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lederen har ordet

V

el møtt igjen alle sammen. Nå er møtesesongen godt i gang. Vi får stadig tilbakemeldinger om at medlemmene
opprettholder glød og interesse for lagsarbeidet. Og det er viktig. Det er det lokale engasjementet som gir oss alle den
nødvendige inspirasjon til på stå på for hverandre.

S

om dere vil se et annet sted i bladet så har vi hatt møte med behandlingsreiser. Det var et spennende møte sett på
bakgrunn av det som har skjedd i 2011. Så langt så konstaterte vi rett etter møtet at vi alle opplevde det som et
spennende og godt møte. For det første så synes det som vi er, bortimot, i vanlig gjenge igjen for 2012. Riktignok så har
vi et etterslep i forhold til innvilgelse av plasser beroende på at flere mistet sine plasser i høst. Vi har fått 160 deltakere
til neste år, fordelt på 100 til Vintersol på Tenerife og 60 til Scandinavian Rehabiliteringssenter i Tyrkia. Som dere vil se
i referatet fra møtet med behandlingsreiser så er antall plasser til en viss grad avhengig av det samlede antall søkere til
Behandlingsreiser uansett diagnosegruppe. Det betyr at noen av oss, inkludert undertegnede, kanskje har tenkt feil. Vi har
blitt så vant til at det er vanskelig å få plass to år på rad at vi bare søker hvert annet år. Det er kanskje ikke så lurt. Antall
plasser blir utregnet ut fra søkermassen. Dessuten er det dessverre slik at noen må trekke seg hvert år, av forskjellige
grunner. Dersom vi da skal ha mulighet til å få en slik «restplass» forutsetter det jo at vi har søkt. Derfor vil jeg gjenta, og
minne meg selv om, det er lurt å søke. Uten en søknad får du ingen plass.

M

ens vi snakker om behandlingsreiser. Det begynner å nærme seg tid for tilbakemeldinger fra SINTEF på det
evalueringsarbeidet som er på gang i forhold til hele ordningen. Dette gir meg da en anledning til å presisere at det
ikke bare er oss poliotter som skal evalueres. Arbeidet omfatter alle diagnosegrupper. Men uansett hva SINTEF konkluderer
med så skal jo først byråkratiet i Helsedirektoratet og senere den politiske ledelse ta stilling til de tilrådninger som kommer.
Forhåpentligvis så kommer saken også ut på høring til organisasjonene. Alt dette er neppe gjort i en håndvending. De
avtaler som Behandlingsreiser har nå gjelder ut 2014, så noen store endringer før den tid blir det neppe. Derfor – bruk tiden
framover godt. Hjelp oss med å pleie politiske kontakter, og ikke minst. Fortell gjerne fastlegen om den nytten dere har av
en slik reise.

E

t annet spørsmål som vi snart skal få svar på er hvordan den nye helsereformen, eller Samhandlingsreformen, vil
slå ut for vår gruppe. Vil vi fortsatt få tilbud på de kjente stedene, eller blir det store omlegginger etter hvert? Det
tilflyter oss opplysninger om at sykehusene, så som Sunnaas, Ottestad og andre vil gi et redusert tilbud etter hvert. De
tilbudene vi får blir fortrinnsvis på private rehabiliteringssteder. Dette er vel og bra for mange, men her skal det betales en
egenandel, og man får heller ikke den medisinske oppfølging som sykehusene gir. Og det kan være viktig. Her snakker
jeg av personlig erfaring. Under et opphold på Sykehuset Innlandets Rehabiliteringsavdeling i Ottestad i høst fikk jeg
en foreløpig undersøkelse av tiltagende problemer med stemme og svelgefunksjon. Det har resultert i at jeg skal videre i
systemet for utredning og eventuelt iverksettelse av tiltak. Og dette tror jeg neppe hadde blitt tatt tak i ved et opphold på en
privat rehabiliteringsinstitusjon. All ære til disse institusjonene for den kompetanse de har bygget opp på rehabilitering av
poliopasienter, men selve lege/pleie tilbudet er neppe så utviklet der.

E

n annen sak er det at jeg i ettertid har hørt om andre som kanskje har de samme problemene som meg når det gjelder
disse symptomene. Jeg ble undersøkt av en neurolog som gjorde en skikkelig innsats for å finne ut om dette var
kjent blant poliopasienter, noe hun kunne konstatere med å gå på nett og lete. Her fant hun artikler og undersøkelser fra
andre land, spesielt Amerika, som kunne fortelle at dette var registrert i pasientgruppen, og at det kanskje synes å være
et tiltagende problem. Derfor folkens; Dersom du har misstanke om noe slik når det gjelder deg selv så sørg for å få en
skikkelig undersøkelse hos lege. Det er nemlig mulig å iverksette tiltak for å bremse utviklingen og/eller trene denne
funksjonen.

H

jemmesiden vår har vært et savn denne sommeren og høsten. Dette skyldes hendelser som ingen av oss kunne ha
oversikt over i forkant, men heldigvis så er det nå grunn til å tro at dette er i ferd med å ordne seg. Dersom det går
som vi nå tror så skal vi være «oppegående» før ¨året er ute. Det ser vi alle fram til. Det vil gjøre situasjonen lettere både
for lokallagene, interesserte utenfra og for Hovedstyret. Takk for at dere har vært tålmodige og forståelsesfulle i denne
perioden.

T

il slutt vil jeg og resten av Hovedstyret få ønske dere alle en riktig god jul. Jeg håper at det nye året blir et spennende og
bra år for oss alle.

Stein
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Kurs for tilistsvalgte i
landsforeningene i NHF.

Tillitsvalgte: Kurset ble avholdt på Raddisson Blye på Gardermoen i oktober.
Lørdag 15.oktober ble det arrangert
et dagskurs for tillitsvalgte i
landsforeningene i NHF på
Raddisson Blu på Gardermoen.
Det første temaet som ble tatt opp
var : Hvordan NHF er bygget opp
og hvordan fungerer organisasjonen?
Ellen Trondsen og Rune G. Huvenes
loste oss gjennom denne delen.
NHF har nå 16.000 medlemmer.
Antallet medlemmer med
landsforeningstilknytning er
økende. NHF har 9 regionkontorer
med til sammen 25,1 årsverk. At
NHF de senere år har arbeidet
og fått gjennomslag med saker
som: Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, universiell
utforming, kommunale råd og BPA og
den nye samhandlingsrefermoen, vet
de fleste, men vi tar det likevel med.
Norges Handikapforbunds Ungdom
NHFU er politisk uavhengige fra NHF.
Utfordringer framover er
rettighetsarbeidet – forsvare
opparbeidede rettigheter – arbeide for
nye rettigheter, likeverd, likestilling og
menneskerettigheter
Kirsti Stenersen fra NHFs sentralstyre
holdt et engasjert foredrag om den
politiske dagsorden etter NHFs

landsmøte og hva det vil si å være
en NHFer. Hun gjennomgikk NHFs
prinsipprogram, konsekvenser og
strategier, handlingsplaner på en meget
inspirerende måte.
Forbundsleder Arne Lein snakket om
samarbeid og samhandling i Norges
Handikapforbund.Han informerte
oss om at når det gjelder saker som
landsforeningene vil ha tatt opp, så
må man komme med et opplegg og
strategier for hvordan saken skal
gripes an. Det kan være lobbying opp
mot representantene på Stortinget
og andre beslutningstakere og
organisasjoner. Dette er et meget
viktig arbeid, men han understreket
at det er et tålmodighetsarbeid, da det
kan bli lang ventetid for å få avtalt en
”time” hos disse. Det er mange som
står i køen og vil det samme. Særlig
stortingspolitikerne har bøkene fulle av
avtaler, og man må være ute i god tid.
Gladys Sanches fra NHFs hovedkontor
snakket om brukerstyrt personlig
assistanse BPA..
Folk med funksjonsnedsettelser vil
leve akkurat som andre mennesker, ha
de samme muligheter, rettigheter og
plikter. Delta samfunnsmessig slik som
andre borgere, sa hun.

Hva må vi gjøre for å få rettighet
til BPA. Jo, vi må påvirke
beslutningstakere, fortelle om våre
erfaringer og ikke minst øke deres
kunnskap om funksjonshemmede og
BPA. Dokumentering er ogå viktig del
av arbeidet for å få BPA rettighetsfestet
i alle kommuner i Norge.
Hovedinnsatsen må rettes
mot Stortinget, Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD),
partienes program, landsmøtene og
kontakt med partienes representanter
og medlemmer. Et politisk signal i
den senere tid er at landsmøtet i Det
norske Arbeiderparti AP gikk inn for
rettighetsfesting av BPA våren 2011.
Til slutt holdt Guri Henriksen fra
NHFs kontor et engasjert foredrag om
nettverk på hjelpemiddelområdet og
prosjektet PULS (påvirkning-universell
utforming-likestilling-samfunn). Hun
sa at myndighetene følger føringene fra
Holteutvalget og at vi må ha en felles
front mot Holteutvalget. Vi fikk også
utdelt et hefte om PULS-prosjektet
som vi kunne studere hjemme. Her kan
vi lære mye om påvirkningsarbeid.
Alt i alt en meget nyttig dag, selv
om man ha vært med i bevegelsen en
stund..

Tekst og foto: Snefrid Bergum
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Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko
Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler
Støttebandasjer
Ben- og fotproteser
NORSK ORTOPEDISK FOTTØY as
OSLOGATA 4 // 1610 FREDRIKSTAD
Ring oss for timebestilling!

69 30 00 10
www.nof–as.no

post@nof–as.no

”ToeOFF ga meg livet mitt tilbake!”
ToeOFF er en avansert og samtidig meget
enkel rehabiliteringsskinne som hjelper
pasienten til et mer aktivt liv.
Produktet hjelper personer med droppfot
som følge av ulike sykdommer (slag, MS, polio,
ryggskader eller andre nevrologiske sykdommer). Tusenvis av mennesker over hele verden
har fått hjelp til et bedre liv. I ToeOFF-Familien
finnes det flere forskellige skinner for å tilfredsstille ulike behov.
ToeOFF skiller seg markant fra andre produkter for droppfot - den er laget av glassfiber,
kullfiber og kevlar. Dette gir en tynn, lett og
dynamisk rehabiliteringsortose.
Kontakt oss gjerne for
mer informasjon på
23 23 31 20 eller se på nettside
www.camp.no

www.camp.se
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Tel
Fax

Wid Toldman 82 år, USA

SVERIGE
042-25 27 01
042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no

Opphold på Jeløy kurbad

En perle ved Oslofjorden: Jeløy kurbad er en fantastisk perle ved Oslofjorden.
I september oppholdt jeg meg på det
vakkert beliggende Jeløy Kurbad.
Jeløy er virkelig for en perle å regne
i Oslofjorden.
Kurbadet ligger på en høyde øverst i
Bråtengaten. Litt lenger ned i gaten
gikk jeg fra 1960-63 på Jeløy realskole
for vanføre, som det het den gangen,
så her var man på gamle tomter.
Beliggenheten ved siden av en park
og en kort spasertur gjennom skogen,
så har man utsikt over Alby gods og
Oslofjorden - er spesielt bra
Ved Jeløy Kurbad får man en grundig
undersøkelse av lege og fysioterapeut
ved ankomst hvor dine forventninger
for oppholdet blir kartlagt, og et
individuelt program blir fastlagt.
For mitt vedkommende var det
bassengtrening fire dager per uke.

Fysioterapi fire dager per uke og
morgengymnastikk i gruppe hver dag.
Håndtrening kunne man også drive
med, da de har varm sand stående
fremme.
Rommene er pene og greie med
skyvedør inn til badet som ikke sto noe
tilbake for et baderom på et moderne
hotell. Maten er god og sunn med en
del råkost. For første gang spiste jeg
rødbetkaker og nøttekarbonader til
middag, og det var faktisk godt.
Min fysioterapeut Rolf ga meg
behandling på nakke og rygg. Ingen
tvil om at det trengtes.
Skal man si noe negativt, så var det at
bassenget med tilhørende garderobe
ikke er helt optimalt for en som sitter
i rullestol det meste av tiden, men

Ansatt: Fysioterapeut Rolf Jensen
mine medpasienter hjalp meg opp av
bassenget. I tillegg var det litt trangt
å komme seg inn i garderoben med
rullestol.
Jeg vil nok si at Jeløy Kurbad passer
best for de som er gående, da det er
noe trangt enkelte plasser i huset med
rullestol.
Jeg hadde med min Trax og kjørte mye
ute i den vakre naturen på kyststien og
til det fine sjøbadet nede ved fjorden.
For kaldt å bade ut i september, men
sole seg kunne man på de fine dagene.

Fine rom: Det er fine rom på Jeløya kurbad.

Tekst og foto: Snefrid Bergum
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Poliogruppa i Tro

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

Dagene 6. til 8.september gjennomførte 16 av
gruppens medlemmer en tur med hurtigruten
tur/retur Tromsø-Lofoten.
Turen startet med m/s ”Midnatsol” fra Tromsø
kl 01.30. Neste morgen møttes vi til frokost
mens skipet lå til kai i Harstad. Ferden videre
gikk gjennom den smale Risøyrenna og inn i
Vesterålen. Om ettermiddagen ble det gjort en
avstikker inn i Trollfjorden som er kjent for sin
særegne natur, men mest for ”Trollfjordslaget”
som Johan Bojer så fortreffelig har beskrevet i
”Den siste viking”. Ferden gikk videre gjennom
Raftsundet og snart var vi fremme i Svolvær hvor
vi mønstret av og tok inn på hotell. Om kvelden
var det kveldsbuffe som ble etterfulgt av en sosial
samling. Det ble timer fylt med de gode historier
og godt humør, og det var en godt sammensveiset
gjeng som avsluttet dagen først når kvelden
hadde gått over i natt.
Neste dag hadde vi formiddagen til fri
anvendelse, og mange benyttet høvet til en tur
rundt i Lofotens hovedstad-Svolvær. Så var det
8 • Polio 4  2011

omsø på tur med hurtigruta

utsjekking av hotellet og en buss med
en fantastisk blid og kunnskapsrik
guide, samt en kjempehyggelig sjåfør
tok oss med på en uforglemmelig tur
som skulle vare til det ble kveld og vi
gikk om bord i nordgående hurtigrute
m/s ”Richard With” i Stamsund.
Første stopp med bussen var
Henningsvær. Første besøk var Galleri
Lofotens Hus. Der fikk vi omvisning
og så en film fra Lofoten gjennom
år og årstider. Det var imponerende
det utvalg av kunst som var samlet
der – utelukkende fra Nord-Norske
kunstnere. Så ble det lunsj på
Henningsvær Bryggehotell. Og ute på
kaikanten fikk vi servert en fiskesuppe
med hjembakte brød som vi ganske
sikkert vil huske lenge. Den var helt
herlig ! Turen gikk videre vestover
i Lofoten, og vi fikk se en vill men
varierende natur. Det var nok litt
ukjent for de fleste av oss at Lofoten

er et stort jordbruksområde med store
gårdsbruk med tilhørende ruvende
produksjonsanlegg.
Neste stopp ble Lofotr Viking Museum
på Borg. Her ga en av deres guider oss
et meget godt og interessant innsyn
hvordan våre forfedre bodde og levde
i tidligere tider. For de som ikke har
vært der – et besøk anbefales!
Bussturen avsluttet med en tur ut
mot ”yttersia” – der hvor neste stopp
var Grønnland. Vi fikk se storhavet i
bevegelse, og vi så flere av de steder
hvor menneskene hadde bodd i
tidligere tider og hvor det som havet ga
var grunnlaget for bosettingen.
Om kvelden ble det en felles middag
om bord i hurtigruta hvor samtalene
gikk lett og hvor dagens mange
opplevelser var tema.

Neste dag var det frokost i Harstad
og en fin ferd til Tromsø . Det ble god
tid denne dagen til oppsummering av
turen, og som helhet var alle meget
fornøyd med opplevelsene og det gode
samholdet i gruppen. Det hadde vært
mye godt humør og vi var blitt bedre
kjent med hverandre.
Det er første gang at vår gruppe har
tatt en så lang tur. Oppsummeringen er
så positiv at det er et samstemt ønske
om å gjennomføre liknende tiltak også
i fremtiden.

Tekst: Bjørn Nilsen
Foto: Åge Edvardsen
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Poliokonferansen i København
:Leserne har bedt om flere referater
fra konferansen i København, og i
det følgende skal jeg prøve å gi noen
kortfattede orienteringer om de
forskjellige tema.

Fatique – Tretthet.

Innleder var Gunilla Østerled, MD
fra Sverige.
Tretthet er også en meget subjektiv
opplevelse. Det følger flere symptomer, men kan også gi seg flere former ut
i fra hvilken diagnose man har. Tretthet
kan være sekundært for smerte, men er
ofte forekommende for eldre, kolspasienter, reumatikere osv.
Polio gir ofte tretthet. For Polio så
kommer trettheten tidligere enn hos
“friske” folk. Polio, tretthet og smerte
hører oftest sammen.
 Kan sammenlignes med f.eks
influensa i akuttfasen. Som vi kjenner
til så oppstår gjerne senskadene etter
30 – 40 år.
 Fysisk tretthet er meget forekommende for PPS.
 Tretthet kan også forekomme kan
også komme av den kroniske restbetennelsen som følger av Polio.
 Ca. 50% av PPS pasienter har
søvn (apne) problemer.
 Tretthet fører til vansker for
arbeidsevnen, men det kan også ha
psykisk forankring. Stress – familie og/
eller sosiale problemer virker inn. Men
det gjelder vel kanskje de fleste, ikke
bare poliopasienter.)
Hva bør vi gjøre?
 Endring av livsstil
 Ta gjerne en pause i løpet av dagen.
 Finne strategien som kan gjøre
noe med den totale livssituasjonen.
 Puste/respirasjonsassistanse.
 Smertereduksjon kan også redusere tretthet.
 Immunglobelin kan også hjelpe
enkelte.

Innvirkning av eldring og
livsstil relaterte faktorer.

Innleder Irene Tersted, MD. Amsterdam.
 Eldring fører til reduksjon i de
fysiske (funksjonelle) reserver. Dette
gjelder for oss alle, uansett diagnose.
 Livsstilen blir mindre aktiv.
 Polio gir et redusert utgangspunkt
i eldringsprosessen.
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 PPS pasienter har ofte pareser
(lammelser).
 PPS pasienter har gjerne mer
hjerteproblemer enn befolkningen
generelt. (Vi oppfordres derfor til å
sjekke dette.)
 PPS pasienter har også oftere
plager med astma. Dette kan faktisk
bedre og/eller utvikle seg med alderen
for denne pasientgruppen.
 Kols og lungesykdom er mer
utbredt.
 Respirasjonsproblem.
 Forekomsten av Osteoporose
(beinskjørhet) er også høy.
 Overvekt kan også forekomme
ofte.
 Kompliserende faktorer slår gjerne
sterkere ut for poliopasienter. Dette
kan være diabetes, lungeproblemer,
vekt, beinskjørhet mv.

Blæretømming og attføringsproblemer for PPS:
Innleder urolog Lise Kay. MD.

 PPS gir en økt risiko for slikt.
Forekomsten av blæretømmingsproblemer er dobbelt så hyppig som i
”normalbefolkningen”.
 Avføring styres av de samme
nervetråder og nervesentre. Dette kan
også kontrolleres eller også bli styrt av
reflekser. Mange faktorer spiller inn
her, men det viktigste er nervefunksjoner. Muskelfunksjoner kan også spill
inn her.
Behandling på sykehus i akuttfasen kan også ha hatt en innvirkning
her. Mange fikk beskjed om at de ikke
kunne få gå på toalettet når det passet
en selv. Dette kan gi problemer senere
i livet.
Generelle regler:
 Ikke gå for ofte på toalettet. Litt
blæretrening i nåværende fase kan
være nyttig.
 Sjekk alle symptomer/avvik.
 Følg med på inntak og utskillelse..
2 – 300 cl er vanlig mengde.
Løfter (ligger man høyere) med
bena med ødemer om natten vil dette
kunne øke utskillelsen.
Avføringsproblemer:
Spis mye fiber.
 Ha fred og ro på toalettet.
 Innta tilstrekkelig med veske.
Se på medisinlisten sammen med en
lege.
 Vær forsiktig med avføringsmidler

med fiber.

Fall blant PPS.

Innleder Alice Bickerstaffe, MD.
Fall er gjerne store hendelser og kan
koste dårlig helse for den enkelte
pasient og store utgifter for samfunnet.
 PPS er spesielt utsatte. Både
muskulære svekkelser og smerter/
tretthet spiller inn.
 I snitt faller PPS pasienter inntil 1
gang i året. Dette gjelder større og/eller
dramatiske fall. 38 % av pasientene har
minst et fall i året.
 Dette skjer gjerne under gange
utendørs. Det er spesielt der det kan
føre til større skader.
Hvorfor skjer dette?
 Det kan skyldes angst for å falle.
 Manglende følelse/svekkelse av
retningssans.
 Dårlige sko og ortoser.
 Det er i laget noe spesielt program
for PPS pasienter for å forebygge dette,
men mye bra arbeid blir gjort lokalt og
i forbindelse med rehabilitering. Kan
vi gøre noe med dette?
 Støttebandasjer/ortoser kan være
nyttig.
 Fysioterapi.
 Tilrettelegging av de fysiske omstendigheter.

Trening (mosjon) for PPS
pasienter:

Innleder Deidre Murray, psykoterapeut.
Hun jobber på neurologisk avdeling på et at universitetssykehusene i
Nederland, og har alltid vært oppatt av
mosjon og bevegelse. Som en generell
reger så anbefaler hun 20 – 60 minutter
3 til 5 dager i uka, og da bør det gjerne
være varierte aktiviteter.
Hva med PPS pasienter?
 Blir gjerne tiltaksløse i forhold til
mosjon. Dette kan skyldes smerte og
immobilitet. Tretthet virker naturligvis
også inn.
Hvordan komme i gang?
 Prøv å gjøre noe med problemene
først. (Smerte – tretthet mv.)
Ikke belast muskulaturen for mye
til å begynne med.
Hvis ikke du kommer i gang – Søk
hjelp med utvelgelsen av øvelser.
Noe aktivitet, i forhold til ingen,
gir gjerne økt livskvalitet.
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Psykologisk aspekt for
PPS:

Innleder Prof. Allain Yelnik, MD,
Universitetet i Paris.
Ingen av de symptomene som vi har
registrert p på dette området er spesielle for polio. Vanlige symptomer i
befolkningen slår også ut her, men…
 Det at vanlige leger og fysioterapeuter vet for lite om dette slår gjerne
ut.
 Ca 30 % av pasientene har depresjonsproblemer, i større eller mindre
grad. Dette skyldes gjerne smerter,
immobilitet, sosiale forhold, familieforhold og generell øket tretthet.
Det viser seg ofte at PPS pasienter
er sterke personligheter. De utmerker
seg med å være målbeviste (sta),
løsningsorientert og flink til å tilpasse
seg. Leger og behandlingspersonale for
øvrig anbefales mer å lytte til pasienten, hva hun/han egentlig sier, og
lage et opplegg basert på kunnskap og
erfaring. Dette gir de beste resultatene
på sikt.

Deltakelse i samfunnet:

Innleder Prof. MD, Jan Lextell, Universitetet i Lund, avd for med.rehab.
Lexell har erfaring fra ca. 700 PPS
pasienter. Et viktig mål er pasientens
deltakelse i samfunnet. Dette synes å
gi et beste resultatet generelt. Vi må
være obs på at vi også her snakker om
pasientens subjektive opplevelse av sin
situasjon og sin deltakelse i samfunnet.
Vi har også verktøy til å måle denne
deltakelsen:
 De fleste PPS pasienter opplever
deltakelse i vanlige innendørs aktiviteter som OK. Mer problem er det
med det som skjer ute i samfunnet, det
vil si i forhold til mobilitet og arbeide.
 Man har (faktisk) flere problemer med dette i forhold til begrepet
livskvalitet når det gjelder kvinner.
Hvorfor vet man ikke sikkert enda.
Jo flere som er aktive i samfunnet
– jo færre problemer forholdsmessig
blir registrert.
 De fleste opplever at samfunnet selv ikke setter barrierer, men
fysiske og bygningsmessige barrierer
er dessverre alt for ofte til stede. I den
senere tid har man blitt mer innstilt på
å overvinne slike barierer.
PPS rehabilitering må fokusere
på hvordan vi skal møte og overvinne
disse barierene.
Tverrfaglig samarbeid.

Lexell understreker at man skal bruke
tverrfaglige team når man lager individuelle opplegg. Pasienten er viktigst
– også i et slikt team.
 Da vi ikke kan kurere PPS, da må
vi forholde oss til de realiteter som
foreligger.
 Vi må jobbe primært for å eliminere de problemer som pasienten har,
men vi må være realistiske å se at for
kronikere må vi heller tilrettelegge.
Dette kan skje gjennom en intervensjon og integreringsprosess med
oppfølging.
Det er også viktig å få til et samarbeide med pasientorganisasjonene.

Verdien av å investere i
pasientperspektivet.

Innleder Karen Schipper, Psykolog,
Universitetet i Amsterdam.
Schipper innledet med å understreke
hvor viktig det er at pasientene blir
akseptert som en viktig partner i dette
arbeidet. Heldigvis er pasientene nå
mindre ”legetro” De sluker ikke lengre
rått alt som ”fagfolket” sier Hun understreker at det ikke bare er viktig at
pasientene blir involvert; de har rett til
det. Også denne foreleser understreket
verdien av pasientorganisasjonenes
rolle i denne prosessen. Dette er spesielt viktig i forskningssammenheng,
men også i det kontinuerlige arbeidet
i forhold til behandling og rehabilitering.
Ortoser.
På dette temaet var det flere innledere, men hovedinnleder var Barbara
Bocher, MD, Tyskland.
Hun demonstrerte en metode for
måling av føtter i forbindelse med
tilpasning av innlegssåler og spesialsydde sko. Dette er en metode som er
utviklet for å måle muskelaktivitet i
bena. Det er samtidig utviklet en tilsvarende metode for tilsvarende måling i
andre deler av kroppen. Metoden synes
å fungere godt i forhold til tilpasning
av utstyr. Målsettingen er å kunne aktivere flere muskelgrupper, for derigjennom å utvikle et best mulig gangsett.
Bocher mener at også PPS gruppen
kan ha nytte av denne metoden.
For å oppnå maksimal virkning ser
man at det er behov for å utvikle
en tilpasset ortose. Dette blir igjen
kvalitetssikret gjennom flere målinger
før tilpasning, etter 2-3 måneder og etter 5-6 måneders bruk. Utviklingen av
metoden har kommet gjennom å følge

en pasientgruppe over lang tid.
En lærdom av prosjektet synes å være
at det ikke er riktig å gi ortoser, spesielt
benortoser, uten at det også følges opp
med systematisk trening. Det er viktig
at tilpasning og opptrening følges ad.
Lettvekt ortoser, karbon, til ben.
Innleder: Kees Noppe, Ortoped, Holland.
Karbon har vært på markedet i 40 – 60
år.. Vi snakker her om ”full kontakt”
ortoser. Som nevnt ovenfor så utføres
det en omfattende undersøkelses/tilpasnings prosses. Her brukes scanninger,
røntgen, vurdering av fysioterapeut,
elektroder festet til kroppen, mv. Det
lønner seg å lage en prøvemodell i et
alternativ (og rimeligere) materiale,
f.eks plastikk. Dette fordi karbon ikke
kan forandres mye når det først er
støpt.
Materialet brukes nå i romfarten og
i produksjon av fly, f.eks Airbuss
300. Det skulle borge for styrken og
kvaliteten i materialet.
Denne typen ortoser er lettere enn
tradisjonelle., Man bruker mindre
energi for å gå, og kosmetisk ser det
bedre ut.
Rehabilitering:
Innleder: Claus Vinter Nielsen, MD.
Århus universitet.
Rehabilitering har en lang historie. I
likhet med de fleste land som det er
naturlig å sammenligne seg med så
startet dette også i Danmark med frivillige og veldedige organisasjoner. Han
mener at det er et godt utgangspunkt
da det er viktig å ha et perspektiv på
at dette ikke bare er et lege/medisinsk
anliggende. Det er nødvendig med
samspill mellom faglige profesjoner,
og ikke minst, pasientene. I Danmark
kom en lov som ga muligheter for rehabilitering som et fag som det ble undervist i ved høyskoler og universitet.
Dette har gitt det spesielle området
status som vil bli ytterligere styrket nå
i 2011 ved at det kommer en ny lov og
en offentlig utredning om spørsmålet
som vil føre til at faget får større offentlig status. ”Gjenopptrening” er det
danske begrepet for dette. Utredningen fokuserer på familie, sosiale og
arbeids situasjoner etter opptreningen.
Hovedformålet er å gi pasientene mulighet for et uavhengig liv.
I Danmark er det fortsatt vanlig at det
offentlige helsevesens samarbeider
med organisasjoner og private interesser i dette arbeidet. Dette er jo en trend
som vi også har elementer av innenfor
norsk helsevesen og spesielt innen
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rehabilitering.
PPS i det samfunnsmessige og politiske bildet.
Under siste del av konferansen ble
arbeidet framover diskutert. Både fagfolk og pasient organisasjonen var med
i denne diskusjonen.
Lederen i PTU i Danmark, (Landsforeningen af Polio og Trasfikkskadde) Holger Kallehage, ber om at
vi alle jobber for at EPU, det vil si
den europeiske poliounion, skal bli et
viktig instrument i arbeidet politisk,
økonomisk og helsemessig innen EU.
Han mener at de danske erfaringene så
langt gir grunn for å tro at dette kan la
seg gjøre. Hvem kan mest om PPS? Jo
det må jo være pasientene selv.
Den nye lederen i EPU, John Mc.
Farland fra Irland fant det riktig å
understreke at han ikke er en ”politisk
person”. Det vil si i den forstand at
han så langt har engasjert seg direkte i
politisk arbeide. Men, som han understreket. ”Jeg ser viktigheten av dette
framover”. Vi regner med at ca. 10%
av EU`s befolkning har ett eller flere
handikap. ”Hvorfor er da ikke flere av
oss engasjert i politisk arbeid?”
Etter krigen kom det hjem flere med
krigsskader Man skulle integrere også
disse i samfunnet på linje med de
øvrige handikappede. Dette var en stor
utfordrin, og det er vel en overdrivelse å si at noen av gruppene har tjent
spesielt mye på dette. De fleste steder
må man kjempe om de allerede knappe
resursene.
Når handikappede får politiske posisjoner så viser det seg at det er sjelden
de fremmer våre saker spesielt. Fire
til fem millioner mennesker i EU har i
dag en eller annen form for handikapp.
Hvis flere engasjerer seg vil vi kunne
bli en betydelig politisk maktfaktor.
Hvordan vi i tilfelle skal gjøre dette må
bli en diskusjon i det enkelte land, men
jeg synes det er grunn til at vi i tiden
framover gir oss selv tid og anledning
til å diskutere dette spørsmålet både
prinsipielt og eventuelt strategisk.
Dersom noen av leserne har behov
eller interesse for å sette seg mer inn i
noen av temaene fra konferansen så vil
vi minne om den webadressen som vi
hadde trykket på side 15 i siste nr. av
bladet. Den er altså: www.poliokonference.com

Stein Johnsen.
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Hva vi vet om post

Omtale av den nederlandske
fysiologen Frans Nollet sin
presentasjon av emnet på
poliokonferansen i København
høsten 2011.
Poliokonferanse på nettet.

PPS forekommer hyppigere blant
kvinner, og er det slik at de som
har hatt god rehabilitering etter
polio er de som er mest utsatt for
å få PPS?
Jeg var ikke deltaker på
Københavnkonferansen. Likevel
kan jeg kanskje si noe fornuftig
om dette ut i fra det materiale
som fortsatt ligger på nettsidene
til Københavnkonferansen. Der er
mange artikler og presentasjoner som
foredragsholderne brukte under sine
fremlegg. Ved å gå igjennom disse kan
jeg se hva de tok for seg som viktige
tema.
Det kan også dere gjøre. Bare søk på
nettet etter “Københavnkonferanse” og
“polio”. Da kommer dere til nettsidene
til konferansen. Gå så videre til
PowerPoint presentasjoner, og du kan
velge og vrake blant masse interessant
stoff.

Nollet har delt sitt foredrag inn etter
emnene: 1) Post Polio Syndrome 2)
årsaker 3) behandling
4) hvordan ivaretas dette
i Europe og til slutt 5) mål for
Københavnkonferansen.
1) Post Polio Syndrome.
Nollet beskriver postpoliosyndrom
ut i fra et case studie, med bilder.
Her er alt dette vi kjenner til; en
lang periode der alt ser ut til å
fungere godt og “normalt”. Men
etter 33 år, i 1994, får vedkommende
eksempel som er en “han”, typiske
symptomer på seinskader. Han får ny
muskelsvekkelse og problemer med
å bevege seg, han blir fort sliten og
må ha tilpasninger med skinner og
krykke. Eksempelet blir etter nye 17
år, i 2011, dårlig også i det beinet som
har fungert godt. Han må ha hjelp
til å bevege seg utendørs, må endre
mye på sin levemåte, bytte bolig og
slutte på jobben. Samtidig sliter han
følelsesmessig.
Generelt sier Nollet om seinskader:
ble oppdaget av helsevesen i USA i
midten av 1980 årene, det innebærer
flere enkeltsymptomer som kan
forekomme, det affiserer 40 til 60 % av
alle dem som har hatt polio.

Poliokonferansen i København

t polio syndrom i dag?
Risikofaktorer for å få PPS er: a)
tid siden polioinfeksjon b) hvor
alvorlig polio inflammasjon var c)
god rehabilitering etter polio d) hvor
gammel du er når du får polio e) at du
er kvinne og f) høy alder.
Punktene a, b og f overrasker ikke. Du
har større risiko for å få PPS når det er
lenge siden du hadde akutt polio, altså
når du blir gammel, og alvorlig grad
av polioinfeksjon i infeksjonsfasen
høyner sjansen.
Men dersom jeg har oppfattet dette
riktig, hevder Nollet at om du har hatt
en god rehabilitering har du også større
risiko for PPS! Var du ungdom eller
voksen når du fikk polio øker dette
sjansen og kvinner har større risiko for
PPS enn menn!
Dette er overraskende og kan forklare
at der er flere kvinner enn menn i
polioforeninger.
Overraskende er det også, selv om vi
har hatt mistanke om det, at dersom du
har kommet deg godt etter infeksjonen
og tilsynelatende blir helt “frisk”, så
har du større risiko for PPS!
Er det riktig oppfattet av meg, at
Nollet sier dette? Jeg skulle gjerne
her hatt synspunkter fra de som var på
Københavnkonferansen. Og det kunne
vært interessant å høre hva leserne av
“Polio” mener.
Kanskje det er slik at en som har
hatt god rehabilitering og som så får
symptomer på PPS, lettere merker
endringene enn andre polioskadde og
derfor blir overrepresentert blant de
som får diagnosen PPS?
Du kan kanskje gå inn på nettsidene til
LFPS og legge inn dine synspunkter
der. Sidene er i øyeblikket ikke fullt ut
tilgjengelige, men det blir de sikkert
snart.
Nollet kommer så inn på hvilke
kriterier som ligger til grunn for
diagnosen PPS. Dette kjenner vi til.

Men så henviser han til flere
forskningsstudier som viser at
progresjonen i muskelsvekkelse hos
mennesker med PPS er svært lav, bare
noen få prosent per år, sammenliknet
med den øvrige befolkningen. Det er
jo gledelige opplysninger!
Han poengterer at hvert tilfelle av
PPS må undersøkes for seg, da der
er store variasjoner i hvor alvorlige
seinskadene er og hvordan de utvikler
seg.
Videre er det interessant hva han
sier om klassifiseringen i paralytisk
og non-paralytisk polio. Det er ikke
mulig ut i fra tester å dele opp i to klart
adskilte grupper. Det vanlige er en
moderat form for muskelparese uansett
om vi forsøker å klassifisere i de som
tilhørende den ene eller den andre
gruppen.
Han avslutter den generelle delen om
PPS med å si at aldring, levevis og
andre sykdommer påvirker utviklingen
av PPS negativt.
2) Årsaker til PPS.
Her tar han først for seg det vi kjenner
til om betraktninger over hva som skjer
når vi rammes av akutt polio som går
over i en mer stabil fase med mer eller
mindre rehabilitering. Her bruker han
fine illustrasjoner.
Så forklarer han tre hypoteser for
hvordan Post Polio utvikler seg. Det er
også relativt kjent stoff: svekkelse av
overbelastede motornevroner, kronisk
inflammasjon i ryggstrengen og
gjenværende virusfragmenter i cellene.
3) Behandling.
Han fremhever først at der er
mangelfulle bevis for hvor effektiv
behandling av PPS er. Vi trenger flere
undersøkelser og der er på gang nye
forsøk og studier av PPS.
Av terapier nevner han
immunoglobuliner og gymnastiske
øvelser.

hans anbefalinger for polioskadde er:
forsiktig trening for å opprettholde
muskulatur, nødvendig informasjon
til pasienten, hjelp til psykososial
mestring, vektkontroll, personlige
hjelpemidler og tilpasninger i miljøet.
4) Hvordan ivaretas PPS i Europe.
Den europeiske polio union som står
bak Københavnkonferansen og som
har medlemmer i 13 land, gjorde en
undersøkelse blant 19 europeiske land,
deriblant Norge, i 2008. Landene ble
forespurt om hvor mange der var med
PPS, hvordan disse ble behandlet,
hvordan kjennskapen til PPS er blant
helsepersonell, tilgjengelighet av hjelp
og hjelpemidler og hvilken forskning
som burde bli prioritert.
Svarene som gis i undersøkelsen
sier at man kjenner til PPS, men
der er liten kunnskap og interesse
blant helsepersonell, mer enn 50 %
av landene ivaretar terapi, transport
og tilpasninger på en dårlig måte,
og polioskadde mener at forskning
bør fokusere på symptombehandling
gjennom medisiner og rehabilitering.
5) Mål for Københavnkonferansen.
Nollet konkluderer med at der er
liten interesse og kunnskap om PPS
i de europeiske landene og dette
skaper behov for mer kunnskap blant
helsepersonell og polioskadde, for å
bedre forståelse av og behandling av
PPS.
Derfor har den europeiske polio union
(EPU) tatt initiativet til konferansen,
for at det skal stimulere fagfolk og
polioskadde i Europa. Organisasjonen
er påvirket av Post-Polio Health
International (PHI) den amerikanske
organisasjonen for polioskadde, som
holder store konferanser hvert 4. eler
5. år.
For mer utfyllende informasjon
kan du besøke nettsidene til
Københavnkonferansen.

Leif Erik Storø

Det som for meg ser ut til å være
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Skjemaveileder

SKJEMAVEILEDER
www.nav.no
NAV har lagt om sine rutiner for å søke om hjelpemidler. Alt skal helst gå via internett da
dette forenkler og søknadene blir raskere behandlet i NAV. De som ikke har internett får hjelp
av de rette instanser innen helsevesenet. Skjemaene kan skrives ut, fylles ut for hånd og
sendes i post også.
Forsiden kan ikke kopieres til senere bruk.

Direkte avskrift fra brosjyren styret fikk utdelt.
Reisen mot en elektronisk hverdag i NAV er begynt.
 NAV mottar årlig 15 millioner forsendelser
 Ny hverdag med elektronisk dokumenthåndtering: Vi trenger din hjelp.
 Gamle skjemaer: Har dere gamle skjemaer fra NAV liggende?
Nå ber vi dere pent om å kaste dem….!
Alt starter på www.nav.no
 Gå inn på www.nav.no
 Velg Finn skjemaer (nederst i venstre hjørne)
 Velg Tekniske hjelpemidler eller Hjelp til utredning og utprøving… (under
Hjelpemidler og tilrettelegging)
 Finn aktuelt område. Les gjerne informasjonen som ligger i Linken.
 Velg Velg søknadsskjema for… (området) og gå videre
 Kryss av det som legges ved/passer i brukers situasjon. Husk hjelpeskjema.
 Velg neste steg ”knappen” (nederst i høyre hjørne)
 Kryss av hva som passer i søkers situasjon, og fyll inn postnummer og personnummer
til søker.
 Velg neste steg ”knappen” nederst i høyre hjørne.
 Du får nå en oversikt over skjemaene som skal tas ut.

Slik skal en søknad til NAV se ut:
 Første side
Søknadsskjema
Navn
Navn

+

------ -----

Eventuelle vedlegg
+

----------------------------------------------

Legges øverst



Gå inn på hver enkelt. Fyll det ut på skjermen eller for hånd, og skriv de ut.
Adressen på ”første side” viser hvor søknaden skal sendes.

Hva får du igjen for å bruke nav.no ?
 Veiledning ”på stedet”. Underveis får du vite hvilke vedlegg som skal følge med den
konkrete saken.
 Lettere å få laget en komplett søknad med èn gang.
 En personlig førsteside oppgir riktig postadresse. Saken kommer i riktig enhet i NAV.
 Hver førsteside er unik og skal bare brukes en gang.
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Førstesiden – avgjørende.
 Kryss alltid av for hvilke vedlegg du har med, før du tar ut en førsteside. Dette knytter
vedleggene til førstesiden og brukeren i strekkoden.
 Knytter papirene og søkeren sammen.
 Adressen som bruker skal benytte til forsendelse står på førstesiden.
 Erfaring viser at svært mange kommuner har printerne på 96% størrelse – da kan ikke
strekkoden leses og sammenkoblingen mislykkes.
 MÅ skrives ut i 100%!! Sjekk med IT-ansvarlig i kommunen.
Raskere saksbehandling og bedre svar.
 NAV kommer raskere i gang med saksbehandlingen når søknaden er komplett.
 Dokumentene blir skannet og lagret elektronisk.
- Lettere å finne dokumentene raskt.
 Alle som jobber med samme sak får tilgang til samme informasjon.
- Bedre informasjon på telefon fordi papirene kan hentes opp under samtalen.
Hjelpeskjema:
 Hjelpeskjemaene er i ferd med å endres.
 Bruk nav.no, så er du sikker på å ha det siste og gjeldende skjemaet med deg.
Signaturbehov:
 Signatur fra søker skal stå på søknaden eller bestillingsskjemaet (rekvisisjoner).
- Legg førstesiden øverst, så søknad og hjelpeskjema.
 Unntaksvis ha med et FULLMAKTSSKJEMA hvor hjelpemidlene noteres, og søker
signerer.
- Legg førstesiden øverst, så fullmaktsskjema, søknad og hjelpeskjema.

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

Fax: 62 57 44 34 E-mail: service@cypromed.no

www.cypromed.no
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Møte med behandlingsreis

Turer i vinter: Mange norske poliotter skal blant anett til Vintersol på sørsiden av Tenerfe i vinter. Foto: Svein Sjølie
Hovedstyrets utvalg for
Behandlingsreiser, Ragnhild
Skovly Martinsen, Arne Furulund
og Geir Strømsholm møtte
ledelsen for Behandlingsreiser ved
Rikshospitalet, representert ved Åse
Lindrupsen og Kari Berg den 14.
november i NHF`s lokaler i Oslo.
På forhånd hadde vi meldt flere
spørsmål som vi gjerne ville ha svar
på. Ut i fra dette hadde vi en god
samtale om status pr. i dag og hva som
skal skje framover.
Som tidligere nevnt så har
Helsedirektoratet bedt SINTEF
om å foreta en evaluering av
Behandlingsreiser. Her har ledelsen
i NHF allerede vært på 2 møter samt
gitt skriftlig svar på spørsmål fra
forskergruppen. Selve evalueringen
blir betalt over Behandlingsreisers
budsjett. Det ligger an til at det blir
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et nytt møte med forskerne før nyttår,
men endelig dato for dette er ikke
endelig fastsatt enda.
For 2012 har Behandlingsreiser mottatt
310 søknader fra poliopasienter. 160
av disse har fått plass, og noen står
på venteliste. De som var tildelt, men
mistet sin plass i 2011 blir prioritert i
det kommende året. Plassene fordeler
seg med 100 stk til Tenerife, fordelt på
3 grupper à 20 stk vinteren og våren
2011 og 2 grupper à 20 stk høsten
2011. Den første gruppen reiser
allerede 6. januar. Til Tyrkia reiser
det 2 grupper à 30 stk, henholdsvis
en gruppe til våren og en gruppe til
høsten. De endelige datoene for alle
reisene blir lagt ut på hjemmesidene til
Behandlingsreiser.
Fordeling av reiser/opphold blir fordelt
prosentvis mellom diagnosegruppene
ut i fra søknadstallene. Det betyr at de
enkelte gruppenes deltakerantall kan

justeres dersom det blir flere eller færre
søknader.
Reisene er basert på et anbud for
oppholdet som utløper ved slutten
av 2014. Avhengig av utfallet av
evalueringen og Helsedirektoratets
behandling og slutninger på bakgrunn
av denne vil det bli utarbeidet nye
anbudsdokumenter.
På forespørsel fra oss bekreftet
Lindrupsen at det er ledelsen i
Behandlingsreiser som foretar
vurderingen og utvelgelse av
deltakere til oppholdene. Dette skjer
på bakgrunn av søknad via lege og
legens opplysninger om pasienten.
I vårt tilfelle er det spesielt viktig å
få vite om og når en PPS diagnose
ble stilt. Tilleggsdiagnoser er også
viktig. Dette fordi Rikshospitalet må
vite om det er spesielle forhold de
må ta hensyn til i forbindelse med et
opplegg. Der det er mulig vil de gjerne

ser 14.november 2011.11.15
at vi vedlegger ferske epikriser fra siste
sykehusopphold.
Det er mulig å framsette ønsker om
tidspunkt og reisemål. Dette vil det bli
tatt hensyn til så langt det er mulig.
Generelt er det slik at de med den
beste gangfunksjonen blir prioritert
for opphold ved rehab. senteret i
Tyrkia. På Tenerife er det slik at det er
mulighet for å leie rullestoler eller små
elektriske scootere. Denne ordningen
gjør at flere som er avhengig av
rullestol kan få et tilbud. I Tyrkia har
man maks to stoler til utlån/leie, noe
som begrenser denne muligheten der.
Kriteriet for å ha med seg reisefølge
eller assistent er at det ikke skal koste
Behandlingsreiser noe. Det er en
forutsetning at den enkelte deltager
kan nyttiggjøre seg tilbudet på
behandlingsstedet. Dersom deltakerne
har behov for hjelp med de fleste
daglige gjøremål vil det være mer
riktig å søke på et opphold ved en
rehabilitering i Norge. Det er fortsatt
mulig å reise fra andre flyplasser enn
Gardermoen, men vedkommende
må da selv sørge for transport til
og fra flyplassen ved avgang og
ankomst. Det beste er om slike
reiser blir forsøkt ”timet” i forhold
til de plassene som er satt opp fra

Gardermoen. I og med at det samlede
antall deltakere ved Behandlingsreiser
er ca. 2500 pr. år, vil det bli helt
umulig for administrasjonen å legge
opp andre reiser enn de som går
samlet. Slike reiser blir derfor den
enkelte pasients eget ansvar å få
ordnet. Heldig vis er det nå godkjent
at deltakere med rullestol kan få være
med på Behandlingsreisers kvote og
regning, alt avhengig av flyselskapets
muligheter på de enkelte reisene.

en rehabiliteringsavdeling her i
landet så gjelder de samme reglene.
Behandlingsreiser understreker at det
er viktig at regelverket overholdes
for at reisene skal opprettholde sin
legitimitet. Dersom vi ikke tar vare
på tilbudet vil det bli borte. Jfr. i den
forbindelse evalueringsarbeidet som
nå er i gang. Behandlingsreiser ønsker
selv å opprettholde tilbudet og utvikle
det videre i samarbeide med deltakerne
og organisasjonene.

I forbindelse med søknaden er det
viktig at vi er mest mulig ærlige i
forhold til opplysninger. Ikke hold
tilbake opplysninger som kan være av
betydning under reisen og oppholdet.
Man er avhengig av å få vite hva du
klarer selv. Det innebærer at vi må si
i fra dersom det skjer noe medisinsk
mellom innvilgelsen av oppholdet og
avreise.

Spørsmålet om tilbakemeldinger
fra både deltakere og ikke minst
behandlingsstedet ble diskutert.
Rikshospitalet vil be om at begge
parter gir mest mulig utfyllende
tilbakemeldinger. Videre blir det bedt
om at vi minner om at man nå skal
bruke de nye søknadsskjemaene. Noen
bruker fortsatt gamle skjema. For neste
søknadsrunde blir det nye skjema.
Disse blir lagt ut på hjemmesidene til
Behandlingsreiser sammen med nye
kriterier for hele behandlingsreise
konseptet. Dere vil finne dette på
sidene på nyåret.

Det har kommet noen innsigelser
og merknader til Behandlingsreisers
alkoholforbud på de dagene det
blir gitt behandling. Dette har
vært forelagt ledelsen i Helse
og Omsorgsdepartementet som
understreker at de reglene som
er satt skal holdes. Dette er et
behandlingsopphold og ikke en
ferietur. Dersom vi er pasienter ved

Så snart våre nye hjemmesider er
oppegående vil vi legge en link til
disse sidene/opplysningene på våre
sider.
Spørsmålet om hjelp på flyplassene
ved fellesreiser ble diskutert. Vi har
jo opplevd manglende bistand og
problemer med transport i forbindelse
med overnatting før og etter avreise.
Dette ble notert og Behandlingsreiser
lovte å ta spørsmålet opp med
reisearrangøren i møte allerede samme
dag.
Til slutt vil vi enda en gang minne om
den muligheten vi alle har til å bestille
hjelp fra Medema når vi reiser til og
fra norske flyplasser. De kan møte
oss når vi ankommer flypasser med
tog, buss eller fly. Vi får da hjelp med
bagasjen om hjelp med innsjekking
dersom det er nødvendig. Dette må
vi i så fall varsle om når vi bestiller
billetter.

Stein Johnsen.
Tyrkia: Det blir behandlingsreiser til
Tyrkia til neste år.
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Måtte krabbe til flytoa
Kabinpersonalet nektet å bruke
flyets rullestol for å hjelpe søstrene
Kjersti og Ane Gisholt Gustavsen
til og fra toalettet. Det førte til at
Kjersti måtte krabbe i midtgangen
for å få gått på do.
Tvillingsøstrene Kjersti og Ane
Gisholt Gustavsen (28) gledet seg til
en uke i sol og varme på Arguineguin
på Gran Canaria. De er begge født
med ryggmargsbrokk og bruker derfor
rullestol.
Men avslutningen på deres siste
ferietur ble ikke helt som planlagt.
På flyturen hjem ble de nemlig nektet
hjelp til å bruke flyets rullestol for å
komme seg til og fra toalettet.
– Ethvert menneske bør få lov til å gå
på do i løpet av en fem timers flytur,
mener søstrene.
Skulle skrives rapport
Det startet allerede på utreisen. Da
måtte de diskutere ganske mye med
kabinpersonalet for å få dem til å ta
frem flyets rullestol for å hjelpe dem
til å komme seg på do. Etter litt fram
og tilbake gikk kabinpersonalet likevel
med på å trille rullestolene for dem.
Dette var den eneste assistansen de
trengte for å gå gjort sitt nødvendige
ærend.
– Når de først gjorde det, var det ikke
noe problem, sa de. Men vi fikk også
beskjed om at det måtte skrives en
rapport, forteller Ane.
På turen hjem gikk det imidlertid ikke
så bra:
Som de fleste kjenner til, er det egne
ansatte som hjelper med assistansen
på flyplasser. Dette var det også på
flyplassen i Las Palmas, og Ane og
Kjersti ble kjørt i en spesiell bil fra
terminalen og bort til flyet.
– Før vi hadde kommet oss inn i flyet,
kom en av flyvertinnene inn i bilen, og
sa at hun hadde hørt at det hadde vært
litt problemer på turen ned. Hun sa
også at vi måtte gå på do med en gang,
for de kunne ikke hjelpe oss senere,
forteller Ane.
Spurt om bleier
Flyvertinnen spurte også om de
ikke hadde vurdert å bruke bleier.
Søstrene synes dette er et ganske
merkelig spørsmål å stille sine voksne,
betalende passasjerer.
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Reisevante søstre: Søstrene Kjersti (til venstre) og Ane Gisholt Gustavsen har vært
mye på reisefot. Men de har aldri opplevd så dårlig behandling som de ble utsatt for da de
reiste med Ving ogThomas Cook Airways.
– Jeg er stomioperert, noe som gjør at
bleie uansett ikke er et alternativ. Dette
innebærer også at jeg kan bli alvorlig
syk hvis jeg ikke får gått på do. Men
dette er ikke ting jeg har lyst til å legge
ut om til alle og enhver på et fly, sier
Kjersti.
Hun synes dette var et rimelig
personlig og ekstremt nedverdigende
spørsmål å stille.
Som kjent er det ikke alle som klarer
seg uten et toalettbesøk i løpet av
fem timer, med servering av mat og
drikke. Et stykke inn i reisen kjente
derfor både Ane og Kjersti behovet for
å få gått på do. De fikk klar beskjed
om at det var helt uaktuelt at noen fra
kabinpersonalet trillet rullestolen til
og fra.
– De kunne ødelegge ryggene sine, var
svaret vi fikk, forteller Ane.
Søstrene synes dette virker som et
litt tynt argument, all den tid de små
og lette damene neppe veier mer enn
trillevognene med mat og drikke som
blir kjørt opp og ned midtgangen flere
ganger i løpet av flyturen.
Tiss i setet!
Dermed var de overlatt til seg selv for
å få gjort sine nødvendige ærender.
Kabinpersonalets forslag om at de
heller kunne tisse i setet hvis de ikke
klarte å holde seg, var ikke særlig
fristende. Heldigvis hadde søstrene fått

seter langt frem i flyet, slik at det ikke
var så lang vei til toalettet. Ane klarte å
gå på egne bein de få meterne. Kjersti
måtte krabbe.
– Jeg måtte krabbe i midtgangen, og
ligge på gulvet i køen inn til doen. Jeg
er liten av vekst, men så liten har jeg
aldri følt meg før, forteller Kjersti.
28-åringen følte det svært
nedverdigende å måtte åle seg frem
på gulvet mens hun følte andre
passasjerers blikk og hvisking.
Kabinpersonalet gjorde ikke mine til
å prøve å hjelpe henne, og hun følte at
de omtrent tråkket over henne.
Vil ikke ha noen på slep
De reisevante damene har vært på
ferietur sammen flere ganger før, også
med fly. Siden de er så å si selvhjulpne
i hverdagen, ønsker de ikke å ha med
en egen assistent på ferieturer.
– Vi har ikke noe ønske om å ha med
en ekstra person på slep når vi skal på
søstretur og kose oss, sier de.
Ane bor alene i leilighet på
Bjølsen i Oslo og jobber i et
hjelpemiddelselskap. Kjersti
bor i Lørenskog og jobber som
helsesekretær på Akershus
universitetssykehus. Hun har en
assistent noen få timer i uken som
blant annet vasker leiligheten for
henne.
Det var derfor ingen av dem som

alettet pJJå Sydentur
tenkte på at de skulle bli noe problem
å fly alene til Gran Canaria. Turen
gikk i regi av charterselskapet Ving,
og det var Thomas Cook som sto for
flyreisen.
– Jeg ringte selskapet på forhånd og
forklarte at vi var rullestolbrukere som
skulle reise alene. Jeg fikk oppgitt at
de ikke kunne assistere på toalettet,
men da jeg forklarte at det eneste vi
trengte hjelp til var å komme oss til og
fra, fikk jeg inntrykk av at det skulle
ordne seg, forteller Ane.
Kan ikke reise så langt
Ane og Kjersti kommer ikke til å la
opplevelsen stoppe dem fra å reise på
ferie senere. Men på grunn av behovet
for å bli trillet til og fra toalettet, må
de velge feriemål som ikke er lengre
unna enn at de klarer seg uten å gå på
do. Og det blir aldri flere turer med
charterflyselskapet Thomas Cook, det
er helt sikkert.
– Jeg kjenner at jeg koker bare jeg
snakker om det, sier Kjersti.
Da de kom hjem, sendte søstrene et
brev til Thomas Cook der de fortalte
om sine negative opplevelser på
flyturen. I svaret fra selskapet står
blant annet følgende:
”Ifølge lovgivningen har flyselskapet
rett til å kreve at WCHC-passasjerer
har en hjelper med ombord. Med
bakgrunn i ovenstående tillater
Thomas Cook Airlines Scandinavia
normalt ikke at WCHC-passasjerer
reiser alene. Den primære årsak til
dette er at vårt kabinpersonale ikke
er utdannet i å assistere om bord.
Utover det kan det være tidsmessige/
andre forhold om bord som gjør at
personalet ikke har mulighet til å stå til
rådighet under selve flyvningen ved for
eksempel toalettbesøk.”
”WCHC” er reiselivsbransjens
standardforkortelse for passasjerer som
trenger rullestol til og fra flyet og som
må bæres helt fram til flysetet.
Klart lovstridig
– Lovverket er krystallklart, et
flyselskap har ikke anledning til å
nekte en rullestolbruker assistanse
for å komme til og fra toalettet, sier
interessepolitisk rådgiver Tore Amblie
Bjørback i Norges Handikapforbund.
Han har lest svarbrevet fra flyselskapet
Thomas Cook til Ane og Kjersti
Gustavsen, og mener argumentasjonen

ikke holder vann i det hele tatt.
–EUs regelverk, og norsk lovverk,
slår fast at flyselskapet har plikt til
å bistå passasjerer som trenger hjelp
til å komme på toalettet. Dette er noe
funksjonshemmede har rett til, uansett
om selskapet skulle lage sine egne,
interne regler, sier Bjørback.
Forklaringen om at dette er interne
regler og at de ansatte ikke har
utdannelse til å bistå, mener han
er bare tull. Det har heller ingen
betydning for lovligheten at
flyselskapet hevder å ha informert eller
advart på forhånd.
Bjørback sammenligner det å nekte å
hjelpe rullestolbrukere til å komme på
toalettet, med å nekte mørkhudete å
komme inn på et fly.
– Det rimer ikke med noen som helst
fornuft at kabinansatte skal nekte å
trille en rullestol noen få meter, det
er tatt ut av enhver sammenheng. Det
spiller ingen rolle hva fagforeningene
måtte mene om saken, dette har de rett
og slett ikke lov til å nekte.
Uakseptabel oppførsel
Tore Amblie Bjørback synes også det
høres ut som om mannskapet har hatt
en uakseptabel oppførsel om bord,
utover det rent lovstridige i selskapets
policy.
– Jeg mener det er helt uakseptabelt
å foreslå for voksne mennesker å
bruke bleie, eller å be dem tisse i setet.
For et selskap som skal tjene penger
på passasjerene sine, vil jeg tro at
Thomas Cook er enig i at dette verken
er akseptabel kundebehandling eller
god reklame for selskapet. I så fall
må selskapet vurdere om det aktuelle
mannskapet er egnet til å håndtere
passasjerer og hva slags følger en slik
oppførsel skal få.
NHFs rådgiver har aldri hørt om
lignende tilfeller fra andre flyselskaper,
og vil oppfordre søstrene Gustavsen til
å gå videre med saken.
– Jeg synes dette er en hendelse som
bør klages inn for Likestillings- og
diskrimineringsombudet, sier han.
Henviser til lovverket
Tina G. Fersner i Thomas Cook
Airlines Scandinavia henviser til
lovverket som begrunnelse for hvorfor
Ane og Kjersti Gisholt Gustavsen ikke
kunne få assistanse for å komme seg til
toalettet.

– I følge lovgivning har flyselskaper
rett til å kreve at passasjerer som
bruker rullestol, har en hjelper med
ombord. Dette er ikke noe som
flyselskapet er forpliktet til å dekke
utgiften til, hevder Fersner.
– Hva var årsaken til at Ane og Kjersti
fikk assistanse på utreisen, men ikke
på tilbaketuren?
– Som vi skriver i brevet 13/10 2011,
så er kabinpersonalet ikke utdannet
og heller ikke forpliktet til å assistere
rullestolbrukende passasjerer som
reiser uten medhjelpere. Under
flygningen til Gran Canaria følte
kabinpersonalet seg tvunget til å ta
frem rullestolen for dem, men dette er
ikke en prosedyre de er forpliktet til å
gjøre.
– Gjelder kravet om å ha med hjelper/
assistent kun for rullestolbrukere, eller
også for andre som er dårlige til beins
og kan behøve støtte for å komme seg
til og fra toalettet?
– Kravet om å ha en hjelper med
ombord omfatter passasjerer som ikke
selv kan ferdes rundt i kabinen ved
egen hjelp. Kravet er utferdiget for
å unngå situasjoner som den Ane og
Kjersti har opplevd.
– Et av besetningsmedlemmene spurte
ifølge Ane og Kjersti om de ikke heller
kunne bruke bleier. Er det vanlig at
passasjerer blir spurt om dette, dersom
de ikke er i stand til å komme til og fra
toalettet på egen hånd?
– Det er ikke normalt at passasjerer
i rullestol, som ikke selv kan klare
toalettbesøk ved egen hjelp, reiser uten
hjelper, og det oppstår derfor normalt
heller ikke situasjoner som den Ane
og Kjersti har opplevd, skriver Tina G.
Fersner, som på vegne av flyselskapet
Thomas Cook beklager den opplevelse
Ane og Kjersti har hatt om bord,
samt deres oppfatning av personalets
håndtering av saken.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Tore Fjeld
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Det er makta
Er det meg de er ute etter?
Huset mitt står i sentrum for
begivenheten. Jeg er en liten
flekk der nede under vingene på
dette monsteret som må være
et F16 fly. Missilene blinker.
Jeg håper det er norsk og ikke
de siste krampetrekningene
fra Gaddafi, restene av en
hevnaksjon fra syden.
Rart å være så liten under noe
så mektig. Hvordan har vi skapt
noe slikt som farer fortere enn
sin egen lyd? Havørna flyr
forskremt, men unngår ikke å
bli passert flere ganger av denne
metallfuglen. Alt det normale
har ikke en sjans. Dette e
unormalt og unaturlig.
Som velgere i et demokratisk
land tror vi at vi har stor makt.
Men maktapparatet lever sitt
eget liv. Som enkeltmenneske må
vi innrette oss etter overmakta.
Og blir vi hørt dersom vi tilhører
et mindretall?
Onsdag 2. november. En passe fin
dag å våkne på. Lavt skydekke.
Ikke så mye som skulle vært gjort
og heller ikke så mye energi til å
gjøre noe. Det mest fornuftige blir
vel å få luftet hunden. En liten tur
i marka. Frokost og det vanlige
morgenritualet.
Men dagen er ikke en slik vanlig
dag, en dusinvare som blir borte i
glemselen. Det er noe på gang. Noe
i lufta. Noe som brøler og stønner
i en teknologisk krigsdans. Fram
og tilbake mellom fjellene, i sirkel,
en heksering av aggresjonslyst
låst fast rundt koordinatene
68°44′11″N, 16°16′03″Ø.
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Plutselig forstår jeg litt av
det å skulle være et mål på en
dataskjerm i en høyteknologisk
cockpit med alle slags knapper og
muligheter rundt han som sitter
der. Utfører ordrer. Trykker på
knappen. Den gamle tullingen
som han ser fiksert og forstørret
på skjermen sin, går opp i
røyk. Oppdraget er utført. En
potensiell terrorist er ryddet av
veien. Dessuten var gamlingen
polioskadd. Han gidder sikker ikke
å skjære ett hakk i cockpitkanten.
Han sover trygt om natta. For
det er Norge som har sendt ham,
gitt ham makt til å håndtere en
krigsmaskin. Han liker sikkert det
han gjør.
Jeg springer ut på mitt nystøpte
betongdekke. Der er det stort nok
til at han lett kan få øye på meg og
sikte meg inn. Nå er jeg klar under
alt himmeldrønnet over meg.

Hva holder han på med? To
mennesker. Han og jeg. Men så
forskjellige!
Timen går. Jeg tenker på en
opplevelse jeg hadde som ungdom
på Fagernes i Narvik. En tysk
Starfighter styrtet i Ankenesfjellet
like sør for byen, om kvelden den
6. desember 1965. Jeg var ute og
hørte et merkelig drønn. Flygeren
hadde mistet bevisstheten. Med
autopiloten innkoblet, fløy flyet
til motoren stoppet på grunn av
drivstoffmangel. Flyet kunne landet
midt i Narvik by dersom det hadde
kommet noen meter høyere.
Var piloten over meg bevisstløs?
Det drønnet i fjellene. Etter en
halvtime til tok jeg mot til meg.
Jeg ringte politiet. Nei de visste
ingenting og henviste til forsvaret.
Det var sikkert bare en øvelse. Det
var tydelig at her var jeg kommet
til maktapparatet. Arrogansen i
stemmen på dama gjorde at jeg
forstod hvilken tulling jeg var som
ringte inn slike forespørsler.
Skulle jeg våge å ringe forsvaret
også? Maktapparatet per
definisjon! Jeg var jo kommet så
godt i gang. Jeg måtte stå løpet ut.
Det kunne jo være noe galt og har
vi ikke som enkeltmennesker plikt
til å si i fra dersom vi blir overkjørt
av desibel i timer? Jeg har vel en
rett til å kunne lufte hunden min
fri for krigsbrøl i den fredelige og
vakre Kvæfjordnaturen? Eller er
det jeg som tar feil? Naturen her
er til å kunne benyttes av tanks,
fly og all helvetesmakt når de har

som rår
lyst? For det er det vi egentlig er.
Borgere i en nasjon som til enhver
tid må forsvare seg og bruke sine
arsenaler? Jeg er kun en gammel
skrulling i et opplyst, teknologisk
og demokratisk samfunn som også
vil mitt eget beste?
Det får så være. Jeg våger å gå
videre. Jeg er ikke så steingammel
at jeg ikke kan finne nettsidene til
forsvaret. Men de har et problem.
Ingen kontaktadresser eller
telefonnummer. Bare opplysninger
om hvor fortreffelig forsvaret
er, med pene bilder, og om jeg
ønsker å verve meg. Finner til
slutt ett nummer til en som har
med boligforhold i forsvaret å
gjøre. Siden det er det eneste
nummeret jeg kan se ringer jeg
han. En hyggelig østlending som
vedgår at nettsidene til forsvaret
har få opplysninger om telefoner
man kan ringe. Det ble slik etter
oppgradering. Er de blitt mindre
åpne etter 22. juli?
Østlendingen, som sikkert er vervet
for lenge siden, ber meg ringe
politiet. En slags sirkeltrening
kanskje? Jeg har ikke tid til å bruke
halve dagen til å finne det relevante
hemmelige nummeret i forsvaret
som har ansvaret for et halvhavaret
F16 fly som er i vranglås over
hodet på meg. Det kan jo når som
helst gå i bakken. Jeg betror meg til
han. Han var jo dessuten hyggelig.
Han lover at han skal ta de rette
kontakter.
Han hadde nok vanskeligheter
med å finne telefonnummer han
også, for det tok ennå en halv
time til før jeg la merke til at flyet

langsomt begynte å sirkle ut av
området. Eller kanskje det var gått
tom for bensin eller fått feil med
gyrokompasset?
Hva er vel to timer av skikkelig
teknologisk øvelse i mot en hel
krig som kunne vært utkjempet?
Jeg skal være takknemlig for at
det ikke er krig. Burde vel tålt
mer øvelse. En tanks som kjører
gjennom huset? Vi må bare tåle
det. Det er skikkelig øvelse og
nødvendig. Vi er glade for at vi
har et slikt forsvar som er vårt og
til alles beste, som øver, bruker
milliarder og forteller oss om den
egentlige virkeligheta. Stillhet og
det at naturen er vakker har ingen
verdi. Makta har rett. De er pålagt
å styre oss av velgerne, og det er jo
vi, flertallet som rår? Vi har sendt
dem og vil at de skal ha makt. Jeg
er bare en gammel mann som ikke
har forstått dette.
Men så hører jeg jo heller ikke til
flertallet, tror jeg. Ikke det flertallet
som for eksempel bestemmer
at funksjonshemma skal miste
rettigheter. Når oljemilliardene på
utenlandske kontoer skrumper inn
til nær null og under det, hvordan
vil det gå med rettighetene til et
mindretall? Den nye regjeringa
skulle bekjempe fattigdom. Men
fordi de ikke orker å ta bryet
med å administrere ordningen,
så frafalles retten for syke og
funksjonshemmede til å trekke fra
på skatten for utgifter som skyldes
deres sykdom. Og hvem hører på et
mindretall når flertallet rår og ikke
forstår eller ikke vil forstå?
Det er makta som rår. Men hvorfor

må alt dette nødvendige onde
være så hemmelig, så lukket
og utilgjengelig? Hvorfor må
maktapparatet oppføre seg som en
eneveldig hersker når det er vi som
har valgt dem?
Var det ikke naturlig å gå ut med
opplysninger til befolkningen om
at det var terrorøvelse i området?
Jeg fikk høre etterpå at mange
hadde blitt skremt av uniformerte
og delvis kamuflerte menn da de
kjørte i Harstadområdet onsdag 2.
november.
Ikke så rart de ble skremt. Det
kunne ha vært en Behring Breivik
som var ute på permisjon.
Jeg kaller det arroganse.
Maktarroganse må vel være det
nærmeste vi kommer for å beskrive
dette.
Men vi vet det. Det er makta som
rår.
Man føler at det ikke er så viktig
dette med demokrati og å lytte
til landets borgere, når man står
overfor en som er gitt makt i vårt
samfunn, om det er en politikvinne,
militæret eller en pilot i sin
innkapslede virkelighet.
Vi lever i det delvis opplyste
demokratiske enevelde.

Leif Erik Storø,

68°44′11″N, 16°16′03″Ø
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Handicare legger ned i Bodø
LFPS Nordland har sendt oss følgende innlegg skrevet av Finn Kaarby
På brukerutvalgsmøte ved
NAV Nordlands kontorer den
7.eptember i år informerte
NAV Hjelpemiddelsentralen
i Nordland om at Handicare
legger ned sitt bilombyggings– og
hjelpemiddelverksted i Bodø fra
nyttår.På bakgrunn av dette har jeg
som bruker av Handicares tjenester,
fylkessekretær i NAV Nordlands
brukerutvalg og Styreleder i NHF
Bodø tatt tak i denne saken . Dette
med tanke på de konsekvenser
denne nedleggelsen får for alle i
nordre Nordland med tanke på
b.l.a. vedlikehold\ reparasjoner
og nymontering av hjelpemidler i
trygdebiler.
Jeg kontaktet NAV–
hjelpemiddelsentralen i Tromsø. Disse
hadde lite og ingen informasjon og
komme med angående denne saken.
Jeg sendte da mine spørsmål
til Roar Henriksen, divisjonssjef
Auto i Handicare. Vedlagt finner du
mine spørsmål og hans svar: (Min
henvendelse øverst)
– Hallo! Mitt navn er Finn
Kaarby. Jeg sitter som sekretær for
Brukerutvalget ved NAV Nordland –
Fylkeskontoret.
På privat basis er jeg styreleder
for Norges Handikap Forbund
(NHF) i Bodø. Avslutningsvis er jeg
rullestolbruker og kjører en bil som er
bygd om ved Handicare i Bodø.
Jeg skriver til deg fordi det
er kommet meg for øret at dere
planlegger å legge ned Handicare i
Bodø. I denne forbindelse har jeg
følgende spørsmål til deg:
– Stemmer det at Handicare legger
ned sitt verksted her i Bodø fra
årsskifte?
– Hvilke konkrete konsekvenser
får dette for oss som kjører biler med
hjelpeutstyr montert av Handicare?
– Hvor blir nærmeste verksted som
er kvalifisert til å reparere/vedlikeholde
dette utstyret? som jo for mange utgjør
forskjellen på om de kan benytte seg
av bilen eller ikke.
– Forholder det seg slik at
nødvendig vedlikehold og reparasjon
på nevnte hjelpemidler skal løses av
lokale versteder/merkeverksteder?
– Innebærer dette i så fall at
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brukerne må betale dette selv i
fremtiden eller overføres Handicares
avtaler om dekning av reparasjoner
og vedlikehold til det aktuelle
merkeverkstedet for de prisforhandlede
bilene?
Som bruker og mange med oss lurer
jeg på følgende:
– Når er det meningen at Handicares
brukere i Bodø og Nordland skal bli
orientert om det som nå skjer?
Jeg minner om at vi er i overkant av
tre måneder unna årskiftet, så om dette
forholder seg slik som nevnt bør svar
på spørsmålene over foreligge såpass
raskt at våre brukere vet hva som
gjelder før en eventuell nedleggelse er
ett faktum.

Finn Kaarby

Her er svaret
Som svar på din e–post av 8 september
ønsker vi i Handicare og prøve å
forklare den uønskede situasjonen som
har oppstått i forhold til å opprettholde
en verkstedstruktur ute i distrikts
Norge.
NAV har som kjent vedtatt
en omlegging av sine rutiner for
behandling av bilsaker til fem
regionsentre med en regionmodell
som ikke lenger følger fylkesgrensene.
Det er i denne sammenheng fra NAV
sentralt også betydelig strammet inn
på tildelings–kriteriene for å få tildelt
gruppe 2 bil (kassebil). Dette bekreftes
både av bilimportørene og i antall
forespørsler fra NAV.
Når ordremengden halveres fra
tidligere år (les 2007–2008) sier det
seg selv at bransjen som sådan har en
alt for stor kapasitet, noe som tilsier at
verksteder må nedlegges. Handicare
beklager denne situasjonen, men er
nødt til å tilpasse seg markedet slik
det nå fungerer med fem regionale
bilsentre.
Dine spørsmål skal jeg prøve å
besvare så godt som mulig. Som
representant for LFH ( Leverandører
for helse–Norge) er jeg deltager på
samhandlingsmøter med NAV sentralt,
som kontinuerlig har blitt orientert
om hvilke avdelinger og verksteder
Handicare kommer til og avvikle på
bakgrunn av markedssituasjonen.
Dette er også sendt i brevs form til
Hogne Petersen som jeg regner med
videreformidler denne informasjonen

til de som bli berørt av dette. Det er
også i forkant avholdt møter med
representanter fra både NAV Tromsø,
Bodø og Lakselv med informasjon om
nedleggelsen av verksteder.
Det nærmeste verkstedet for region
nord blir etter denne omlegging
Tromsø som vil bistå alle brukere
fra Nordland midt på Saltfjellet og
nordover, samt Troms og Finnmark
fylker.
Det er verdt å merke seg at
Handicare ved flere anledninger
har tatt opp spørsmålet vedrørende
brukerne og den vanskelige situasjon
som vil kunne oppstå, uten at slik vi
ser det, verken brukerorganisasjonene
eller NAV sentralt har gitt noe godt
svar på løsning.
Handicare jobber med å få til en
løsning med servicepunkt både i
Lakselv og Bodø, uten at dette er
avklart på nuværende tidspunkt,
dette vil vi komme tilbake til. Nye
bilombygginger vil foregå i Tromsø
der NAV organiserer både vedtak og
formidling.
Så til ditt spørsmål om når brukerne
og Nav i Nordland skal bli orientert
om denne situasjon, er vi i Handicare
av den mening at dette er det informert
om til NAV både lokalt og sentralt, og
at brukerne bør informeres via NAV
systemet.
Handicare vil igjen beklage den
oppståtte situasjonen, og håper
dette kan forklare noen av de
spørsmålsstillinger som fremmes .
Vennlig hilsen

Roar Henriksen
divisjonssjef auto

fra gamle dager
Denne artikkelen er hentet fra dagspressen høsten 1950.

Tålmodig. Den psykiske
behandlingen ikke mindre
viktig enn den fysiske.
På et møte som Landsforeningen mot poliomyelitt holdt i Aulaen i går, gjorde professor dr. med.
Monrad Krohn rede for hvordan denne uhyggelige sykdommen artet seg og ganske særlig hvordan
behandlingen bør være. Han innprentet tilhørerne hvor viktig det er at man ikke er altfor aktiv
i sykdommens første stadium, store muskelanstrengelser da vil føre til større lammelser enn om
man holdt seg i ro. Han anbefalte foreldre å putte barna i seng et par dager hvis de følte seg uvel
i sommermånedene som jo er sesongen for poliomyelitt. Under en poliomyelittepidemi skal man
også helst unngå å ta mandlene.
Professoren avvarte sterkt mot overtrening av muskler under behandlingen. Ivrige pasienter som
”tjutrener” vil oppleve at det går tilbake med dem i stedet for fremover. En må være forsiktig og
tålmodig, mer og mer jo lengere behandlingen har kommet. For bedringen går raskt til å begynne
med, men siden stadig langsommere. Og da gjelder det ikke å bli missmodig og gi seg over. En
annen fare er at man blir indolent, får rekonvalesent – mentalitet og krever oppvartning. Den
psykiske behandlingen er ikke mindre viktig enn den fysiske.
Så vel professor Monrad Krohn som biskop Schjeldrup og foreningens formann, skipsreder
Lorentzen, oppfordret sterkt forsamlingen til å støtte arbeidet for poliomyelittpasientene. Norge står
sørgelig langt tilbake her.
Haldis Moren Vesaas leste enkelt og følt sin vakre prolog til åpningen av poliomyelittinstituttet i
Skien, og Kari Aarvold Glaser og Ernst Glaser spilte Fuge av Tartini-Kreisler og Griegs sonate i
C-moll, 1. sats.
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4/09. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 30. januar 2010.
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MASSIV

TI PÅ TOPP – turer for alle.
En kunngjøring i Hamar-avisene
pirret nysgjerrigheten og jeg møtte
frem på åpningen av turløyper i
«nærmiljøet». Dette skjedde i mai
og løypene var lagt opp i samarbeid
med bedriftsidretten i Hedmark og
Oppland, Hedmarken turistforening
og Hamar O-klubb.

Høytidelig åpning skulle det være,
med snorklipping av Hamars ordfører,
på turstien langs Mjøsa og gjennom
Domkirkeodden til Jernbanemuseet,
kalt Geitryggen. En tur på ca 3 km.
Ved frammøte fikk vi tildelt
kontrollkort og kartmappe med
beskrivelse over 10 turer. 4 av disse
er markert med «tilrettelagt for
rullestolbrukere og barnevogn». Det
var satt opp poster - en postkasse
med nummer som skal noteres på
kontrollkortet og en notatbok i kassa.
Dette pirret meg og som tenkt så
gjort har. Jeg våget meg ut på crosserog rullstoltur mellom Østlandets
regnskyller for å få notert kodene
på de 4 turene. Fin og spennende
sommeroppgave.
Turen langs Mjøsa er forholdsvis
grei og det er kun to bakke-kneiker
som kan være noe vanskelige, men
de er korte hellinger og enklest å
kjøre utover! Turforslaget går kun til
Jernbanemuseet, men det anbefales å
fortsette videre forbi Torp legesenter
og Hias-renseanlegg mot Jessnes
stasjon. Tar du turen på helgen så
er det vafler og kaffe å få kjøpt på
fiskeforenings hytte på Fagervik. GOD
TUR.
Furuberget var neste tur. Det er
høydedrag nord for Hamar og har
mange turstier på kryss og tvers.
Kontrollkassa er plassert inn til
kalkbruddet og gir en flott utsikt over
Furnesfjorden og Nessundet. Med godt
mot rustet jeg meg ut med både mat
og drikke. Det var sterk stigning og
stakkars den som la ut med manuell
rullestol! Da jeg kom nærmere toppen
var stien belagt med til dels store
steiner og røtter og besto av til dels
bratte hellinger både oppover og
utover. Siste etappe før mål skulle jeg
forsere en fylling som var umulig å
komme over! Resultatet var at jeg fant
fram krykker og humpet meg gjennom.
På returen måtte jeg ta en omveg da
jeg fikk full stopp i den bakken som
hadde de største steinene!!! Stolen kom
verken fram eller tilbake så jeg måtte
gå ut av stolen og lirke den forsiktig

Rullestolbrukere: Turløyper tilpasset for rullestolbrukere og barnevogner på
hedmarken. Her Kari Galaasen er foran Hamardomen på Domkirkeodden på Hamar.
frem og tilbake for å få snudd.
Senere på sommeren ble det
en større radius på turen. Det ble
Dufsetbakken 571 moh. Denne gangen
måtte jeg ta bilen i bruk for å komme
opp i Vangsåsen. Beskrivelsen av
turen er en bommet kjøreveg gjennom
småkupert og skogvokst terreng fram
til et utkikkspunkt. Etter 2,75 km kom
jeg fram til et flott utsiktspunkt over
Hamar og Stange-bygda med Mjøsa i
bakgrunn. Her er det satt opp bord og
krakker i tillegg til bålplass. Helt fra
bommen, som er grei nok å forsere,
var det anlagt en bred vei, men den var
gruset med skikkelig grov pukk så det
ristet og skaket i stolen og jeg hadde
mest lyst til å gjøre vendereis. Jeg var
sliten da jeg kom fram til målet. Der
kom jeg i snakk med ei dame som
jobbet som ergoterapeut! Som gående
lurte hun sterkt på hvordan jeg synes
det var å kjøre stol på grusen! Da jeg
sa jeg følte meg veldig sliten skjønte
hun problemet og vi var enige i at så
grov grus egnet seg meget dårlig!
Så kom den 4. og siste turen:
Naturstien ved Gåsbu. Her ble det
også at jeg brukte bilen da denne også
var i Vangsåsen. Av beskrivelsen er
det en lett tur på ca 3 km. Den var

godt skiltet og ble kalt Hareløypa.
Det er rasteplass og gapahuk ved en
oppdemmet elv. Jeg la ut med friskt
mot og gjennom skog med både blåbær
og røsslyng. Halvvegs kom jeg til en
sterk helling som gikk i hårnålsvinger.
Jeg tok et stort innpust, satt rullestolen
i 1. posisjon og bega meg utover de
fire skarpe svingene! Det var godt
å komme ned, hvor elva og liten
oppdemmet innsjø lå nydelig til… men
med hjertet i halsen hadde jeg ingen
god følelse. Jeg vil ikke tenke på å
kjøre den samme vegen oppover, og
hvordan en manuell stol skal komme
oppover bakken
Utilgjengeligheten er meldt
fra til Bedriftsidretten og på
turistforeningens butikk i Hamar. De
har lovet å se på saken til neste vår.
Jeg følger opp saken og imens
bruker jeg min crosser på sykkelstiene
som er ganske godt tilrettelagt rundt i
byen i tillegg til grusveien langsmed
Mjøsa. Men med litt galgenhumor kan
det kanskje tenkes at kommunen vil
redusere på antallet rullestolbrukere?

Hamar, sommeren 2011.
Anne-Grethe Lundquist
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• småklipp

fra nær og fjern – nytt og gammelt

Poliomyelitten på retur.

31 tilfelle i helelandet sist uke
Hittil i år er det – i hele landet
konstatert 450 tilfelle av
poliomyelitt med lammelse, opplyser
medisinalråd Leif Caspersen. De

Polio retter
I siste nummer av Polio hadde
det sneket seg inn noen feil som
vi her vil korrigere. På side 15
har den danske polioforeningen
fått feil navn. Den heter: DPU.
Landsforeningen af Polio og
Trafikk og ulykkesskadde. På
side 25 hadde vi skrevet professor
Stangeland ved Sunnaas sykehus.
Det riktige navnet er Stanghelle.
Vi beklager feilene og håper det
blir riktig nå.

Polio-utbrudd i
Xinjiang-provinsen
med mer enn sju
bekreftede
tilfeller.

høyeste tallene hadde en i uken fra
1. til 7. oktober da det ble meldt om
56 nye tilfelle av sykdommen. I siste
uke forekom det 31 tilfelle. Det er
grunn til å tro at antall tilfelle vil gå
tilbake nå – som det vanligvis gjør
når en kommer ut i november –
desember.
Utenom de 450 tilfellene er det meldt
om 64 suspekte tilfelle hvor det ikke
har forekommet lammelser. Det er
betydelig flere voksne mennesker
som er angrepet i år enn tidligere.
Poliomyelitten er ikke i den grad en
b a r n e s y k d o m olenger som den
var før.
Det som karakteriserer situasjonen i år,
er ellers den geografiske fordeling av
tilfellene. Epidemien begyndte i NordTrøndelag og bredte seg etter noen
uker til nabofylkene Nordland og SørTrøndelag. Møre og Romsdal har også

Kina i dag
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I de siste 10 årene har vi hatt atskillig
mer poliomyelitt her i landet enn
før – bortsett fra i fjor, da det bare
forekom 119 tilfelle av sykdommen.
Det høyeste tallet ble nådd i 1941, med
1793 tilfelle.

Flg. artikkel sto på trykk i Vårt
Land den 31.10.1950:
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I følge BBC etterforsker kinesiske
myndigheter nå polio-ofrene og har
iverksatt en en kampanje for massevaksinering.

Forrige polioutbrudd i Kina var i
1999.

I forhold til innbyggertallet har NordTrøndelag vært mest utsatt - med 129
tilfelle pr. 100 000 innbyggere, 142
mennesker er angrepet av sykdommen
i dette fylket, mens tallet for SørTrøndelag er 176, for Nordland 71 og
for Møre og Romsdal 54.

Løsning x-ord i Polio nr 3

De sju bekreftede tilfellene har
blitt rapportert over en tomånedersperiode i den nordvestlige Xinjiangprovinsen, som ligger nært den
pakistanske grensen. Helsemyndighetene tror derfor at polio-utbruddet
(WPV1) kan ha sin opprinnelse i
Pakistan.

Polio er en svært smittsom sykdom
som angriper sentralnervesystemet.

hatt relativt mange tilfelle.

S
Steinar Larsen
fra Tjøtta ble
trukket ut
som vinner av
x-ordet i nr.
2. Vinneren
får tilsendt tre
Quicklodd
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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 6
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 Nordvest
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90
Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
bluezone.no
Kontaktperson 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:
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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

www.nyttekjoretoy.no

Et hav av plass. Helt sikkert.
Volkswagen Caravelle har et hav av plass for hele familien og er blant de mest komfortable
og sikre bilene på markedet. I Caravelle blir lange reiser med familien en drøm.
Volkswagen Caravelle leveres som personbil fra 5 til 9 seter og er godt egnet for tilpassing
til individuelle behov. Naturligvis kan Caravelle leveres med innovative løsninger som
4MOTION firehjulsdrift eller med DSG-automatgir. På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan
du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION! Stikk innom din Volkswagenforhandler,
så forteller vi deg mer!

Nyttekjøretøy

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,69 – 0,88 l/mil. CO2-utslipp 179 - 232 g/km. Pris fra 566.500,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

