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lederen har ordet

Det er kanskje sent å ønske dere et godt nytt år, men jeg tar sjansen. Dette er min første anledning til å nå dere alle. Og vi har gått
inn i et år som er spennende for oss alle. Jeg tenker her spesielt på Samhandlingsreformen. Allerede nå så ser vi at den byr på
utfordringer for de fleste av landets innbyggere, men spesielt de av oss som har behov for rehabilitering både som en oppfølging
av sykehusopphold og for vanlig opptrening og vedlikehold.
Mange kommuner har vært flinke og etablert tilbud i forbindelse med oppstart av reformen, mens andre nok har valgt å «ligge
på været» og se hva som dukker opp av krav og behov. En farlig defensiv holdning som vi må gripe fatt i der vi finner den. Vi i
Landsstyret vil gjerne ha melding fra dere dersom dere ikke opplever å få det dere har behov for og, ikke minst, har krav på.
Vi må bare erkjenne at flertallet av medlemmene begynner å bli godt voksne. I likhet med andre i befolkningen har noen opplevd
å få plass på sykehjem eller i omsorgsboliger. Og da erfarer man raskt at det er kommunen og omsorgsetaten som styrer dette med
tilgang på flere av de tjenestene vi før ordnet med selv. For eksempel så viser det seg at det blir verre og få fysioterapi på lik linje
med det vi har fått før. Dersom vi bor i omsorgsbolig og selv kan reise til behandling utenfor institusjonen går det greit, men så
snart vi ikke har den muligheten så må vi finne oss i å dele tjenesten sammen med alle andre på stedet som har behov. Et fåtall
kommuner har ansatt flere fysioterapeuter til å møte dette behovet. Jeg ser for meg at her må vi arbeide opp mot kommunene for
å sikre våre medlemmer det de har behov for. Derfor – Også her vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra dere på hvordan du opplever
tilbudet der den enkelte er.
Behandlingsreiser er alltid et hett tema. Nå ser det heldigvis ut til at de tildelte reisene går etter planen i år. Det skulle jo også
bare mangle etter det vi har opplevd de siste årene. Vi får håpe at administrasjonen i Behandlingsreiser kommer inn i vante
rutiner igjen etter flyttingen og budsjettkuttene i året som gikk. Som kjent så var disse kuttene styrt fra Helse Sør/Øst, og har
sannsynligvis sammenheng med budsjettsituasjonen totalt i forbindelse med etablering av felles «storsykehus» i Oslo regionen.
Der blir det nok flere budsjettkutt, er jeg redd for, men vi vil bruke våre helsepolitikere opp med budsjettprosessen slik at det ikke
skal gå ut over oss hver gang det skal spares.
SINTEF er ferdig med sin evaluering av Behandlingsreiser. Denne evalueringen gjelder for alle diagnosegruppene, og ikke
bare for polio. Rapporten har kommet og vi har svarfrist med en høringsuttalelse etter at dette bladet har gått i trykken, men
Fagrådet er orientert og vil være med på den uttalelsen som LFPS gir. Så snart den er klar vil vi ta den inn i sin helhet her i bladet.
Så langt kan jeg si at evalueringen sier klart at det synes å være gode effekter for flertallet av diagnosegruppene, men vi synes at
det er lagt for lite vekt på de undersøkelser som foreligger spesielt for polio. Det skal vi naturligvis minne om og ta med utdrag av
konklusjoner på når vi svarer.
Noen poliotter har over en tid fått behandling med injeksjoner av Botox i triggerpunkter for å dempe smerte. De jeg har
snakket med så langt sier at de har hatt nytte av denne behandlingen. Nå har flere helseforetak funnet ut at de skal kutte ut dette
tilbudet da det ikke finnes dokumentasjon på at det har effekt på gruppen polioskadde. Hvordan de har kommet fram til det vites
ikke da ingen av dem jeg har snakket med har blitt bedt om svar på effekten av injeksjonene. Derfor kunne det være greit å høre
fra de som har fått det, og hvilken effekt de synes å ha av behandlingen. Dersom det er flere som mener at det er en behandling
som hjelper vil vi prøve å få til en henvendelse til helseforetakene om å få fortsette. Fagrådet er forespurt i saken, men også her er
erfaringen noe begrenset. De er imidlertid villig til å se på saken for en vurdering.
Fagrådet var samlet til møte den 24. februar i år. Dagen før hadde AU møte. Referatene fra møtene er sendt til
lokalavdelingene. De vil også etter hvert bli lagt ut på hjemmesidene våre. Jeg håper at leserne har registrert at disse sidene nå har
fått et løft. Her har Kjell Inge Bringedal gjort en flott jobb. Hovedstyret takker for innspill i prosessen. Vi er enda ikke helt ferdig.
Ikke alle lokallagene er på plass enda, men jeg må be dere ta kontakt med Kjell Inge for sammen å finne gode løsninger her.
I denne forbindelse vil jeg nevne at vi har takket ja til et tilbud om profilering på TV2 Torget (www.tv2torget.no) i to år
framover som et prøveprosjekt. Her har arbeidet med utforming av siden så vidt startet, men vi vil lage en kortfattet presentasjon
med en klar henvisning/link til vår hjemmeside på nettet. På denne måten håper vi å nå både fagpersonell, pårørende, nye
landsmenn med polioproblemer og ikke minst våre egne medlemmer, på en oversiktlig måte gjennom et medium som brukes av
mange.
Vi er inne i perioden med årsmøter og valg i lokallagene. Jeg håper at de som blir forespurt om verv ser seg i stand til å ta
utfordringen. Det virker ikke som det arbeidet vi driver blir mindre aktuelt i tiden framover. Jeg ønsker alle nye og tidligere
styremedlemmer vel møtt til et givende samarbeid i tiden framover.
Til slutt vil jeg få ønske dere alle en god vår. Om ikke lenge skal vi samles på Gardermoen for et nytt årsmøte. Vi i Hovedstyret
ser fram til å treffe igjen kjente og nye fjes.
Vel møtt

Stein
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”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

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

Polio 1 2012

•5

Våren er her: Et sikkert vårtegn er hestehoven. Da
den stikker seg fram, kan vi nesten være sikre på våren
ikke er langt unna. Foto: Eva Marie Sjølie

GJØR DET
LIKEVEL
Andre kan være både urimeliige ulogiske og
selvopptatte.
Tilgi dem allikevel.
Hvis du er vennlig, er det mange
som vil beskylde deg for å ha
egoistisk skjulte motiver.
Vær vennlig likevel.
Hvis du har suksess, vil du få falske
venner og sanne fiender.
Fortsett med suksessen allikevel.
Hvis du er ærlig og oppriktig,
kan du bli snytt.
Vær ærlig oppriktig likevel.
Det du har brukt år på å bygge opp,
kan andre rive ned over natten.
Bygg likevel.
Hvis du finner sinnsro og lykke,
kan andre bli sjalu.
Vær lykkelig allikevel.
Det gode du gjør i dag,
kan andre ha glemt i morgen.
Utfør gode gjerninger allikevel.
Gi verden det beste du har,
og det blir kanskje aldri nok
Gi verden det beste du har allikevel.
Mor Theresa av Calcutta
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POLIORAMMEDE
Elise og Ole Gotaas’ fond for poliomyelittrammede
kan etter søknad gi individuell støtte på inntil
kr. 15 000, til økt livskvalitet, tilrettelegging,
hjelpemidler, rekonvalesens m.v.
Søknadsfrist: 15.5.2012. Tildeling skjer i juni / juli.
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema. Søknad
må inneholde:
•

Opplysninger om hva det søkes støtte til

•

Utskrift av husstandens siste ligning

•

Nye søkere må også vedlegge legeattest

•

Kontonummer til bruk ved eventuell tildeling,
og telefonnummer

Søknad sendes til:
Elise og Ole Gotaas’ fond
v / advokat Tom Stavnes
Tullins gate 6
0166 Oslo
E-post: soknad@gotaasfond.no

www.gotaas.no

Alternative opphold på
Clinica Vintersol
Flere av våre medlemmer har hatt
glede og nytte av behandlingsreise
til Clinica Vintersol på Tenerife.
Dessverre får ikke alle som søker
plass gjennom Rikshospitalets tilbud
om Behandlingsreiser, verken til
Tyrkia eller til Tenerife. Dette er det
nå muligheter for å få en løsning på i
privat regi.
I en tid har det vært mulighet å kjøpe
turer til Scandinavian Rehab senter i
Tyrkia, og nå åpnes det også anledning
til det samme ved Clinica Vintersol på
Tenerife. Jeg passet på å besøke stedet
da jeg var på ferie på Tenerife i januar.
Samtidig fikk jeg også besøkt de som
var på behandlingsreise der i samme
tidsrom. Se egen artikkel fra redaktør
Svein annet sted i bladet.
Som det framgår av bildet som følger
dette så har undertegnede vært i
kontakt med Tone Engeby Wollmann
som er koordinator for plassene
på behandlingsstedet. Hun ønsker
gjerne poliotter velkommen både på
individuelle opplegg og som grupper
i privat regi. Som det vil framgå av
intervju med et av våre medlemmer i
dette nummeret av Polio så er det også
mulighet til å kjøpe seg individuell
behandling av fysioterapeutene der
mens man er på vanlig ferie og bor et
annet sted på Tenerife
Vintersol har stor pågang på plasser
om vinteren og høsten, men de har
også ”stille perioder som kan utnyttes
til slike tilbud. Wollmann tenker da
spesielt på tiden like før jul og tiden
mellom påske og sommerferien.
I tillegg kan det være litt stille og
bra med plass på sensommeren.
Disse tidene er godt egnet for å gi
et bra tilbud til hele grupper. Utover
denne tiden kan det være plass til
enkeltpersoner eller mindre grupper.
Vintersol pleier å stenge midt på
sommeren, og det blir det neppe noen
endring på selv om vi poliotter skulle
begynne å bruke stedet.
I likhet med opplegget i Tyrkia vil
prisene variere ut i fra tidspunkt og
lengde på opplegget og ikke minst
om man kan dele rom med noen.
Ved å klikke seg inn på Clinica
Vintersols sider på på nettet, vil man

Møter: LFPS-leder Stein Johnsen og Tone Engeby Wollmann på Vintersol hadde møter
på Vintersol i februar. Foto: Svein Sjølie
finne en oversikt over hvilke tilbud,
inkludert priser, som kan tilbys.
Adressen er: http://vintersol.com.
Det er da snakk om opplegg med full
behandling, opplegg hvor man bare
følger gruppetilbud samt mulighet
for spesielle avtaler. Vintersol
har fysioterapeuter fra flere land,
spesielt Spania og Sverige, men også
norske terapeuter jobber der. De
vil nå ta et initiativ ovenfor norske
helsemyndigheter for å bli godkjent for
refusjon for fysioterapi behandlingen.
Mens vi venter på det går det an å be
legen om en rekvisisjon som igjen

sendes Helfo for godkjenning. Man
må da legge ut for behandlingen selv,
men kan få utgiftene refundert etter
hjemkomst. Helfo kan gi detaljerte
opplysninger om reglene her.

Stein Johnsen
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Fire uker i sole

Daglig: Hver eneste dag ved 11-tiden har Ingunn tatt seg en svømmetur i bassenget med oppvarmet badevann.
– Det er godt å komme unna
kulde og snø i noen uker. Få god
behandling, slappe av og bare tenke
på seg sjøl og prøve å lindre de
verste smertene som vi til enhver tid
sliter med. Disse reisene burde vi fått
på blå resept slik at det ikke hadde
blitt kostnader i det hele tatt – og
alle kunne reist!
Ingunn Arntsen fra Veldre befinner seg
på Clinica Vintersol i Los Cristianos
på Tenerife. På behandlingsreise for
mennesker med poliomyelitt. Sammen
med et tjuetall andre fra hele landet
med samme problemer har hun fått
innvilget fire ukers behandling på
senteret.
– Det er ikke første gang jeg er
på behandlingsreise. Det er tredje
gangen jeg er med og jeg blir like glad
hver gang jeg får beskjed om at jeg
er kommet med, sier Ingunn. Tydelig
fornøyd med oppholdet så langt
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Hun forteller at hun tidligere
har vært én gang Casas Heddy på
Lanzarote mens det er andre gangen
hun er på Vintersol.
Stor forskjell
For et menneske som sliter med
senskader etter poliomyelittangrep er
det virkelig helsebot å komme til et
behandlingssenter som Vintersol. Her
slipper de kulda som gjør sitt til at
smertene i perioder er nesten ulidelige.
– Etter bare noen dager her nede
merker vi stor forskjell fra før vi reiste.
Med fysioterapi trening i oppvarmet
basseng får vi en «fart» på kroppen vi
ikke har i Norge vinterstid, smiler hun.
Ingunn forteller at hun tar sin
daglige svømmetur i bassenget på
formiddagen da det som oftest ikke er
så mange i bassenget.
Hun nevner alternativene med
scooter hjemme og en temperatur som
kryper nedover på den blå sida av

termometeret. Sammen med vennene
farter hun rundt med scooter på de
flotte tilrettelagte gangvegene mellom
Playa las Americas og Los Cristianos.
– Her kan vi kjøre milevis og
bare nyte været, smiler hun og ser en
stor forskjell på Tenerife og Veldre
vinterstid.
Bare seg sjøl
Noe av hensikten med
behandlingsreisene er at de som er
med skal få noen uker til å pleie seg
sjøl. Treffe likesinnede, ha det koselig
og ikke ha andre plikter enn å møte
opp på programmerte behandlinger.
De er mange, men likevel tilpasset slik
at alle får rikelig med tid til å hvile og
bare ta vare på seg sjøl.
– Det er jo det som er det fine med
disse behandlingsreisene. Vi trenger
ikke tenke på andre enn oss sjøl. Vi
bor veldig bra. Rommene holder en
standard en ikke ser maken til andre

len gjør godt!
steder enn på hotell og maten likeså,
forteller Ingunn.
Hun trekker også fram den sosiale
biten med et slikt opphold.
– Her treffer vi folk med samme
problemer. Vi kan utveksle erfaringer
og kunne snakke sammen i herlige
omgivelser om hva vi sliter med i
forbindelse med sykdommen. Etter fire
uker på Vintersol er vi blitt såpas bra
og fungerer bedre i lang tid etter vi har
kommet hjem, sier hun.
Polio som 24-åring
Den forholdsvis spreke veldredamen,
som fylte 83 år for en tid tilbake fikk
poliomyelitt som 24-åring i 1955. Det
kom som «kastet» på henne under en
badetur ved Mjøsa.
– Jeg var på en badetur med
datteren, som den gang var ett år. Jeg
ble fryktelig dårlig med en gang. Det
ble omveltninger, det, sier Ingunn som
til tross for et liv med polio, fortsatt
har glimt i øyet og ser ut til å ha det
veldig bra. Den spreke 83-åringen
storkoser seg i det flotte været og
gjentar at alle som har de samme
plagene burde søke seg hit ned på
behandlingsreise.
Hamardamen Anne Margrethe
Sevatdal nikker samstemmig.
Hun har kommet til oss og vil
gjerne istemme i at dette er et
enestående tilbud for de som har slike
plager. Hun fikk poliomyelitt som
fireåring i 1950, men synes hun har
vært heldig som ikke har større skader
enn at hun kan klare seg uten rullestol
eller scooter for å komme seg fram.
Begge damene ønsker at alle med
poliomyelitt skal få dette tilbudet, for
det er virkelig et bra tilbud. For å være
med må de søke via Helsereiser og
deltakerne plukkes gjennom dem.
Fortsatt mange som sliter
Landsforeningens leder, Hamarmannen
Stein Johnsen, tidligere bosatt i
Brumunddal, forteller at det i dag er
omlag 6000 som sliter med senskader
på landsbasis.
– Hvor mange registrerte er det i
Hedmark?
– Vi antar at der drøyt 100. I
Ringsaker regner vi med det er
om lag 20 som har senskader etter

Godt å være: Ingunn og hamarsingen Anne Margrethe Sevatdal har hatt tre flotte uker
med behandling på Tenerife.
poliomyelittepidemien som herjet på
femti og sekstitallet, sier Johnsen.
Han forteller at om lag 160
poliomyelittskadde får være med
behandlingsreisene til Tenerife eller
Tyrkia.
– Hva koster turen for hver enkelt?

– Hver enkelt må betale en egenandel
på om lag 110 kroner i døgnet her på
Clinica Vintersol. Resten blir dekket
gjennom Helsereiser som står for
utvelgelse og opplegg for turene.

Sosialt: Mye av oppholdet av på Clinica Vintersol er sosialt samvær. Her er det
kaffesamvær. Fra venstre Soveig Karlsen, Bergen, LFPS-leder Stein Johnsen, Hamar,
Anne Margrethe Sevatdal, Hamar. På høyre side: Lillian Schønegge, Ås, Ingunn Arntsen,
Veldre og Randi Johnsen, Hamar.
Polio 1 2012
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Satser på en tur i året

Kjøper behandlinger: May Seglsten fra Kongsvinger reiser til Tenerife og Clinica Vintersol. Her får hun behandling av Pedro
Antonio Rodriguez – behandlinger hun betaler av egen lommebok.
May Seglsten (64) fra Kongsvinger
treffer vi på Clinica Vintersol. Hun
skal ha fysikalsk behandling hos
fysioterapeuten Pedro Antonio
Rodriguez. Hun har bestilt seg behandlinger sjøl fordi hun kom ikke
med på Behandlingsreisers opplegg
denne gang.
– Jeg prøver å få til en tur hit ned én
gang i året. Annet hvert år bruker jeg
å få plass på behandlingsreisene og
de mellomliggende årene reiser jeg på
vanlig chartertur og kjøper meg behandlinger her på Clinica Vintersol, sier
Kongsvinger-damen som virkelig stortrives på det anerkjente behandlingsstedet ved strandpromenaden mellom
Los Americas og Playa las Americas.
– Når jeg betaler reisen sjøl, så bor
vi på et hotell like i nærheten av Clinica Vintersol. Hotellet er veldig godt
tilrettelagt for rullestoler og scootere,
så det er ikke noe problem hvis en
ønsker seg et slikt opplegg, sier May.
10 • Polio 12012

Fordi hun har hatt en jobb og hun
har kunnet jobbe full stilling omtrent
hele sitt yrkesaktive liv ser hun seg i
stand til å finansiere reisene de årene
hun ikke får behandlingsreise.
– Så du mener det er vel anvendte
penger å reise hit for egen regning, da?
– Ja, når jeg ikke kommer med på
behandlingsreisene betaler jeg sjøl, for
bøying og strekking er godt for meg og
det bidrar til å holde de verste smertene i lengre perioder, enn det å være
hjemme i snø og kulde, sier May.
Hun mener det å farte rundt langs
strendene til Atlanterhavet, i stedet for
snøhaugen hjemme i Kongsvinger ikke
kan sammenliknes i det hele tatt.
Derfor mener May Seglsten at alle
som har senskader etter poliomyelitt
og har smerter bør få ei reise til et av
sentrene, enten i Tyrkia eller på Tenerife.
– Ja, det mener jeg virkelig. Jeg
tror nesten jeg vil si at slike turer burde
kunne deles ut på blå resept, sier

Fikk polio som fireåring
May fikk polio som fireåring i 1951.
Etter flere operasjoner på Sophies
Minde, den siste i 1970, har det gått
bra med May. Full jobb, to barn og
en mann som har pendlet mellom
Kongsvinger og Oslo i mange år.
Men da May passerte 50 år begynte
senskadene å melde seg. Igjen fikk
hun hjelp på Sophies Minde. Men hun
måtte etter hvert gå ned i 50 prosent
stilling på jobben. Da hun fylte 62 ble
hun uføretrygdet på grunn av senskadene som nå begynte å bli verre og
verre.
– Jeg har mye smerter, men har
bestemt meg for å gjøre det beste ut
av det og jeg ser allerede fram til neste
tur hit til Clinica Vintersol neste vinter,
sier May med et smil, før Pedro Antonio Rodriguez igjen begynner å behandle Kongsvinger-damen May Seglsten.

Tekst og foto: Svein Sjølie

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

•
•
•
•
•
•
•

proteser
ortoser
korsetter
fotsenger og innlegg
ortopedisk fottøy
barnehjelpemidler
sits

Å være et helt
menneske, er å føle seg
som et.
Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
leveres med fjernstyring.
Finn din nærmeste
forhandler på www.tysse.no

- tilhenger av norsk kvalitet

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

Vi leverer alle typer ortopediske hjelpemidler!

Vår tverrfaglige kompetanse
gir deg et optimalt
utgangspunkt for et aktivt liv!

Sara Lykkegaard Trøjmer Tina Hagh Samd
al

Ortopediingeniør

Kontor/reseps
jon

n
Anette Rasmusse
Fysioterapeut

Stian Staurvik

Tekniker

Tlf:

Mona Bruun Fjærli
Kontor/resepsjon

75 50 74 20

Morten Wilma
nn

Medlem av Ortocarekjeden

Daglig leder

Web:

ortocare-nordland.no
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Respirasjonsutvalgsm
Nasjonalt kompetansesenter, Haukeland universitetssykehus. Bergen 6. feb, 2012

Møte: Senterleder Ove Fondenes, Sykepleier Sølvi. Utvalgsmedlemmer Asbjørg Kleiveland og Trygve Stenvik. Foto: Bjørn Barstrand

NASJONALT KOMPETANSESENTER, HAUKELAND UNIVERSITETS SYKEHUS,
BERGEN 06.02.12.
Til stede var Ove Fondenes, Asbjørg Kleiveland. Trygve Stenvik og Bjørn Barstrand, mens Lisbeth
Holt Johansen og Sigurd Aarrestad hadde forfall.
Hensikten med møtet var:

1. å bli omvist og «skolert» om hva et kompetansesenter er, og hvordan det fungerer.
2. å bli enige om innhold og ordlyd i mandatet for Respirasjonsutvalget.
3. å diskutere og finne svar på konkrete spørsmål i forbindelse med bruk av pustemaskin (BiPAP(VPAP)/CPAP).
1.
Utvalgets tilreisende ble mottatt av Ove Fondenes, som er leder for kompetansesenteret og medlem av
Respirasjonsutvalget. Det ble gitt omvisning på avdelingen og informert om hva man foretar seg der.
Selve møtet ble holdt på de ansattes møterom. I tillegg til utvalgsmedlemmene var også følgende ansatte ved avdelingen
å tilstede for å svare på spørsmål og orientere om sine oppgaver: to sykepleiere, en fysioterapeut, en som hadde med
hjelpemidler å gjøre, en sekretær og en barnelege. Det ble servert kaffe og nydelige smørbrød, og møtet ble holdt i en
gemyttlig og avslappet tone, noe som forsvarte at emner ble tatt opp i en noe ustrukturert orden.
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gsmøte på Haukland
2.
Medlemmene diskuterte forslag til mandat, og det ble gjort noen endringer/tilføyelser. Forslaget sendes hovedstyret til
godkjenning.
3.
I fellesmøtet ble bl.a. følgende tatt opp og kommentert:

•

Er det mulig å få tatt en test for å få vurdert hvordan man tåler en flyreise? – Det er det! Nordlandssykehuset i
Bodø kan gjøre slike tester.

•

Er det noen fare ved å bruke sovemedisin for folk som har pustevansker? – Sovemedisin kan i noen tilfeller
svekke pusteevnen. Dessuten vil langvarig bruk gjøre at effekten avtar. Kan like godt la det være?

•

Burde det lages oversikt over hvor det finnes tilbud om test av pusteevne? – Fastlegen burde kunne svare på
det.

•

Hvilken kompetanse bør legfolket i utvalget ha? – Kanskje likemannskurs og noen års erfaring som bruker av
pustehjelp?

•

Forslag om å sjekke Senskadeheftet i blant. Der finnes svar på mange spørsmål. Videre kunne det være en
ide’ å trykke det som står der i «Polio», delt over flere utgaver, eller bare gjenta spørsmålet: Når leste du sist i
Senskadeheftet?

•

Det ble påpekt at folk har forskjellige grunner for å trenge pustehjelp: eks.: snorking, søvnapne, overvekt eller
lammelser. Derfor har de også behov for forskjellige maskiner.

•

For en med lammelser fungerer maskinen som en utvendig respirator. Kraften han trenger til pustehjelp vil for
eksempel variere etter om han er sliten eller forkjølet. Derfor har noen ytret ønske om muligheten til selv å
kunne justere trykk og frekvens på sin maskin ved behov. Dette er ikke ønskelig sett fra kompetansesenterets
side fordi eventuelle feiljusteringer kan få uønskede helsemessige konsekvenser for brukerne.

•

Hvert år skal utstyr innkalles til kontroll. Produsenten oppgir også serviceintervall. Til renhold brukes
hydrogenperoksid.

•

Bergen, Haugesund, Stavanger har depoter. Flere?

•

Det fins differensierte krav til livsopprettholdende behandling!

•

Kompetansesenteret skal ikke være en behandlingsplass, men drive opplæring og holde regionale kurs. Er
nasjonal veileder for langtids mekanisert ventilasjonsstøtte. Det har en desentralisert løsning med prosjektmedarbeidere rundt i landet.

•

Medlemmer som ønsker tips/veiledning om hvor og hvordan en kan gå frem for å få hjelp angående pusteproblematikk, kan ta kontakt med hvem som helst av medlemmene i Respirasjonsutvalget.
*

Hvordan respirasjonsutvalget skal fungere videre, får vi komme tilbake til når mandatet er godkjent av hovedstyret.
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Visjonen av et nytt samfunn
i 2012.
Skal mennesker inkluderes eller
ekskluderes. NAV bestemmer.
Snart er der ingen funksjonshemmede,
bare sterke funksjonsfriske glade
mennesker å se!
Året 1984 ble heldigvis ikke slik
vi kunne lese om i boka til George
Orwell. Likeså ble ikke 2001 slik
som Artur C. Clark beskrev det i
Romodysseen.
Men 2012 ser ut til å bli et år der
drømmen om et det lykkelige ultimate
Endlösung-samfunnet kan bli til
virkelighet. Marsjen går taktfast, snart
er vi der.
Tenk deg å kunne dra på byen, ta
bussen eller trikken, hvis den er
der du ferdes, eller toget, uten å se
en eneste funksjonshemmet. Og på
torvene, i gatene, ganske så fritt for
funksjonshemmede. Ingen behov
for de irriterende tilpasningene for
disse menneskene som legger så
stort beslag på byplanlegging med
kostbare løsninger for at det skal bli
tilgjengelighet, som det heter.
Og belastningen med å se dem, de med
de krafsende rullestolene sine og alle
behovene som de skal ha ivaretatt.
Kostbare behov. Snart er det heldigvis
slutt på alt dette som var så irriterende
og støtende og som vi synes vi bare
har måttet ta mer og mer av. Lover
og regler for universell utforming og
hensyntaking både her og der.
Die Endlösung, det er ord som er
belastet med det som faktisk foregikk
i sin tid. Men kanskje er det ikke
så fjernt å trekke sammenlikninger.
Vi har distansert oss fra den tiden
og de ideene, sier vi. Men en
utvikling kan skje gradvis, og er det
i samfunnet i dag tegn som gjør at
det er mulig å skimte paralleller til
slik radikal tenkning? Det var store
nasjonsbyggere, mektige personer med
mange tilhengere, som i en ikke så
14 • Polio 12012

altfor fjern fortid hadde ideen om det
perfekte samfunn for alle «normale»
og helst de som var lyshårete, blåøyde
og ariske.
Vi skal ikke trekke dette for langt,
men ha det i bakhodet når vi får
presentert dagens virkelighet for
funksjonshemmede rullestolbrukere i
vårt norske «NAV samfunn».
Er du ikke rullestolbruker så er du
kanskje ikke klar over dette som skal
beskrives, for du merker så lite til
det. Men etter hvert vil du kanskje
begynne å lure på når du sist så en
rullestolbruker, i hvert fall en med
rullestolbil.
De begynner å bli sjeldne. Og fort
vil de forsvinne helt dersom ikke
rullestolbrukerne er mer forsiktig med
å søke om egen rullestolbil eller om
å få fornyet en bil som begynner å bli
sliten. Ikke bare det at de får avslag,
men de kan risikere å havne i skyld
og gjeld til NAV, denne forlengede
blekksprutarmen av krøsusstaten
Norge.

Case studie:
En funksjonshemmet
polioskadd kvinne på 54 år
søker om stønad til bil, klasse
2, en bil som kan ta rullestol.
Dette gjør hun i november
2011.
I januar i år får hun avslag
fra NAV. Hun er i følge
saksbehandler der ikke
berettiget til å ha tilpasset bil.
De mener at hun skal ta taxi.
Hun har, igjen i følge NAV,
aldri hatt rett til å ha støtte til
bil. Derfor sier NAV at hun er
skyldig for den bilen hun per
i dag har i bruk og som hun
fikk hjelp av Trygdeetaten til å
kjøpe i år 2000, som klasse 1
bil, en bil med tilpasninger for

funksjonshemmede og med
støtte av Trygdeetaten til å
kjøpe inn.
Dette er et alminnelig
mennesker vil kalle en lov
eller en beslutning med
tilbakevirkende kraft.
Dersom avslaget hadde dreid
seg om en person som var
i gåseøyne «ufør», ville vi
kanskje ha vært i tvil. Men
sjeldent ser vi så klare behov
for hjelp hva gjelder bil og
transport som hos denne
funksjonshemmede kvinnen.
Hun sier selv: Jeg har store
begrensninger ved bruk av taxi – er
den for høy kommer jeg meg ikke inn,
er den for lav greier jeg ikke reise meg
ut fra den, Jeg må ha en bil med høyde
som er tilpasset min kropp. I tillegg
har jeg kuldeintoleranse, og det å stå
og vente på taxi i vinterkulde, er ikke
bra for kroppen min. Etter at jeg brakk
ryggen har jeg store problemer med
å planlegge hverdagen på forhånd,
for ryggsmerter fører ofte til at jeg
må avbryte en handletur før jeg er
ferdig, for å reise hjem og hvile. Jeg
kan gå 100 – 200 m i en butikk når jeg
har handlevogn å støtte meg til, men
på vinterføre blir jeg så anspent for
ikke å falle, så da får jeg melkesyre i
beina etter 10 meter. Veiene i min by
er bratte, og mange veier i boligfelt er
så smale at det bare er på møteplasser
man kan passere motgående trafikk.
Jeg ville ikke sendt min verste fiende
i rullestol ned veien fra der datteren
min bor. (Slik saksbehandler foreslår).
Men det er mulig saksbehandleren
burde prøvd den turen, før hun
anbefaler andre å kjøre rullestol
her på vinterstid. Dersom jeg ikke
tilfredsstiller kravene til å få klasse 2
bil, synes jeg det er helt urimelig at jeg
ikke skal få tilskudd til kjøp av klasse 1
bil der jeg kan få med meg rullestolen.
Krav om å kjøpe ut den bilen jeg har,
ser jeg på med vantro og fortvilelse.
Jeg er dårlig tjent med bilen på grunn
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av at jeg ikke får med rullestolen i
den, og med min pensjon har jeg ikke
økonomisk evne til å bytte den ut
med en mere egnet bil, uten tilskudd
fra Nav. Ut fra slik jeg leser vedtaket
oppfyller jeg alle kriterier for å få
støtte til bil, men allikevel får jeg etter
en samlet vurdering avslag!
Videre sier kvinnen i et svar til NAV:
Jeg har med fortvilelse lest Deres
behandling av min søknad. I over 30
år har jeg hatt ”trygdebil”, og i løpet
av den tiden har min helsesituasjon
forverret seg betraktelig. Ut fra
saksbehandlers vurdering ser jeg at
jeg tilfredsstiller alle kriterier for å
få støtte til bil, men ut fra en samlet
vurdering gir dere avslag på søknaden,
og hevder jeg kan dekke mitt
transportbehov med bruk av drosje. I
tillegg krever Dere tilbake den bilen jeg
har hatt i over 11 år.
Jeg har god innsikt både i min fysiske
og psykiske situasjon, og resultatet
vil bli et ensomt liv i isolasjon, med
unntak av noen korte sporadiske besøk
fra mine barn, som er hektisk opptatt
med sitt.
På toppen av det hele kreves det
gjeldsoppgjør for den bilen jeg har
hatt i over 11 år. Hva galt har jeg
gjort? Skal jeg igjen straffes for at jeg
som 4 åring fikk polio, noe jeg har slitt
med hele tiden etterpå. På grunn av
sykdommen har jeg ikke hatt helse til å
stå i jobb og spare opp penger, så jeg
har rett og slett ikke økonomisk evne
til å betale ut bilen.
Hvordan skal vi forstå? NAV avslår
søknader over hele landet.
Jeg forsøker å forstå dette som
foregår. Hvordan kan en så klart
urimelig avgjørelse passere, hvordan
blir avgjørelser tatt, hvem er disse
menneskene i NAV som gjør vedtak

og hvilke lover og regler er det de har
bak seg?
Det som gjør dette svært alvorlig og
til et samfunnsproblem, er at slike
urimelig behandling foregår i stor stil
over hele landet.
Når jeg tar kontakt med en
saksbehandler i NAV og stiller noen
spørsmål, får jeg til svar at nei, det
har ikke skjedd noen lovendringer for
bilsaker for funksjonshemmede. Det er
fortolkningene som er blitt strengere.
Hvorfor spør jeg, og det blir sagt at det
er et press «fra oven».
Med andre ord, dette er en villet
prosess fra statsapparatet med
politikere som har makt. Er den
rødgrønne regjeringa aktivt med på
dette eller er det byråkratene som
styrer dette?
Og vi kan spørre videre: Hvorfor skjer
dette i det skjulte, hvorfor er det ikke
oppe i noen form for samfunnsdebatt?
Er dette «hemmelige» EU
tilpasninger.? Jeg har sett hvordan
polioskadde har ligget på gata i
Romania og tigget. Skal vi nærme oss
en slik standard for menneskeverd?
Jammen sier jeg Soria Moria samfunn!
Jeg er umåtelig skuffet, jeg som er en
av de som trodde på godordene.
De eneste jeg har sett som protesterer
på at syke og funksjonshemmede skal
fratas rett til å skrive fra på skatten for
sykdomsutgifter, er representanter for
Fremskrittspartiet!
Selv ikke Rødt har svart på
henvendelser som er gjort i den saken.
Det er vel ikke slik at vi må stemme
Fremskrittspartiet for å bli hørt i dette
som angår menneskerettigheter,
likeverd, likestilling og integrering?

Hvor er det blitt av sosialdemokratiet
sine velferdsgoder og vyer om et
likestilt samfunn? Hvor er sosialistene?
Hvem skal vi stille til ansvar for dette
når «oppgjørets time» kommer,
når vi skal ta opp status, når vi skal
finne fram til hovedmennene og
medløperne som er skyldige i et tapt
samfunn?
Den som tier han samtykker.
Kanskje er du en som har makt eller
følger ordrer «fra oven»? Vi må
alle være med å si i fra om at dette
samfunnet ønsker vi ikke.
Funksjonshemmede skal ha mulighet
til kontakt med andre mennesker, skal
kunne delta i yrkesliv og fritid på lik
linje med andre.
Samfunnet er ikke bare til for de
«ariske» og «blåøyde».
De vi i dag kaller funksjonshemmede
er en ressurs både i arbeid og fritid.
Det er viktig at statsapparatet med
sine lover og regler, politikere,
arbeidsliv og alminnelige mennesker
kan forstå dette.
Gjennom sin behandling av bilsaker
bidrar NAV til at negative holdninger
opprettholdes i stedet for at det
kunne medvirket til «oppdragelse» i
samfunnet.
Norge har i en teknologisk
tidsalder, råd til å fullt ut innlemme
mennesker som trenger hjelp til å bli
samfunnsnyttige i stedet for individer
som vi oppfatter som en belastning.
Året 2012 må som året 1984 bli et år
der skrekkvisjonen av et samfunn ikke
ble til virkelighet.
Leif Erik Storø, januar 2012
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LFPS er medlem i Europeian
Polio Union(EPU)

Samlet: Samlet til møte under Poliokonferansen i København.
LFPS ble meldt inn i European
Polio Union (EPU) i 2010. EPU ble
etablert i Brüssel i Belgia i 2009 på
initiativ av en advokat som heter
Johan Bijttebier. John R.McFarlane
fra Irland ble valgt til leder på
årsmøtet i København i 2011, da
Johan Bijttebier måtte trekke seg
som leder av personlige årsaker.
EPU er underlagt belgisk lovgivning.
Etter hvert som medlemsmassen
har vokst er EPU nå en non profit
sammenslutning av organisasjoner
i Europa som arbeider for de
poliorammedes vilkår. Det er
tilsammen 13 land som nå er
medlemmer i EPU. EPU arbeider for
forskning på post-polio, utredning,
rehabilitering, trening og behandling
av alle polio-overlevere samt bistand
til polioskadde i den tredje verden.
Det finnes cirka 700.000 poliooverlevere i Europa. EPU er medlem
av European Disability Forum og
European Federation of Neurological
Association.
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Poliokonferansen i København.
Et skritt på veien var den store
poliokonferansen i København – Post
Polio Syndrome – A Challenge of
Today som ble arrangert i samarbeid
med PTU Livet etter ulykken i
Danmark. Dette var en maratonkonferanse med til sammen 98
foredrag for polio-overlevere og
helsepersonell. Vi i LFPS fikk laget en
kort presentasjon av Landsforeningen
for Polioskadde i en folder på engelsk
som vi hadde med til konferansen.
Vi hadde her en glimrende anledning
til å treffe poliofolk fra hele Europa
og USA. Dessverre var tiden litt
knapp til å få utdypet kontakten, men
det ble mange interessante samtaler
over lunsj- og middagsbord. Vi her i
Norge er nok av de landene som har
kommet lengst med tilbud til postpoliorammede var det inntrykk vi fikk..
I Irland er det flere med polio som er
analfabeter, da de ikke klarte å komme
seg til skolen. I Belgia får de ikke 4
ukers rehabilitering. Behandlingsreiser

til utlandet er et ukjent fenomen for de
fleste, fikk vi inntrykk av.
I EU er ikke sosial velfered felles for
alle 27 medlemsland, men under hver
medlemsstat sin kontroll.
LFPS har jevnlig kontakt med
European Polio Union (EPU) hvor vi
svarer på henvendelser.
Vi har som bekjent et internasjonalt
utvalg i LFPS, og det er det utvalget
som besvarer disse henvendelsene.
Vi deltok på årsmøtet i EPU som ble
holdt i forbindelse med den store
poliokonferansen i København.

Tekst og foto: Snefrid Bergum

New York-New York

Det er i slutten av oktober i Norge og
jeg må klype meg i armen. Jeg skal
til New York! I mange år har jeg gått
og drømt om dette, men nå er dagen
altså kommet.
Det bar av gårde til Gardermoen i
opprømt stemning, og ja, når man
skal til USA så er prosedyrene litt
annerledes. Du blir stilt en rekke
spørsmål av noen vennlige vertinner
som gjør at det kanskje blir enda mer
eksotisk. Du må også få en tillatelse
ved å fylle ut ESTA -skjemaet
du finner på nettstedet til USAs
ambassade. I avgangshallen støter vi
på flyvertinner fra Pan Am i lyseblå
drakter med snertne hatter. Hva i all
verden, er Pan Am begynt å fly igjen?
Det viste seg å være reklame for TVserien Pan Am på TVNorge. Jeg fløy
for øvrig med Pan Am fra Hamburg
til Berlin den gangen Berlin lå i ØstTyskland på 1970-tallet. Den flyturen
husker jeg ennå som veldig behagelig
og spesiell. Særlig musikken som ble
spilt, og flysetene var lyseblå, eller var
det turkis? Man hadde ikke lyst til å
forlate flyet, husker jeg.
Flytur og ankomst til New York
Målet var nå flyplassen Newark i
nabostaten New Jersey, og flyselskapet
er Continental. Ikke noe spesielt
med det flyselskapet, annet enn at

det var god tilgang på filmer, så jeg
rakk å se tre filmer på veien over. En
gang kikket jeg ut og da fløy vi over
Grønland, og jeg som trodde vi tok
veien over Atlanteren.
Vel framme i USA etter
åtte timer gikk alt greit med
immigrasjonsmyndighetene. Som
rullestolbruker har man en egen
skranke og behøver ikke å stå i kø slik
de andre passasjene må gjøre. Man er
nesten som en VIP-person å regne.
Vi skulle videre på cruise fra New
York etter to dager og reiste i en
gruppe på 35 hyggelig medreisende
med Cruisespesialisten i Bergen.
En buss sto og ventet på oss utenfor,
men der ble det litt problematisk da
bussjåføren ristet energisk på hodet da
han så rullestolen.
Vi insisterte på at det ikke var noe
problem, og Erik, min mann, begynte
å laste om koffertene. Dette hadde han
gjort før. I Italia en gang, lastet han
om en hel buss for en bussjåfør som
slo seg helt vrang. Her i New York så
bussjåføren av asiatisk opprinnelse litt
beklemt ut, da han så hvor greit det
gikk å få inn stolen som er elektrisk
men sammenleggbar. Merkelig at
folk bare ser problemer når de ser en
rullestol. Jeg lar ofte være å spørre på
forhånd om ting går, da man ofte får
svaret nei, men i virkeligheten går alt
mye greiere når man tar problemene

etter hvert som de kommer. Jeg har
reist mye med rullestol og er aldri blitt
stående igjen noe sted.
Her fosset regnet ned, men hva gjør
vel det. Ikke mye å se til New York
skyline der det hadde vært mulig på
veien inn til The Big Apple. Ned i
Lincoln Tunnel, bygget ferdig i 1939,
og som jeg synes var faretruende
smal. Etter en god stund i tunnelen
under Hudson River var vi inne på
Manhatten. Jeg måtte klype meg i
armen igjen, jeg var i mine drømmers
mål, hel utrolig for meg. Det var
akkurat på den tiden de sluttet på
jobben, så gatene var stappfulle av
folk som kom ned fra arbeidsplassene
i skyskraperne. Utrolig så mye folk i
gatene. Dette var virkelig en levende
by med tempo og driv. Jeg stortrivdes
allerede da jeg kom ut på gaten hvor
folk bare skrittet over bagasjen vår
og kom seg fremover. Da skjønte jeg
bedre hvordan det var å være New
Yorker. Alltid mye folk.
Hotellet
Vi befant oss nå ved 31. Street og 7.
Avenue i Garment District, like ved
Madison Square Garden og Empire
State Building - byens høyeste
skyskraper etter at tvillingtårnene
falt - lå i neste kvartal, det samme
gjorde Brodway. Hotellet het Affinate
Manhatten. Litt klabb og babb for å
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komme seg inn i hotellet, men det
fantes andre løsninger enn rulletrappen
opp til resepsjonen. Jeg kunne bruke
samme side- inngang som personalet
brukte og kom meg greit inn i en heis.
Rommet var stort og fint. Dette
var et gammelt men helt nyrestaurert
hotell, og romstørrelsen var det
ingenting å klage på, stort og flott med
tykke tepper på gulvene. Kjøkkenkrok
var det der også. Nå var det bare å
komme seg ut i gatene så fort som
mulig, dumt å legge seg å hvile så
tidlig på ettermiddagen New York
tid. Det regnet fortsatt, så hva var vel
da naturligere enn å gå til Macy’s,
verdens største varehus som lå like
ved. For et utvalg! Det var bare å
gi seg over. Heisene var stappfulle,
men her var det spesielle heiser for
rullestoler.
Universell utforming
Ingen sak å kommes seg rundt når
man bruker rullestol! Alle gater har
nedsenkninger i New York, så det går
helt utmerket å ta seg fram stort sett
overalt.
Mat i metervis
New York er et mattempel. Det kryr av
restauranter av alle slag. Vi valgte oss
take-away, og det var en flere meter
lang disk med dampende matretter fra
alle verdenshjørner. Aldri har jeg sett
en så stor salatdisk. Bare å forsyne
seg. Hvilken fryd å ha så mye og velge
mellom. Amerikanere synes å være
veldig oppmerksomme og da jeg gikk
ut av rullestolen for å sette meg ved
et bord, spurte en dame ved et bord
lenger bort om jeg var ok. Hyggelig,
synes jeg. På fredagskvelden var det
kamp om plassene på spisestedene

Ved Rockefeller center: Artikkelforfatteren ved det kjente landermerket i New
York.
Sightseeing
Neste dag opprant med strålende sol
fra en skyfri himmel. Så flott, for nå
var det tid for sightseeing med buss og
guide over hele Manhatten.
Jeg hadde fremdeles denne
uvirkelighetsfølelsen, var jeg virkelig
i New York, byen over alle byer med
over 8,5 mill. innbyggere?

Midt i New York: Skøytebane midt i New York.
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Jeg kan bare rekne opp i det uendelige
hva man fikk se. Vi var oppe ved
Morningside Heights og Harlem med
Columbia University, dit jeg formidlet
mange spåkkursstudenter i sin tid.
Så artig å se det. Her studerte Hillary
Clinton engang i tiden.
Kjente steder i New York

Så var det Lincoln Center med
Metropolitan Opera House. Skulle
gjerne vært der på en forestilling
eller sett en ballett-forestilling som
visstnok skal være noe helt spesielt.
De beste sangerne i verden synger
her. Vi så hvor John Lennon hadde
bodd og ble skutt - Dakota Building
ved Central Park. Vi så hvor Jaqueline
Kennedy hadde bodd og Madoff, den
store bedrageren, som svindlet til seg
penger fra vanlige folk. De to siste
bodde like ved 5h Avenue og Central
Park. Times Square hvor man feirer
nyttår er velkjent, Flatiron Building,
eller strykejernet populært kalt, er et
smalt hus de fleste har sett i en eller
annen forbindelse. Museum of Modern
Art - Moma og Guggenheim må jeg
bare innom neste gang, men nå vet
jeg hvor alt ligger. Moma hadde en
godt avmerket handicapinngang la jeg
merke til. Ofte er det jo lange trapper
inn til monumentale bygninger.
Innimellom ser man
filminnspilninger, som det er mange
av i New York. Folk stimler sammen,
og kanskje får man se en stjerne. Ikke
dumt å se en av gatene som jentene
i Sex og Singelliv vandret i heller.
Rockefeller Center med skøytebanen
må man heller ikke miste. Isen var
kommet på for to dager siden, så her
var det liv og røre. Til jul er det alltid
flott pyntet her med julegran med
tusenvis av lys.
Madonna hadde bosatt seg i Meat
Distrikt, eller slakterområdet, med
utsikt over Hudson River. Greenwich
Village og Chinatown og Little Italy
hører også med samt Brooklyn Bridge
som man kan spasere over, hvilket
mange gjør, men ikke jeg. I Chinatown
finnes det visstnok etterkommere
av kinesere som den dag i dag bare
snakker kinesisk.
New York Post Office og Court
House er bygninger man ofte har sett
i filmer. Et stort dyr, jeg tror det var
en stor okse med blank snute som
alle stryker på ved Wall Street fikk
vi også med, samt teltleiren i en park
like ved hvor det ble demonstrert mot
finanshaukene som tar all fortjenesten.
Så til slutt helt nederst på Manhatten
får vi øye på Frihetssgudinnen. Jeg
tenker på utvandrerne som kom hit på
1800-tallet. Denne byen må jo ha tatt
pusten fra dem.
Ground Zero
Nesten helt nederst på Manhatten
finner man Ground Zero med sine
to vannfall der blokkene stod før 11.
september 2001. Jeg undrer meg på
hvor alt støvet ble av. Det må jo ha

Landemerke: I bakgrunnen det kjente Empire State building
preget området i lang tid etterpå.
New York har mange museer som
bør sees. Får man lyst på noe søtt kan
man gå på Magnolia Bakery og kjøpe
seg en herlig cup-cake eller i Oyster
Bar på Grand Central Station og få seg
et herremåltid. Dette er mulighetenes
by når det gjelder matelskere.

kvartaler ved Hudson River, og det
siste vi så av New York var Sea-AirSpace Museum med et hangarskip
lastet med alle slags militære
flytyper og sannelig sto det ikke en
Concorde på bakken på nabopiren.
Det var isende kaldt i New York denne
lørdagen og deilig å komme seg inn på
den varme cruisebåten.

Snø i oktober
Vi forlot byen om natten dagen etter,
og da snødde det i New York. Vi så
på TV at de varslet en halv meter snø.
Jeg så for meg hvordan folk ville vasse
rundt i gatene, og tenkte på alle de
pene blomsterpottene jeg hadde sett i
byen og alle bladene var fremdeles på
trærne. Sist men ikke minst, hvordan
skulle vi komme oss til cruisebåten i
en halv meter snø?

Utseiling
Klokken ett på natten seilte vi ned
langs Hudson River med den glitrende
New York skyline på babord side og
forbi den opplyste Frihetsgudinnen
på styrbord side over sju timer
forsinket på grunn av snøvær og
stengte flyplasser som skulle bringe
passasjerer fra Europa til båten. Å seile
ut fra et sted er virkelig noe helt annet
enn å fly. De neste dagene ville bringe
oss til Miami, Colombia, Panama,
Costa Rica og Mexico, men det er en
annen historie.

Sea-Air-Space museum
Det var helt unødvendig å bekymre
seg. Det snødde, men mest som slaps.
Piren der båten lå, var rett ut noen

Tekst: Snefrid Bergum
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HJEMMEPROGRAM
For
N:N:N
Tøyninger:

1:

NN ligger på siden (bytt og ligg på begge sider).
Underste ben bøyes og holdes opp mot maven, øverste ben tøyes bakover. – pass på at hoften
ligger i ro, ellers blir det ingen tøyning.

2:

Ligg på maven, hold en hånd på setet, så hoften ligger rolig, fatt om kneet og tøy innover – opp
over.
N.B! Begge tøyninger skal kjennes på forsiden av hoften.
Hvile: Ligg på maven med pute under benene og sandpose på setet, minst 20 – 30 min. pr. lag.
Øvelser:

1:

Ligge på maven – begge bena føres ut til siden. (Hold om hoftene, se etter at han ikke løfter
setet).

2:

Løft opp benet, vekselvis venstre og høyre. Først med strakt, siden med bøyd kne. (Pass også på
at hoften ligger stille!)

3:

Sittende – øve på å strekke knærne, spesielt høyre. Bruk sandpose.

4:

Det er viktig at NN prøver å gå pent, - setter hele foten i gulvet, trekker ”enden inn”, god strekk i
hoftene og ikke dumper ned på venstre side.

5:

Heng med benene utover kanten, strekk benene ut og opp.

		Østlandske Vanførehjem
		Behandlingsavdelingen
		Reidun Nossen
		Fysioterapeut

Montasje: Slilk kunne et treningsopplegg se ut. På grunn av originalens dårlige trykk har vi prøvd å gjenskape brevet, slik det så ut.
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Trening

Program fra
Østlanske
Vanførehjem
Fra en av våre medlemmer har vi
fått oversendt et treningsprogram
som han fikk med seg da han reiste
fra Østlandske Vanførehjem i mars
1961. En kopi samt avskrift av
programmet følger her sammen med
bilde av han og fysioterapeuten.
Vi regner med at flere kjenner
seg igjen både fra Østlandske
Vanførehjem og i situasjonen med
treningsprogram. Vi har da en
utfordring til leserne; Kjenner dere
igjen gutten (den unge mannen) på
bildet?

Evaluering av ordningen
med behandlingsreiser til
utlandet.
SINTEF har på oppdrag fra
Helsedirektoratet evaluert
ordningen med Behandlingsreiser
til utlandet. Målsettingen for
undersøkelsen har vært å
undersøke hvorvidt ordningen er i
overensstemmelse med det som er
bestemt av Stortinget.
Metode har vært:
Dokumentgjennomgang, litteratursøk,
kvalitative intervjuer med utvalgte
brukerorganisasjoner og intervju
med leder og ansatte ved seksjon
for behandlingsreiser, samt en
spørreundersøkelse blant et utvalg
fastleger og legespesialister.
SINTEF konstaterte raskt at
det foreligger få randomiserte,
kontrollerte studier (RCT) for de
ulike diagnosegruppene om effekt av
behandlingsreiser i varmere klima.
Vi i LFPS var derfor behjelpelig
med å fraskaffe et eksemplar av den
«Evaluering av behandlingsreiser
til Syden for postpolio-pasienter
Behandling i Norge versus
behandling i Syden.» Dette var en
undersøkelsesstudie som ble utført av
professor dr. med. Johan Stanghelle
ved FOU-enheten på Sunnaas sykehus.
Prosjektmedarbeidere den gangen var
assistentlege Yndis Strumse, sykepleier
can.san. Liv Utne, fysioterapeut Petra
Ahlvin og fysioterapeut Ellen Kathrine
Svendsby.
De konkluderte med at
pasientgruppen med PPS oppnådde
en betydelig helsegevinst av 4 ukers
behandlingsopphold både ved en
norsk opptreningsinstitusjon og ved
behandling i Syden. Det var en tendens
til at de positive effektene var større
i Syden. Effektene syntes å ha minst
3 måneders varighet i Sydengruppen,
men kortere for de fleste parametre hos
behandlingsgruppen i Norge. En tredje
kontrollgruppe, som ikke fikk noe
tilbud i denne perioden viste seg å ha
ingen spesielle endringer.

Hvem er gutten på bildet?

Forskergruppen ga derfor en melding
til Helsedirektoratet om dette, og
NOU: 200:2 anbefalte ovenfor
Stortinget at det ble gitt adgang til å

iversette dette tilbudet ovenfor PPS
pasienter.
Rapporten ble overlevert SINTEF
i et møte på NHF’s kontor i august
2011 hvor flere landsforeninger var
med. SINTEF sendte så en mail
med flere spørsmål til utvalget fra
LFPS som hadde vært med på de
forskjellige møtene med både SINTEF
og Helsedirektoratet. Gruppen består
av Arne Furulund, Geir Strømsholm,
Ragnhild Skovly Hartviksen og Stein
Johnsen. Vi svarte den 5. september
2011 og ga uttrykk for de erfaringer
og spørsmål som vi hadde rundt
temaet. Her tok vi utgangspunkt i
de tilbakemeldinger vi har fått fra
enkeltmedlemmer og fra diskusjoner i
Fagråd og på medlems- og årsmøter.
Våre synspunkter er ivaretatt.
SINTEF gir uttrykk for at de har fått
tilbakemelding fra pasientgruppen som
forteller at dette er en nyttig ordning.
Legene var derimot mer tilbakeholdne
med å gi klare tilbakemeldinger.
Imidlertid finnes det lite dokumentert
litteratur og randomiserte
undersøkelser som kan stadfeste
dette foreløpig, noe som kan være et
«drawback» i denne forbindelse.
Etter undertegnedes vurdering
synes imidlertid SINTEF å være av
den mening at behandlingsreiser
til Syden kan være et godt tilbud
til de fleste pasientgruppene som
foreløpig har tilbudet. Undersøkelser
viser også at behandling i Syden er
rimeligere enn tilsvarende opphold på
rehabiliteringsinstitusjon i Norge, heri
inkludert reisen. Langtidsvirkningene
er klart bedre, vi snakker om et
tidsrom på 3 til 6 måneder. Det i seg
selv burde være et godt nok argument
for å fortsette og også bygge ut tilbudet
ytterligere.
LFPS tar sikte på å gi et høringssvar
på undersøkelsen til Helsedirektoratet
denne måneden.

Stein Johnsen
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Likemannsgruppe for nye
landsmenn i Trøndelag

Ny gruppe: Trøndelag har fått likemannsgruppe for nye landsmenn.
Å komme til et fremmed land
med ukjent språk og annerledes
kultur, kan være utfordrende nok
i seg selv. Har man i tillegg en
funksjonsnedsettelse kan det være
ekstra nyttig å snakke med andre i

samme situasjon.
Landsforeningen for polioskadde i
Trøndelag har fått flere medlemmer i
laget fra forskjellige kanter av verden
og har sett at det er et stort behov
for informasjon
om postpolio,
hjelpemidler,
rettigheter osv. Dette
har styret nå bestemt
seg for å gjøre noe
med.

Vår: Nå er det vår, og rundt om i landet begynner blåveisen
å titte fram. Foto: Eva Marie Sjølie
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To i styret med
innvandrerbakgrunn
Da vi har to
i styret med
innvandrerbakgrunn,
som også har følt
på kroppen hvordan
det er å komme til
ukjent land, var det
helt naturlig at disse
fikk ansvaret for dette
arbeidet.
De har via
«jungeltelegrafen»
og brev spredd
informasjon
om at LFPS
Trøndelag ønsker
å gi polioskadde
innvandrere et tilbud.

De gikk ut med sted og dato, som
resulterte i en gruppe fra mange
forskjellige land, hvor noen møtte
med tolk. De går nå på norskkurs,
så språkproblemene blir nok mindre
etter hvert. Flere hadde også gitt
tilbakemelding om at den gitte dato
ikke passet men at de gjerne ville være
med senere.
To nye medlemmer
To nye medlemmer fikk vi også denne
kvelden.
På dette første møtet deltok to
av våre «gamle likemannstravere»
(ikke på bildet). Det kom tydelig
fram at behovet for likemannsarbeid
hos våre nye landsmenn er stort. I
tillegg til vanskelig regelverk og
språkproblemer, kan nok mange
innvandrere føle det vanskelig å
beskrive sitt behov, noe som ikke var
tilfelle i denne gruppen.
Den nye likemannsgruppa
planlegger å møtes omlag en gang
i måneden. Medlemmene har også
fått tildelt telefonnummer og navn på
likemenn som de kan kontakte etter
behov.
Vi ønsker Betty og Bakhtiar lykke
til videre med arbeidet!

HODEPLAGGET

FORLATT

FANGENSKAP
ID EST

MANNSNAVN

ETTERLATE

SOMMERFUGL

TIRRE
SPÅR
VANNVEI

GJENTAKELSE

DRESSE

FUGL

ETTERNAVN
SENIOR
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SJØMANN

IDRETTSUTØVER

HALEN

BYRDER

HASTER

SØLER

KALD
SAK

KNA
SLEKTNINGER

FUGL

MANNSNAVN

TERTE

SJØDYR

MANNSNAVN

URO

KVINNE

KLOKKE

SPESIELT

MIDDAGSTILBEHØR

EUROPEERE

OKSE
DRIKKEN

VINNER
YRKESUTØVER

DATASPILL

DYRENE
SPILLE

STAUR

STYREFORM

DYREBOLIG

VOND

DIKTSAMLING

IKKE

ADVERB

I ORDEN

ORDNER
SENGEN

AMORIN

HODEBESKYTTELSER
ARTE
MATPAKKE
MANNSNAVN

DE KAN
HA PIGGER
OM
VINTEREN

KJEDELIG

TOALETT
TRESLAG

DOKTOR

BAGEN

KV.NAVN

KLOKKE
(FORK.)

STEKEPANNE

VILTER

HVIS

DANS

SKULDERBÅND

NYN.
PRON.

EN, EI,..?

KONGE

BÅT

GJØN
NORSK
FORFATTER

VAS
LURT
Å HA PÅ
KLÆRNE I
MØRKET
BYGE
SKIPSPRYDEN

BRUKE
HORNET

SAMS

UKOKT

EKTE

BEHANDLINGSFORM

HYL
FUGLEN

YTRE
ANTALL
AV 20

BRUKE
HEST

I FRILUFT

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/12.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 20. mai 2012
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fra gamle dager
Etterbehandling av poliomyelitt – nå trekkes planene
opp.
Vi må få systematisk virusforskning i Norge.
Følgende er sakset fra Dagbladet høsten 1951:
«En mann i Brandval har funnet ut at hunden er smittebærer
for poliomyelittvirus eller vertskap for dette virus, men ser
en nærmere på begrunnelsen så ser en at det bare er teori.»
Dagbladet har forelagt saken for overlæge Mellbye i
Helsedirektoratet. Han forteller at den mulighet at hunden
skulle være infisert med poliomyelittvirus å ha changsen
til å kunne utskille det, så at mennesker kunne bli smittet,
for lengst er undersøkt og avkreftet. Rundt om i verden er
alle husdyr og en rekke andre dyr undersøkt med denne
mulighet for øye. Men de eneste dyr som kan bli infisert
med poliomyelittvirus er så vidt man hittil har sett de
høyerestående aper. Enkelte gnagere har man brukt som
forsøksdyr for et bestemt poliomyelittvirus. Hittil vet man
om 3 forskjellige typer av poliomyelittvirus og adskillige
forskjellige stammer.
En annen mulighet kunne være at hunden for eksempel
har vært bort i kloakkavfall eller annet som er kommet
i forbindelse med menneskelig avføring som det var
poliomyelittvirus i, og at den etter selv kunne være blitt
tilsmusset kunne ha brakt dette stoffet videre til mennesker.
Hunden skulle da ha opptrådt som passiv spreder. Men her
i Norge kan vi absolutt se bort ifra den mulighet, mener
overlægen.

Vi må regne med et hårdt år hva poliomyelitt angår.
Følgende sto å lese i Aftenposten etterjulsvinteren 1952.
Ellers ser helsesituasjonen gunstig ut for det norske folk i
dag, mener helsedirektør Evang.
Dødeligheten i Norge? sier helsedirektør Evang og lar alle
Helsedirektoratets saker gli ut av hender og hode – for
en stakket stund i alle fall. Dødeligheten viser fortsatt
nedadgående tendens, og dette innebærer at folk blir eldre
og eldre. Det antall nyfødte barn i Norge som kan ventes
å leve, blir flere og flere. En 50 åring har i dag chanse til
å leve lenger enn en 50 åring for 5 eller 10 år siden. Dette
faktum sammenholdt med det høye fødselstall efter krigen,
og stansen i utvandringen, gjør at befolkningen øker meget
sterkt.
Ja, hvor mange sjeler er vi egentlig her til lands nu?
Omkring 3,3 millioner er vi blitt. Det høyeste fødselstallet
hadde vi i 1947, og siden er det en viss, men ikke sterk
nedgang.
Og så er det altså det man kaller den moderne medisins
fremskritt som gjør resten?
Ja, vi helbreder langt flere tuberkuløse enn før, og redder
mange kreftsyke. Samtidig er de smittsomme sykdommer
som før rev bort barn og unge mennesker gått sterkt tilbake.
Ogs så har vi endelig de moderne lægemidler; de såkalte
antibiotica redder mange fra angrep av lungebetennelse og
andre sykdommer som før rev bort folk i yngre alder og
mellomalder.
Men poliomyelitten har vi ikke noe herredømme over
ennå?
Nei, vi kjenner viruset, men vi kan ikke lage noen effektiv
vaksine.
for vårt land er ikke gunstig
24
• PolioPoliomyelittkurven
12012

Overlæge Mellbye er formann i komiteen som legger
opp planene for etterbehandling av poliomyelitt. Han håper
at innstillingen kan være ferdig i løpet av februar (1952).
Vi tar sikte på å kunne behandle flest mulig pasienter i
nærheten av der de bor, sier han, men riktig alvorlige tilfelle
bør sannsynligvis samles på spesielle steder. Av institutter
har vi det nye i Skien og det som Landsforeningen mot
poliomyelitt har fått i stand på Revmatismesykehuset.
Drammen sykehus har lagt opp en meget tilfresstillende
medisinsk etterbehandling. Likeledes er det lagt til rette i
Østfold så langt som mulighetene tillater det.
Og så er det jo det viktige spørsmålet om sosial
etterbehandling, som også komiteen skal utrede. Det
er behov for utvidelse av Registreringssentralen for
omskoling. Der tar de i mot en del poliomyelittpasienter.
Man må forsøke å få omskolingen desentralisert.
Som sagt så er innstillingen enda ikke ferdig utformet,
men komiteen er godt i gang. Blant de 6 medlemmer er
foruten læger direktør Alexander fra Rikstrygdeverket og
Løbakk som representant for stortingets sosialkomite.

i år. Vi vet nu at kurven antar et bestemt forløp for hver
ny type av epidemier, og vi må regne med et hårdt år
hva poliomyelitt angår. Vi har jo allerede hatt mange
tilfelle i Nord-Norge, Trøndelag, Mjøsbygdene og Molde.
Takket være det nye samarbeidet som er innledet mellom
Helsedirektoratet, Rikshospitalet og sykehusene, sendes det
særlig sakkyndige herfra til å sette sin erfaring inn der hvor
det mest trenges. Nu skal for eksempel overlæge Mollestad
til Bodø sykehus i anledning av poliomyelittepidemien
nordpå.
Står vi bra rustet til å møte en svær poliomyelittepidemi
her i landet?
Ja, vi står bedre rustet en noen gang før. Vi har up to date
utstyr, og dette utstyr er overlæger og andre læger fra hele
landet gjort fortrolig med under et kursus vi arrangerte
ved Rikshospitalet i høst. Og så har vi det skandinaviske
samarbeidet som skal føres videre i år. Kurven fra Sverige
er meget stygg i år, mens danskene ser ut til å ville slippe
lettere fra det.

fra gamle dager
I forbindelse med poliokonferansen i København i
månedsskiftet august/september 2011 kan det kanskje
være av interesse å lese et referat fra Morgenbladet den
13. sept. 1951. Referatene fra den siste kongressen tyder
på at vi har kommet vesentlig lengre i behandlingen av
poliomyelitt.
Etter poliomyelittkonferansen:
Isolasjonen bør settes ned til tov dager. Forebyggende foranstaltninger et slag i luften, hevder professor Peter M.
Holst.
Den store poliomyelitt-kongress i København er slutt.
Morgenbladet har bedt professor Peter M. Holst som var en
av de norske deltakere om å summere opp kongressens betydning for poliomyelittbehandlingen og forskningen.
Hva behandling angår, sier professor Holst, har kongressen ikke kunnet peke på noe vesentlig fremskritt. Det er
ikke fremkommet noe epokegjørende lægemiddel til å påvirke sykdommens gang.
Men det har kommet til kongressens kunnskap forskjellige ting av vitenskapelig interesse, ting som muligens
også får praktisk interesse. Jeg sikter til amerikanerens dr.
Enders` metode; å dyrke virus i reagensglass. Ved hjelp av
dette smittestoffet har man kunnet vaksinere mus og gjøre
dem uimottagelige for virulent smittestoff. Det har delvis

Høsten 1951 sto det flere artikler om poliomyelitt i
aviser rundt i landet. Følgende. artikkel er hentet fra
en Vestfoldavis høsten 1951, men vi har dessverre ikke
klart å finne ut hvilken avis referatet sto i.
«Sykdommen har vært kjent lenge, årsakene er ennå skjulte
for oss.
Vi bør konsentrere oss om etterbehandling. Tvilsomt om
møteforbud hjelper».
Vi bringer her et referat av det foredrag dr. Smith ved
Vestfold Fylkessykehus holdt på poliomyelittforeningens
møte på Sandar i går.
Navnet poliomyelitt betyr rett og slett «grå marg»,
og betegner egentlig bare stedet sykdommen angriper.
Sykdommen er kjent fra den tidligste middelalder, mens
dens årsaker og smittekilder fremdeles er ukjente.
Man har kalt den barnelammelse, en betegnelse som ikke
lenger dekker, da den nå mer og mer opptrer hos voksne
også. De 40 pasientene Vestfold Fylkessykehus har hatt i
høst, var alderen fra 1 til 39 år.
Det er også på det rene at sykdommen skyldes et virus
som er 0,00004 millimeter i tverrsnitt. Men det er ikke helt
klart hvorvidt dette viruset er en levende organisme etter et
eggehvitestoff på overgangen mellom liv og død, som ved
visse ytre påvirkninger undergår organiske forandringer
som gjør det sykdomsbringene. Denne siste teori synes best
å forklare den plutselige oppblomstringen av sykdommen,

lykkes å imunisere apekatter ved hjelp av samme stoff.
Det er videre av den største betydning at man er i stand
til å diagnostisere poliomyelitt i reagensglass ved en såkalt
komplement-bindingsreaksjon i likhet med Wassermannreaksjonen. Tidligere har man vært henvist til dyreforsøk.
Dr. Oskar Lahelle ved Bakteriologisk institutt har studert
dette i Amerika, og vi setter vårt håp til han.
For det tredje, sier professor Holst videre, har vi til fulle
fått bekreftet den oppfatning at våre forebyggende foranstaltninger er et slag i luften. Sykdommen er så umåtelig
sterkt utbredt at de tilfelle vi får til behandling bare utgjør
en liten del av de angrepne. For hvert konstaterte tilfelle
regner man med 100 smittede, og da nytter et lite å isolere
den ene. Overfører vi disse tallene til Norge vil det si at hvis
vi diagnostiserer 100 tilfelle av poliomyelitt, er det 10.000
mennesker som er smittet.
Mener De da, professor Holst, at isolasjon ikke lenger er
nødvendig?
Min mening er at isolasjonstiden bør settes ned til 12
dager. I likhet med hva amerikanerne har gjort i lengre tid
og hva Trondheim har begynt å gjøre. Som De vet, så påbyr
Oslo Helseråd seks ukers isolasjon.
Har de ellers inntrykk av at kongressen var givende for
de 500 deltagere fra mange land? – Ja. Og den var imponerende lagt opp av amerikanerne og danskene i fellesskap.»

og den tilsynelatende vilkårlige spredning av smitten.
Det synes sikkert atmøteforbud og liknende tiltak er
famling i mørket.
Smitten kan komme inn i kroppen gjennom nese, svelg
eller mage, eller den kan altså muligens oppstå inne i oss.
Sikkert synes det å være at den kan overføres på flere
måter. Det ser også ut til at mange blir smittet, uten at
sykdommen bryter ut. Det er derfor trolig at cellene blir
immune ved å utsettes for smitte. Når en epidemi har rast,
har derfor en større gruppe mennesker trolig utviklet en
motstandsdyktighet. Penicillin og ACTH har ingen virkning.
Det viktigste felt for en hjelpeforenings arbeid er
imidlertid etterbehandlingen. Så lenge vi ikke effektivt kan
bekjempe sykdommens utbredelse, må vi konsentrere oss
om dens virkninger. Vi trenger pleiere, og vi trenger plass.
I Tønsberg har den lokale forening skaffet til veie 50.000
kr. og vil neste år gå i gang med å bygge et poliomyelittens
hus.
Et stort mål er også anskaffelsen av en ny respirator, eller
jernlunge som den kalles. Den koster 18 000 kroner, så det
er et stort mål.
Som et poeng til slutt opplyste doktoren, som svar på et
spørsmål fra salen, at man visstnok helst ikke bør trekke
tenner eller ta mandler når poliomyelittepidemien står på.
Det usedvanlig klare og greie foredraget, som formådde
å gjøre innviklede medisinske begreper relativt lettfattelige,
ble belønnet med hjertelig bifall.
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• småklipp

fra nær og fjern

LFPS Akershus informerer:

– Hvordan arter det seg og hva kan en
gjøre? (diagnostikk og behandling –
lege)
10:30 – 10:50 Pause
10:50 – 11:20 Maske og 			
		
trakeostomi		
		
(sykepleier)
11:20 – 11:40 Pause
11:40 – 12:10 Sekretmobilisering 		
		
(Fysioterapeut)
12:15 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:00 Brukerens erfaring
14:00 – 14:20 Pause
14:20 – 16:15 Praktiske

demonstrasjoner med tre stasjoner:
• BiPAP/respirator (lege)
• Masker/
trakeostomipulsoksymeter 		
(sykepleier)
• Hostemaskin (fysioterapeut)
16:15 – 16:45 Oppsummering /
Spørsmål
Publisert i Informasjon fra LFPS
Akershus, Møter, andre

Utan gode hjelparar ingen
Elvasti

Norvestnytt, medlemsbladet til NHF
Nord Vest, skriver i sitt nyeste blad
om elvastien i Ørskog.
Møre og Romsdal har tildelt
Elvastien i Ørskog pris for den best
universelt utforma turstien i Møre og

Romsdal. Premiepengene på 30.000
kroner skal nyttast til å videreutvikle
området.
Ørskog kommune takker også alle
bidragsytere i prosjektet.
«Det er mange som har bidratt til at
det har blitt så bra som det er blitt.
En imponerende dugnadsinnsats har

blitt lagt ned ved å rydde/sage skog
og kvist. Takk til alle dem.» skriver
bladet blant annet.

Grande rehab

Løsning x-ord i Polio nr 4

Dette er en begivenhet dere MÅ
få med dere! Vi er i ferd med
å legge siste hånd på verket
mht årets hendelse innen polio:
Respirasjonsmøtet. Programmet er
klart og dato er klar – øvrige detaljer
kommer vi tilbake til. Datoen er
lørdag 5. mai og møtet vil finne
sted i Oslo-området. Det vil bli en
egenandel for å være med på møtet.
Her er programmet:
09:30 – 10:30: Pusteproblemer ved
		
senskader etter polio

Hermed sender vi en oversikt over
oppsatte poliogrupper på Grande
for hele året 2012. Legg merke til
at gruppa som går i juni-juli har tre
ukers varighet. De øvrige har fire
uker.
Vi har som ambisjon å ta imot fem
grupper pr år. Men det kan by på
utfordringer å få logistikken til å
gå opp med andre gruppeaktiviteter
som foregår samtidig. Men i stedet
for å bare kunne tilby fire grupper,
har vi satt opp en femte. I møtet
vi hadde med Ottestad nylig, ble
vi enig om at det er bedre å tilby
et opphold på tre uker dersom
alternativet er et halvt - ett års
ventetid.
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Første gruppe med ledig plass nå, er
gruppe 5 (start 12. november).
Årsplan poliogrupper Grande 2012
1:
21.febr – 20. mars
2:
24. april – 22. mai
3:
24. juni – 13. juli
(OBS! 3 ukers opphold)
4:
07.aug – 04. sept
5:
12. nov – 10. des
Grande, 12.03.2012
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Inger Helene
Olsen,
Kristiansand,
ble trukket ut
som vinner av
x-ordet i nr.
4. 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
Johannes Torstveit
4985 Vegårdshei
Mob: 466 78 450
ietorstv@online.no
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:
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

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

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

