene holdes i Molde på LFPS
Nordvest sitt kontor.
Årsmøtene holdes vekselsvis
mellom byene.
Varmtvannsbasseng med trening
hver uke.
Brukerrepresentant i NAV.
Når det gjelder
samhandlingsreformen er kommunene
skeptiske. Kommunene må begynne å
samarbeide med andre kommuner.
Aust-Agder
De har ca. 60 medlemmer.
På medlemsmøte styret pluss to-tre
medlemmer i tillegg.
De har sommeravslutning hvert år.
Møtene holdes på sykehjem/
omsorgshjem.
Buskerud
Har hatt felles konferanse sammen
med Vestfold og Telemark. Har
også samarbeidet når det gjelder
likemannsarbeid og det sosiale
samværet.
Godt samarbeid med Vestfold og
Telemark.
Sommerutflukt.
Samarbeider med Vestfold og
Telemark når det gjelder bladet
Polioplukk som kommer ut med
fire nummer hvert år. Felles
redaksjonsmøter.
Ansvar for møtene går på rundgang.
Hjelpemiddelmesse.
Medlemstallet er nedadgående. Det
er i dag ca. 160 medlemmer.
Hedmark
Det er i dag ca. 117 medlemmer.
Har to aktive likemannsgrupper.
Sju – åtte styremøter og to
medlemsmøter i året.
Medlemmer fra Oppland blir invitert
når møtene holdes på Hamar.
Av aktiviteter kan nevnes; sosialt
samvær og bussturer.
Sponsorbrev selges og gevinsten er
et reisegavekort på kr 2.500 som trekks
ut blant hvert 25. solgte lodd. Sendes
også ut to til tre nyhetsbrev i året.
Hordaland
Har ca. 190 medlemmer, men det
er ca 30 – 40 som møter opp på

medlemsmøtene.
Laget har to medlemsmøter pluss én
tur, pluss én konferanse i året.
Har bra økonomi.
Siden LFPS er 20 år skal laget en tur
til Flo og Fjære i Stavanger.
Nordland
Har 113 medlemmer. Kun to har meldt
seg ut og resten er "gått bort".
Valnesfjord – Behandlingssted for
polio.
Det er problemer med å avholde
medlemsmøte på grunn av avstand.
Bruker mye Skype for å holde
styremøter.
Det sendes ut nyhetsbrev.
Oppland
Har ca. 50 medlemmer.
Det blir arrangert busstur.
Har samarbeidsmøte med Hedmark.
Av arrangementer kan bl.a.
julemiddag og kurs for helsepersonell
nevnes.
Laget har god økonomi.
Oslo
325 medlemmer – hatt nedgang i
medlemstallet av naturlige årsaker. En
del nye landsmenn som ikke er så ofte
på møtene.
Har seks styremøter og fire
medlemsmøter per år.
Samarbeidsmøte 9. juni, Odd Fellow
stiller opp med hjelpere.
Ni likemannsgrupper som fungerer
bra.
Har god økonomi.
Bassengtrening på Rikshospitalet.
Gruppe som arrangerer tur.
Hjelpemiddelmesse, deltok med
stand.
Rehab-uka på Sunnaas med stand.
Likemannsmiddag hvor styret i NHF
Oslo blir invitert.
Rogaland
Ca. 100 medlemmer.
Medlemsmøter, tur og bassengtrening
Telemark
Jan Ivar Hennum er leder.
72 medlemmer, 20 aktive,
nedadgående medlemsmasse.
Samarbeid med Buskerud og
Telemark.

lokallagene våre

Brukerutvalg for NAV.
God økonomi
Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen er leder av
laget som ble stiftet 31. mars 1988.
Sammenslått med LFPS NordTrøndelag, nytt navn LFPS Trøndelag.
Stigende medlemsantall –
202 medlemmer.
Er i ferd med å danne gruppe for
våre nye landsmenn – Mange av dem
er aktive. 2 som er med i styret.
Likemannsarbeid – prøve å starte
opp likemannsgruppe med de nye
landsmennene.
Tre – fire medlemsmøter.
Driver lite med politisk arbeid, men
har tett samarbeid med lokal NHF som
ivaretar den delen veldig bra.
To turer.
Gir ut hefter fire ganger i året.
God økonomi.
Lotteri.
Bassengtrening annen hver uke, men
det jobbes for at de skal få det hver
uke.
Vest-Agder
Jevnt dårlig økonomi.

Cirka 100 medlemmer.
Seks styremøter og medlemsmøter
Sommeravslutning med ALF.
Juleavslutning sammen med NHFlag.
Likemannsgruppe.
Representanter i de forskjellige
brukerutvalgene
Vestfold
25 års jubileum i 2012.
114 medlemmer inkl.
støttemedlemmer.
Det holdes fem styremøter i tillegg
til medlemsmøtene.
Samarbeider med Buskerud og
Telemark.
Felles faglig konferanse og
felles høstsamling. Tur med
likemannsarbeidet.
Redaksjon for Polioplukk.
Bassengtrening sammen med
revmatikere.
Hjemmeside.
Østfold
Er et aktivt lag med 103 medlemmer.
fire-fem av medlemmene er blant våre
”nye landsmenn”
lfps-ostfold.no er lagets hjemmeside.

Der er det meste som skjer i laget, lagt
inn med referater og bilder.
Har gjennomført datakurs for
medlemmene med sommeravslutning
på Støtvig i Larkollen i juni. Har også
hatt nissekurs og basar.
Vi har medlemsmøter siste
torsdag i hver måned – bortsett
fra juni, juli og desember. På
medlemsmøtene er det som oftest
mellom 15 og 20 medlemmer, og
vi har forskjellige temaer på en del
møter – for eksempel - Aloe vera
produkter, Mannekengoppvisning,
Folketrygdytelser, Besøk av ny
medarbeider fra NHF Øst. De andre
møtene er ”bare” sosialt samvær,
som også er kjærkomment. På alle
medlemsmøtene har vi loddsalg.
I tillegg til medlemsmøtene har
styret hatt 2 styresamlinger som starter
fredag ettermiddag og avsluttes med
lunsj på lørdag.
Nedsatt et utvalg som skal ta kontakt
med de passive medlemmene
Tilretteleggingsutvalg.
Bingoinntektene har vært med på
å styrke lagets økonomi, så den er nå
ganske bra.
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fra gamle dager
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Undersøkelse vedrørende
behandlingsreiser til utlandet

Behandlingsreise: Deltakere på behandlinhsreise til Tyrkia høsten 2010
Vi viser til mail av 25. august
med spørsmål om kommentarer
vedr enkelte besvarelser/utsagn
i forbindelse med den pågående
undersøkelse.
I svaret vil vi kommentere spørsmålene
i rekkefølge:
1. LFPS har de senere år hatt
regelmessige møter med BHR. Her
har vi fått anledning til å diskutere
innholdet i behandlingstilbudet på de
valgte destinasjoner. Vi har inntrykk
av at våre ev. anmerkninger blir lyttet
til. Vi har også blitt orientert om valg
av nye destinasjoner, men har ikke hatt
noe utpreget inntrykk av at vi har blitt
tatt med på rådgivende diskusjoner
her. Det har vært mere en orientering
om hvilke steder som er valgt og
begrunnelsen for det. I hovedsak synes
det for oss som økonomiske kriterier
har vært like utslagsgivende som faglig
innhold ved valg av sted.
.
2. Her har vi ikke gjort noen
systematisk undersøkelse blant legene,
Slik vi ser det så kan det kanskje
hovedsakelig være slik at de legene
som kjenner til ordningen er de som
har svart.
Vår erfaring har vært at vi må orientere
legene om ordningen selv.
3. Epikrise fra behandlingsstedene

blir sendt til BHR. Dette fordi de er
oppdragsgiver. Vi må gjerne selv be
om at epikrisen blir sendt direkte
til legene. I den senere tid har det
dessuten blitt mer vanlig å få med
epikrise ved utskrivning.
Uansett så er det vår oppfatning om at
legene kjenner for lite til ordningen.
Legene opplyser til oss at de har lite
kjennskap til dette, og spør om hvor de
kan finne opplysninger om det. Vi har
derfor anmodet våre medlemmer om
å ta med info og skjema til legen når
det er aktuelt med søknad. Vi anmoder
også medlemmene om å ta med det
heftet om senskader som vi har fått
utarbeidet. SINTEF har fått noen eks
av dette.
4. Dette er et spørsmål som ikke
kan besvares enkelt. Diskusjonen
har pågått i flere år, og vil helt
sikker også bli et ”hett tema” i
forbindelse med gjennomføringen
av den nye helsereformen kalt
”Samhandlingsreformen.” Vi kan
imidlertid fastslå at erfaringen
tilsier at våre medlemmer ikke får
de tilbudene de har behov for lokalt
og regionalt. Til det er kapasiteten
for liten og tilbudene ikke godt nok
kjent. Vår erfaring med behandling i
varmere strøk viser også at effekten
av behandlingen sitter lengre i nettopp
pga. oppholdet i et varmt land. Dette
samsvarer også helt med det som kom

fram i forundersøkelsen utført bla. av
proff Stangeland ved Sunnaas Sykehus
i forbindelse med innføringen av
behandlingsreiser for poliorammede.
Denne rapporten fikk SINTEF på
møtet i NHF`s lokaler.
Vi har ikke tro på at det blir bygget ut
tilstrekkelige tilbud lokalt. Noe som
både har med kapasitet, økonomi og,
ikke minst, effekten av varmere klima
og gjøre.
5. Av de kommentarer vi har fått fra
deltakerne med polio er vår erfaring
at de aller fleste har god effekt av
oppholdet. Det er det de formidler til
oss når temaet er oppe i forbindelse
med møter og seminarer. Legenes svar,
for vår del, forundrer oss derfor.
6. Vår inntrykk er at kriteriene godt
kunne være mer spesifikt utformet.
Flere av medlemmene, samt noen av
de legene vi har vært i kontakt med,
føler seg usikre på disse.
7. Dette kan nok stemme overens med
våre erfaringer også. Det skyldes vel
kanskje at ordningen er for lite kjent
blant legene.
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fra nær og fjern
Anne-Lise Moe Løsning x-ord
har fylt 80 år
i Polio nr 2

Som representant for hennes venner,
fagpersoner ved Sunnaas sykehus HF
og Landsforeningen for Polioskadde
hadde jeg den glede å delta i AnneLises 80-årsdag som ble avholdt den
17.juli. Utrolig nok var dagen også en
hyllest til kjærligheten og ekteskapet
hun nylig hadde inngått etter å ha blitt
enke for en del år siden. Dagen ble
feiret av hennes sønner, svigerdøtre og
familie, med et stort antall venner. I
hennes ånd, med jazzband, og mange
taler, ble det en minnerik feiring. AnneLise er et menneske som har deltatt
på mange samfunnsarenaer, og fått
bety noe for mange mennesker. Hun
eier en vitalitet, en varme, et alvor,
et personlig mot og et engasjement
som har beriket manges liv, men
også hennes eget. Anne-Lise er av
de som har kjent gleden ved å være
et medmenneske, og betydningen
av å sette eget liv inn i en større
ramme. Anne-Lise Moe var i mange
år leder for Oslo Poliolag. Hun var
også engasjert i Likemannsarbeidet i
LFPS, og på begge områder har hun
gitt viktige bidrag. Hun har også vært
med i Brukerutvalget for Sunnaas
sykehus HF, i tillegg til mange andre
verv og gjøremål. Anne-Lise tilhører
de mange poliorammede som har
evnet å omskape egne erfaringer til
viktige menneskelige egenskaper
som omhandler empati, generøsitet
og klokskap. Og i sin avslutningstale
minnet hun oss på at man må holde
frem med fokus på nåtid og muligheter.
Det er mange sterke personligheter
som har bidratt i LFPS. Anne-Lise er
en av de som har satt viktige spor etter
seg. Vi gratulerer Anne-Lise Moe med
80-årsdagen og ønsker henne lykke til
med livet videre!
Anne-Kristine Schanke
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Steinar Larsen fra Tjøtta ble
trukket ut som vinner av x-ordet
i nr. 2. Vinneren får tilsendt tre
Quicklodd
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Nora lanserer lokk
som kan åpnes

Etterlenget løsning: Vi har lenge ventet på syltetøylokket som kan åpnes uten
«spesialverktøy». Foto: Svein Sjølie
Endelig har noen skjønt det!
Stabburet og Nora syltetøy har nå
lansert syltetøylokket som lar seg
åpne uten å sette liv og helse på spill
for den som prøver.
Her forleden inviterte Stabburet
inn pressen til sylttøyfabrikken i
Brumunndal for at vi skulle få prøve
dette nye lokket.
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Artig, velsmakende seanse
Med både ordfører Anita Ihle Steen og
artisten Gaute Ormåsen tilstede ble det
en hyggelig formiddag med nystekte
vafler og Noras Hjemmelaget midt i
Prøysenland på Hedmarken.
Enkelt å bruke
Testpanelet som prøvde gammelt og
nytt lokk mente at dette var utvikling
som vil være til stor nytte for folk flest.

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

LFPS Akershus
Bernt Støylen
Ankersvingen 2
1358 Jar
Tlf: 926 13 459
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 61
3016 Drammen
Mob: 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
LFPS Nordvestlandet
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90
Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
bluezone.no
Kontakperson for Sogn og
Fjordane
Margaret Nygaard
Hornesvegen 67
6800 Førde
Tlf: 412 34 548
margaret_nygaard@
hotmail.com
Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 412 50 346
golopp@online.no
Oppland Poliolag
Magnus Johansen
Nordbyvegen 4
2817 Gjøvik

Tlf: 934 22 254
magnus.johansen@hotmail.
com
Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf: 23 19 00 72
Mob: 971 592 22
randi.halden.larsen@gmail.
con
Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no
Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 35 52 72 51
jan-henn@c2i.net

Troms lag for
Polioskadde
Leif Erik Storø
Hågvn. 8
9475 Borkenes
Tlf: 77 21 26 72
Mob: 932 62 517
myleif@bluezone.no
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no
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

