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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.

www.och.no

Oslo & Akershus
23 28 82 00

Østfold
69 30 17 70

Telemark
35 56 15 50

Oppland
61 24 73 30

Møre & Romsdal
70 10 06 70

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

”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
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lederen har ordet

Denne gangen har vi valgt å la lederens hilsen til årsmøte i mai bli brukt på denne plassen. Innlegget er redigert for
feil, men er ellers slik det ble presentert på Gardermoen.

Hilsen til LFPS’ årsmøte 2012
Enda en gang vil jeg på vegne av Hovedstyret få ønske
dere vel møtt til et årsmøte her på Gardermoen. Denne
gangen skal vi ha et vanlig årsmøte, men med et mindre
fagseminar i forkant. Hovedstyret har notert seg ønskene
fra landsforeningen om å komme tilbake med tilbud på flere
samlinger om faglige spørsmål. Dette spørsmålet er ikke
glemt, og vi håper å kunne komme tilbake til det etter hvert.
Også i år har vi gjester til stede. Jeg vil få rette en spesiell
velkomsthilsen til disse. Presentasjonen av den enkelte vil
vi komme tilbake til mer spesifikt etter hvert.
Det siste året har vært et spennende år for oss i styret.
Vi har deltatt på den Europeiske Poliokonferansen i
København, vi har hatt spennende møter med SINTEF
og Behandlingsreiser om behandlingsreisenes framtid, og
vi har fått invitasjoner til flere spennende konferanser og
møter. Spesielt konferansen i København var spennende.
Her var det mange fagpersoner innen dette feltet til stede.
Også vårt eget fagråd var representert både som foreleser og
deltagere. Det er flott. Det forteller meg at vi har med oss
personer som er levende opptatt av Polio og det arbeidet og
forskningen som drives rundt dette.
Det som var skremmende å registrere under konferansen
var den manglende innsatsen som fortsatt er til stede
i mange land i verden i forhold til forskning og, ikke
minst organisert tilbud til polio, spesielt PPS, det vil si
postpoliopasienter.
Dessverre har vi ikke anledning til å delta på alle disse
møtene og seminarene som vi blir invitert til. Det ville koste
for mye både økonomisk og innsatsmessig i forhold til
helse, men jeg vil få berømme medlemmene i Hovedstyret
og utvalg som villig stiller opp på utrolig mange møter og
konferanser, også på kort varsel. Som dere har sett så har
flere av disse samlingene medført referater i vårt eget blad
Polio.
Når det gjelder bladet så vil jeg benytte anledningen til å
komme med en oppfordring til dere alle. Husk å sende oss
referat fra møter som dere har vært på. Det være seg møter
i lokallagene og møter eksternt. Jeg vet at flere har vært på
messer og møter som kan være av interesse for flere. Da vil
vi gjerne ha et lite referat i bladet. Det behøver ikke å være
langt, men slik at leserne får med seg hva som har skjedd.
Tar dere den utfordringen?
Fagrådet har reist spørsmålet om vi kanskje skulle foreta
en oppfølging av den polioundersøkelsen som ble foretatt
på 90 tallet. Her har Anne-Kristine Schanke og Lillan
Festvåg sagt seg villig til å være med som faglig ansvarlig
og koordinator. Det betyr igjen at vi får med fagmiljøet
på Sunnaas sykehus, noe som er uhyre viktig i en slik
forbindelse. Vi har også følere ute til medlemmer som før
har vært med på dette arbeidet med spørsmål om de ikke
kan være med på en runde til, og håper naturligvis at den
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erfaring og kompetanse de har kan komme til nytte i denne
forbindelse. Vi kommer tilbake med nærmere orientering
etter hvert som deltakelse og økonomi blir avklart, men jeg
vil gjerne benytte anledningen til å si at her er det viktig at
vi alle stiller opp dersom vi blir kontaktet i forbindelse med
undersøkelsen. Det er spesielt viktig at vi her i Norge kan
gjøre dette i og med at vi har den tidligere undersøkelsen,
og at vi kan lage det som en oppfølging av denne.
Arbeidet som medlemmer av den Europeiske Polio
union har så vidt startet. Og dette vil vi gjøre til et
satsningsområde framover. Både fordi vi her kan få kontakt
med våre søsterorganisasjoner i Europa, trekke veksler på
den kompetanse som er, men ikke minst; Vi har sikkert noe
kompetanse og erfaring å tilføre de andre landene både når
det gjelder det faglige arbeidet og organiseringen av og
tilbudet til poliopasienter i Norge.
For det må vi bare innrømme. Vi har hatt et bra tilbud
til poliorammede her i landet. Det offentlige har gitt
et brukbart tilbud, kanskje ikke så godt i forhold til
habilitering, men etter hvert som tid og erfaring har spilt inn
så har rehabiliteringstilbudet vært bra. Her har det offentlige
tatt over det arbeidet som de tidligere polioforeningene
startet. Fram til nå har det vært brukbart ivaretatt, men nå
må jeg innrømme at jeg er mer bekymret for framtiden.
Vi ser flere steder at tilbudet, både på sykehus og på private
rehabiliteringsinstitusjoner, er i ferd med å bli redusert i
forhold til polio. Selv SER har begynt å stille spørsmål
om vi egentlig har behov for ”vedlikeholdsbehandling”.
Her har vi fått tilbakemeldinger om at medlemmene nå
har fått avslag på søknad om plass på vanlige opphold. Så
langt så synes erfaringene noe spredt, men det begynner å
avtegne seg et mønster. Vår oppfordring til dere blir derfor
å snakke med legen og få han/henne til å søke om opphold
for utredning for å komme på Sunnaas, Ottestad, Haukeland
og Tromsø, mens vi skal søke om opptrening dersom vi tar
sikte på plass på en rehabiliteringsinstitusjon utenfor disse.
Og det er jo i og for seg riktig. Vi har behov for opptrening.
Vedlikehold blir for defensivt. Erfaringen sier jo at vi ikke
klarer å opprettholde den funksjonen vi har trent opp når
vi møter hverdagen. Vi trenger ny opptrening for å kunne
fungere godt en ny periode.
Jeg er også spent på hvordan den nye
Samhandlingsreformen vil slå ut for våre medlemmer
etter hvert som den får full tyngde rundt i kommunene.
Her får vi for all del håpe at vi får beholde mulighetene
til gruppeopphold og utredning som vi har i dag. Ellers
kan jo dette bli dyrt for kommunene. Uten slike opphold
så vil alder og funksjonsevne tilsi at pleiebehovet øker,
og gjett hvem som da har ansvaret for oppfølgingen? Jeg
lurer egentlig på hvor bekvemme våre lokale og sentrale
politikere er med en slik utvikling. Budsjettene er viktige,

men kan vi leve med at de tilsynelatende er viktigere
enn å møte befolkningens behov for selv grunnleggende
rettigheter? Og hva blir mest utslagsgivende på budsjettet til
slutt? Vi poliotter er nemlig kjent for å være ganske «seige»
og er vant til å sloss for våre rettigheter.
I den forbindelse vil jeg nevne at erfaringen så langt
er at det ikke blir lett å få fortsatt et godt trenings og
behandlingsopphold hos fysioterapeut dersom man får
plass på et sykehjem eller i en aldersinstitusjon. Da er det
institusjonens tilbud og program som gjelder. Derfor er det
viktig at vi kan holde oss hjemme, gjerne i tilrettelagt bolig
så lenge som mulig. Da er tilbudet bedre de fleste steder.
En annen ting er at vi må bli mer obs på nye senskader.
Under mitt siste opphold på Ottestad ble jeg gjort
oppmerksom på at vi som poliopasienter har, eller kan
få, plager med hals og svelgefunksjon, herunder bruk av
stemmen. Hvorfor; jo fordi det viser seg at flere av oss har
lammelser i halsen, og jeg kan love at de ikke blir lettere å
leve med etter hvert som også alderen krever sitt. Derfor –
be om undersøkelse og utredning også på dette.
Arbeidet i forhold til respirasjonsproblematikk må
følges opp. Vi har fått beskjed om at tiden for Norsk
Kompetansesenter for Respirasjonsproblematikk er i ferd
med å renne ut. Dette ble opprettet som et prosjekt, og
prosjekt skal pr definisjon avsluttes når prosjekttiden er
ute. Det som ikke er ute er problemene vi som poliotter
opplever. Derfor vil vi gjerne forsøke å påvirke dette
gjennom vårt Fagråd.
Bil er et stikkord som skaper mye hodebry. Både for
den enkelte med behov for hjelp fra NAV til å få et
hensiktsmessig transportmiddel, og kanskje også for de som
er satt til å hjelpe oss. Eller hva skal vi si om det vi fikk høre
om i siste nummer av Polio. Det synes klart at det kan være
risikabelt å takke ja til innvilgelse av tilskudd til kjøp av bil.

Om 10 til 12 år kan NAV finne ut at tilskuddet ”kanskje”
ble gitt på sviktende grunnlag. I alle fall i forhold til dagens
regelverk. Da kan vi oppleve at de krever pengene tilbake.
En ting er at det er helt horribelt. En annen sak er at det
blir oppfattet som et middel til å kneble søkere slik at de
avstår fra å søke om hjelp til ny bil, i alle fall slik at de ikke
anker et eventuelt avslag. – Jeg har bare et ord for slikt:
Skammelig! Kan vi være bekjent av slik her i Norge?
Jeg vil her og nå benytte anledningen til å takke de
lokalavdelingene som har støttet oss økonomisk gjennom
det siste året. Vi har mottatt betydelige beløp fra Troms,
Vestfold, Akershus, Hedmark og Østfold. Ja – allerede i
år, det vil si for 2012, har vi fått støtte til Vårt Eget Fond
fra lokallaget i Vestfold igjen. Det er vi meget glad for.
Det gir oss større handlingsrom og inspirasjon til å jobbe
videre. Økonomien er ikke sikker etter at vi mistet det
direkte medlemstilskuddet fra NHF. Nå er vi avhengig av
Bingomidler og tilskudd fra egne rekker eller utenfra.
Nestlederen i NHF, Torill Heggen Munk, er til stede her i
dag. Det setter vi pris på Torill. Jeg håper du har anledning
til å være til stede utover i møtet slik at du får med deg flere
av de spørsmålene vi er opptatt av. Du vil da få anledning til
å kommunisere med deltakerne i pauser og under møtet. Det
ville forundre meg om du ikke ville få med deg gode råd
og tips, og sannsynligvis også støtte til det arbeidet som vår
moderorganisasjon driver.
Og da kjære representanter, observatører og gjester. Vel
møtt til et spennende og givende møte. Møtet skal ikke bare
fungere som en oppsummering av det siste året, vi skal også
se framover og hente inspirasjon til det videre arbeidet.
Takk for at dere er her og at dere stiller opp i hverdagen.

Gardermoen 12. mai 2012.
Stein Johnsen
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Grande – en perl

Prøysenland: Gunnar Olsen, Bodø, Ellen Løkken, Rælingen, Wenche Wigrestrand, Oppegård, Karl Yttervik, Grimstad og Renate
Rådahl Lie, Stange hadde noen fine uker ved Mjøsa. I bakgrunnen ser en Helgøya.
Grande Rehabiliteringssenter på
Tingnes på Nes på Hedmarken
har nærmest fullt belegg til enhver
tid. Pasienter fra store deler av
landet får sitt opphold på senteret
som ligger midt i det som kalles
Prøysenland.
Det er ikke stillhet og ro som preger
Grande rehab på Tingnes. Pasienter
haster fra en treningssal til en annen.
Noen er på veg til bassenget for å trene
i vann.
I de romslige stuene sitter pasienter
i grupper og snakker sammen. Inne
imellom runger latteren gjennom
stuene.
Hjemmetrivelig
– Dette er et sted for god trening, god
mat og et fantastisk miljø med dyktige
ansatte, sier Gunnar Olsen fra Bodø.
Han sliter med seinskader etter
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poliomyelitt i yngre år. For å få den
treningen han trenger, mener han å
ha funnet sitt «paradis» ved Mjøsas
bredder.
Fornøyd leder
Daglig leder på Grande, Edel Krøll er
fornøyd med hvordan de har det på
Grande nå.
– Vi er inne i et spennende
prosjekt sammen med Ringen
Rehabiliteringssenter sammen
med sykehusene, Ringsaker
kommune og 10 andre kommuner
i Innlandet i forbindelse med
Samhandlingsreformen, sier Edel
Krøll.
Hun forteller at Grande og Ringen
søkte om, og fikk, prosjektmidler.
Disse prosjektmidlene er med
og fullfinansierer mottak av
utskrivningsklare pasienter fra
sykehusene.

Prosjektmidler
– Prosjektmidlene dekker mottak av 35
pasienter fram til august. Så Ringen og
vi her på Grande har til enhver tid to til
fire pasienter, sier Krøll.
– Jeg synes det er grunn til å
framheve Ringsaker kommune
for det gode samarbeidet vi har
nå i prosjektperioden. For det er
vel ingen som vet hvor vi ender
når prosjektperioden er over på
ettersommeren, sier hun.
– Hva skjer når perioden er over?
– Da skal hele prosjektet
gjennomgås og det skal skrives
en rapport i samarbeid med
Østlandsforskning, sier Krøll.
For Grandes del sier Edel Krøll at de
kommer til å tilby et samarbeid med
kommunene i en eller annen form.
– Kommunenes behov er
forskjellige og for Ringsaker
kommunes del vil jeg si at Ringsaker

erle ved Mjøsa
kommune gjør en veldig god jobb nå
og de vil gjerne være selvhjulpne, men
vi ser ikke bort fra at det kan komme
til å bli et visst samarbeid, sier Krøll.
Poliopasienter
Grande rehab har avtale med Helse
Sør-Øst. I henhold til avtalen får
Grande 35 pasienter i døgnet.
– Av disse har vi nå ei gruppe
med åtte poliopasienter som er her
for trening. Til sammen har vi et 50
talls pasienter med seinskader etter
poliomyelitt her på Grande. De er her
fire uker om gangen og vårt inntrykk er
at de er fornøyd med oppholdene sine
her, sier Krøll.

vi får. Derfor må vi hele tiden arbeide
med nye prosjekt, fortsetter Edel Krøll.
Hun forteller at de har prosjektplaner
for et folkehelseprosjekt rettet mot
barn og unge.
– Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid
med Ringsaker kommune og vi skal ha
et møte med kommunen i begynnelsen
av juni. Hvis vi får prosjektmidler så
regner jeg med at vi er i gang i høst
en gang, sier Edel Krøll på Grande
rehabiliteringssenter på Tingnes.
Trening: Olsen fra Bodø brukte mye av
tiden på Grande til egentrening.

Slanket bort 300 kilo
I fjor høst åpnet Grande rehab et
tilbud for ringsaksokninger. Etter
den såkalte Easy Life-metoden. Med
livsstilsendring, riktig kosthold og
trening skulle de som ble med få
vekten ned.
– Totalt 70 er med på opplegget.
Vi har tre kurs gående. Et startet opp
i september i fjor, ei i januar og ei
nå i april. Til sammen er det slanket
bort 330 kilo og det beste resultatet er
minus 30 kilo, men enda mer gledelig
er at gjennomsnittet ligger på 14 kilo,
sier en fornøyd leder for Grande.
Spennende i 2014
For rehabiliteringssentre som Grande
er framtiden ikke mer enn fire år om
gangen.
– Vi har en avtale med Helse SørØst som går fram til og med 2014. Da
må vi inn i nye forhandlinger og det
er umulig å spå hvor mange pasienter

Tekst og foto:
Svein Sjølie

Fysioterapi: Karl Yttervik fra Grimstad får behandling av Torild Skjefstad. Hun er
ytelseskoordinator for polio på Grande.

Idyllisk: Grande rehab liger vakkert til på Tingnes ved Mjøsa.
Polio
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Invitasjon til teater «Bre

Skuespillerne: Ragnhild Gram, Stig Morten Skjæran, Jorunn Aune Høyer, Karl erik Elstad, Anne Marie Sandvik, og Helga Gjervan
LFPS Hedmark skal ha besøk av teaterforestillingen «Brev
hjem» på Scandic Hotell Hamar lørdag 13. oktober i år.
Det er 6 medlemmer fra NHF Trondheim som står bak
forestillingen.
Foreløpig program for dagen (nøyaktig program vil bli
tilsendt de påmeldte):
Innregistrering for de som vil ha mat mellom kl. 11.00 og
kl. 11.30.
Rundstykker kl. 11.30 – kl. 12.15.
Innregistrering for de uten mat mellom kl. 12.00 og
kl. 12.20.
Teaterstykket kl. 12.30 (ca 50 min).
Etter teaterstykket og fram til middag kl. 14.30 er det
pause og folk kan sitte og samtale litt om opplevelsen av
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teaterstykket.
Inngangsbillett for kun teater er kr. 100,-.
For de som vil ha mat blir det kr. 250,- i tillegg. (Total
pakke kr. 350,-).
Hotellet har gitt en pris på overnatting til de som ønsker det.
For enkeltrom kr. 990,- og for dobbeltrom kr. 1.190,- for to
personer. Begge prisene er inkludert frokost.
Påmelding skjer til Mona Myrer, tlf. 62 42 03 14 mellom 15
og 30. september.
(Medlemmer fra LFPS Hedmark har førsteprioritet).
Teatersalen tar 300 personer.
Litt om stykket (referert fra skuespillerne):
Vi fortalte våre historier og Ane skrev dem ned. Hun

Brev hjem»
Rehabiliteringstilbud
omskrev litt, beholdt litt, og
diktet litt.
Vi har fortellinger som er
viktige, fine, sanne og usanne.
Fortellingene ble til slutt
monologer.
Monologene knyttes sammen
med autentiske brev fra
1950-tallet, forfattet av leger,
sykepleiere og massøser.
Brevene handler om et to
år gammelt barn som er på
kuranstalt i Danmark pga.
polio.
Der er skrevet av barnets
foreldre i Trondheim.
Vi håper og tror at
forestillingen vil kunne
bidra til økt forståelse, både
historisk og menneskelig,
og kanskje gi næring til nye
tanker.
Skuespillere:
Jorunn Aune Høyer: Og
hvem skal have denne
smukke blomst?
Helga Grov Gjervan: Vossingen hadde brune auge.
Ragnhild Gram: Om man bare kunne lide litt for
skjønnheten.
Anne Marie Sandvik: Jeg fikk tabletter mot
brystspreng, og en rullestol.
Stig Morten Sandvik: Jeg vil ikke åpne øynene for å
oppdage at kåpa på knaggen er borte.
Karl Erik Elstad: Dodge Phoenix Pioneer.
Styret i Hedmark har fått oversendt avisanmeldelser
fra der hvor stykket er vist tidligere. De gir bare
gode anmeldelser.
Så her lønner det seg å sette av datoen 13.10.12

LFPS Hedmark
Mona Myrer
Leder

til personer med polio og postpolio

Valnesfjord Helsesportssenter gir et landsdekkende tilbud til
personer med polio/postpolio.
Inntak og opphold i grupper på 10-12 personer. Oppholdene
varer 2-4 uker.
Gruppene er sammensatt av personer med ulike diagnoser.
Dersom det er ønskelig, kan det være flere poliopasienter
på samme gruppe.
Følgende opphold tilbys:
1. Rehabiliteringsopphold gjennom hele året.
		a. Med tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer
			 inne og ute.
		 b. Individuell tilrettelegging og oppfølging av ulike
			aktuelle fagpersoner.
		 c. Undervisning
		 d. Veiledning og samtaler

2. Rehabilitering med arbeid eller utdanning som mål
		(Arbeidsrettet rehabilitering)
		 a. For sykemeldte arbeidstakere eller personer på 		
			ulike
		 NAV-ytelser, med mål om å gjenvinne eller beholde
		 deltakelsen i arbeidslivet.

3. Kurs i Friluftsliv, 2 ganger årlig
		 a. I september og i mars/april. Egen søknadsfrist.
		 b. Målsetting: Utprøving, erfaring, kunnskap,
			opplevelse.

Se for øvrig vår hjemmeside
www.vhss.no for mer
informasjon
Du kan også ta kontakt på tlf.
75 60 25 51, eller på e-post:
hanne.jakobsen@vhss.no.
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Landsforeningens årsmøte på Ga

Årsmøtesalen: NHFs nestleder Torill Heggen Munk besøkte årsmøtet på Gardermoen 12. mai
Nok en gang samlet poliofolket seg
til faglige innspill og årsmøte på
Gardermoen i mai måned.
Hovedstyret hadde vært sammen
allerede fra fredagen i forbindelse med
forberedelsene til møtet. Da var det
hyggelig å kunne ta i mot delegater
og observatører utover ettermiddagen
og kvelden. De som kom denne
dagen fikk med seg en ekstra middag
sammen med gamle venner, og kanskje
noen man ikke kjente så godt fra før.
Åpningen
Samlingen ble åpnet kl. 10.00 av
leder Stein Johnsen. Han ønsket
folket velkommen og redegjorde
for det arbeidet som var blitt utført
siden vi sist var sammen. Ved en
slik anledning er det også naturlig å
se litt på de utfordringer som ligger
foran oss. Etter lederens åpning fikk
nestleder i NHF, Torill Heggen Munk
ordet. Hun tok for seg «ståa» i vår
moderorganisasjon, herunder den noe
anstrengte økonomien som NHF sliter
med for tiden. Hun ga også uttrykk for
at det er viktig at vi alle nå følger med
og registrerer det samlede helsetilbudet
vi får i forbindelse med innføring av
den nye helsereformen.
Samhandlingsreformen
Og nettopp helsereformen, eller
Samhandlingsreformen var hovedtema
denne formiddagen. Innleder var
politisk sekretær på Stortinget,
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Herberg Vibeke Mohn. Hun åpnet
med å si at endringer av system
trenger penger til gjennomføringen.
Utfordringen her er at vi enda ikke
helt vet hva dette vil koste. Som vanlig
ved innføring av nye tiltak og system
så har ikke den utøvende, eller skal vi
si ansvarlige part kommunene, ikke
alt på plass enda. De mangler først
og fremst erfaring, men få kommuner
har de nødvendige plasser for å gi et
fullverdig tilbud nå i startfasen.
Rahabilitering
Rehabilitering er ikke implementert
enda. Dette fordi det mangler resurser
og at vi faktisk ikke har oversikt
over hvor stort behovet faktisk er.
Per i dag, det vil si våren 2012 vet
ca. 80 prosent av kommunene hva
behovet er, og heller ikke hvem
som skal gi de ulike former for
opptrening og rehabilitering. For
oss som pasientorganisasjon lyder
ikke dette spesielt betryggende, men
Mohn fortalte at kommunene og
helseforetakene har besluttet å komme
sammen for å finne ut av behovet og
hvor og hvordan det skal gis. Her skal
Spesialisthelsetjenesten arbeide med
avklaring av disse spørsmålene.
De private rehabiliteringsinstitusjonene skal fortsette på samme
måte som i dag.
Stortinget har sagt – og er
derfor klar over – at tilbudet innen
rehabilitering er for dårlig rundt
i landet. Vi skal være klar over at
faktisk et så høyt tall som 16 prosent

av kommunene per i dag ikke har
noe tilbud til sine innbyggere. Dette
skyldes delvis at kommune er for
små og ikke har resurser til å starte
egne tiltak. Her kan løsningen bli
å etablere tilbud sammen med flere
kommuner, noe som allerede er i gang
flere steder i landet. Det vi imidlertid
må være våkne på er at den største
mangelen synes å ligge på fagsiden.
Fra før vet vi at flere kommuner ikke
har ergoterapeuter og fysioterapeuter
nok. Det er også en betydelig mangel
på sykepleiere og legespesialister
rundt om. Vi må være med på å øve
påtrykk ovenfor våre lokale politikere

Samhandlingsreformen: Politisk
sekretær Herberg Riber Mohn snakket om
samhandlingsreformen for årsmøtet

Gardermoen 12. og 13. mai 2012
slik at pasientene får et bedre tilbud i
hjemmet slik at de som ønsker det kan
få bo hjemme lengst mulig.
Og hvor stort er så behovet? Mohn
anslår her et skremmende høyt tall.
Behovet ligger på 120 – 130.000
fagpersoner i løpet av de neste syv til
åtte årene. Det vil altså si sykepleiere,
fysioterapeuter og ergoterapeuter. Og
hvor skal vi så få disse fagpersonene
fra?
Opplysninger fra helseregionene
sier at rekrutteringen har bedret seg
de siste årene, men det betyr ikke at
tilbudet har økt tilsvarende. Tvert i mot
viser undersøkelser at ventelistene har
økt og at plasser blir borte. Dette har
Riksrevisjonen undersøkt og påpekt.
Spørsmålet er nå til behandling i Helse
og sosialkomiteen på Stortinget, og
dette lover de å følge opp.
I forbindelse med reformen så er
det ikke slik at spesialhelsetjenesten
skal legges ned. Pasientene skal
sikres sine rettigheter. Det er heller
ikke slik at tilfeldige yrkesgrupper i
kommunene skal utføre helsetjenester
de ikke er kvalifisert til. Kommunene
skal ha frihet til å lage nye,
gjerne interkommunale tilbud.
Utdanningstaktene er øket og må økes
ytterligere, men innlederen var ikke
sikker på at kommunene selv er klar
over hvilke behov som er til stede.
Her er det viktig at brukerne selv er
med i prosessen slik at Riksrevisjonens
utsagn om at meningen med
Samhandlingsreformen er: Bedre
samhandling – bedre ansvarsfordeling
– og dette til sammen skal gi oss et
bedre rehabiliteringstilbud.
Årsmøtet
Etter lunsj åpnet selve årsmøtet.
Bjørn Hansen ble valgt til å lede møtet,
noe han tidligere har vist oss at han har
et godt grep om. Selve protokollen fra
årsmøtet er sent lokallagene og lagt ut
på våre hjemmesider, så den skal vi
ikke ta med her.
Møtet fulgte fastsatt mønster
og delegatene fikk anledning til
innlegg og kommentarer. Spesielt
årsmeldingen ble kommentert denne
gangen. Årsmøtet ønsket en mer fyldig
og detaljert årsmelding. Det ble gitt
uttrykk for at den jo skal gjenspeile
virksomheten det siste året, og det
er slett ikke sikkert at alle leser de
protokollene som blir sendt ut.

Hovedstyret sa seg ydmyk og enig
i disse merknadene. Diskusjonen førte
til at den foreliggende årsmelding ble
supplert på noen punkter og styret
lovte å ta synspunktene og ønskene
med til neste årsmøte og arbeidet med
årsmeldingen da.
Regnskapet
Regnskapet ble gjennomgått og
revisors beretning ble opplest. Denne
gangen viste regnskapet et lite
overskudd, takket være bidrag fra
flere lokallag. Noe Hovedstyret til
fulle takket lokallagene for. Uten disse
tilskuddene hadde vi ikke klart å legge
fram et positiv regnskap.
Leder redegjorde for rammeplanen.
Den blir sent lokallagene sammen med
de øvrige årsmøtedokumenter.
Denne gangen hadde det ikke
kommet inn noen forslag til
behandling på årsmøtet, men styret
la frem en utsatt sak fra forrige møte.
Vi ble pålagt og se på spørsmålet
om reisefordelig for delegatene
på møtet slik at de lagene som har
lengst reiseveg ikke skal vegre seg
for å sende delegater på grunn av
svak økonomi. Her ga årsmøtet sin
tilslutning til styrets forslag om en slik
fordeling av utgiftene.
Valgene
Valget var som vanlig siste post på
programmet for selve årsmøtet. Denne
gangen var nestleder og kasserer

ett år av gangen.
Valgkomiteen, med Mona Myrer
som leder, hadde foreslått gjenvalg på
samtlige plasser, noe årsmøtet sluttet
seg enstemmig til.
Tradisjonen tro så samlet delegatene
seg til en hyggelig middag og sosialt
samvær om kvelden. Det er godt
å se at folket setter pris på disse
samlingene. Skal man dømme etter når
de siste gikk til sengs denne kvelden
så var det mye å snakke om og mange
minner å dele med venner.
Søndagen var som vanlig viet
lokallagene. Men vi startet dagen med
en orientering om våre nye nettsider.
De fleste ga uttrykk for at dette nå
synes å være i god gjenge. Redaktøren
av nettsiden, Kjell Inge Bringedal,
viste bruken i praksis på storskjerm.
Han etterlyste dog opplysninger fra
noen lokallag slik at han kunne få laget
linker til hvert enkelt lag. Vi håper at
dette kan komme i orden i løpet av
sommeren.
Etter denne orienteringen ble det
lagt fram en «Helse CV» som Arne
Furulund har jobbet med. Hovedstyret
har gitt sin tilslutning til denne og
håper det kan bli et nyttig verktøy
for det enkelte medlem i forbindelse
med søknader om rehabilitering og
behandlingsreiser. Også denne vil dere
finne på våre hjemmesider.

Stein Johnsen
Ref.

Gjenvalg: Hele det sittende styret ble gjenvalgt. Snefrid Bergum, styremedlem, Gunnar
på valg for to år. Videre var begge
Olsen, 1. varamedlem, Berit Johansen, 2. varamedlem, Arne Furulund, kasserer, Geir
varamennene på valg. Disse velges for
Strømsholm, nestleder og Stein Johnsen, leder.
Polio
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Lokallagenes runde

Lokallagenenes ruNde: Lokallagene bruker den andre dagen å informere om hvordan de har det rund om i Norge.
Som vanlig var dag nr to under
møtet satt av til orientering fra de
enkelte lokallag. Denne gangen har
sekretæren laget et notat basert på
notater under møtet. Fortsatt venter
vi på at lokallagene skal sende inn
sine notater fra orienteringen.
LFPS Akershus
Bernt Støylen ble på årsmøtet
2012 gjenvalgt som leder av LFPS
Akershus.
Per 31. desember 2011 hadde laget
200 medlemmer, og styrets fremste
oppgave har vært å holde aktiviteten i
laget oppe på et nivå som tilfredsstiller
medlemmene.
I månedsskifte mai/juni hadde
laget en hyggelig tur til Bornholm
med sightseeing. I oktober hadde de
medlemsmøte på Emma Kafé i Bærum
hvor temaet var støttebandasjer og sko.
Så var det julebord på Scandic Hotel
Asker i desember.
For å komme så nær medlemmene
som mulig holdes møteplassen på ulike
steder i fylket.
Økonomien er god.
I 2011 startet et samarbeid med
LFPS Østfold
LFPS Aust-Agder
Johannes Torstveit ble på årsmøtet i
2012 valgt som leder av LFPS AustAgder.
Det har totalt vært avholdt fem
samlinger (styremøter, medlemsmøter,
avslutninger m.m.).
Lagets økonomi er svært stramt, og
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det påvirker aktiviteten til laget. Det
søkes nå til NHF om å være med på
Bingo inntektene.
LFPS årsmøte vedtok at LFPS AustAgder skulle få dekket sine utgifter,
det ble også oppfordret til at de lagene
som hadde god råd, skulle vise sin
solidaritet ved å støtte LFPS AustAgder med minimum kr. 1.000,- hver.
LFPS Buskerud
Wera Fjeld ble på årsmøtet i 2012
gjenvalgt som leder av LFPS
Buskerud.
Det har i 2011 vært gjennomført
seks aktiviteter som medlemsmøter,
konferanser og turer. I tillegg har
styret hatt åtte styremøter, og det er
gjennomført fire fellesmøter med
Vestfold og Telemark. Medlemsbladet
er kommet ut med fire nummer i 2011.
Bladet blir utgitt i samarbeid med
Vestfold og Telemark.
Økonomien er god og regnskapsåret
2011 gikk med overskudd.
Hedersbevisning: Anne-Lise
Bekkevold ble tildelt diplom og
hedersnål.
LFPS Hedmark
Mona Myrer ble på årsmøtet 2012
gjenvalgt som leder av LFPS
Hedmark.
Laget har 120 medlemmer og
veldig god økonomi. Det har vært
avholdt to medlemsmøter utenom
årsmøtet. På medlemsmøtet i mars
var temaet «Brukerens rolle i forhold
til elektronisk saksbehandling i

NAV». Her var det en konsulent fra
HMS NAV som var foredragsholder.
Høstens medlemsmøte ble avholdt som
åpent møte på Rehab Ottestad hvor
HandiCare hadde demonstrasjon av
diverse elektriske stoler/skutere.
Det har vært arrangert to turer; den
ene var med Kielferja og den andre
var til Sverige. Styret har vært i møte
med Rehabiliteringen på Ottestad og
Grande i desember hvor det ble artet
en diskusjon om hvorvidt Grande skal
«ta over» flere av poliopasientene
som kun trenger behandling og ikke
utredning. Styret følger opp denne
saken.
LFPS Hordaland
I 2011 hadde laget 20 årsjubileum.
Det ble markert med tur til Stavanger
og Flor & Fjære, hvor 45 medlemmer
og ledsagere deltok. Det har vært
ulike temaer oppe på medlemsmøtene
som ble holdt på kantina til Statens
Vegvesen.
Laget har god økonomi og gikk med
overskudd i 2011.
Eivind Fretheim ble valgt som leder
av LFPS Hordaland på årsmøtet i
2012.
LFPS Nordvest
Geir Strømsholm ble på årsmøtet 2012
gjenvalgt som leder av LFPS Nordvest.
Laget endret navn fra LFPS Møre og
Romsdal til LFPS Nordvest.
Styret har avholdt fem styremøter
i 2011 og det var pr. 31.12.2011 168

medlemmer. På medlemsmøtene har
det vært ulike aktuelle temaer på
dagsorden.Laget har god økonomi. For
å spare kostnader har styret besluttet
å avholde færre møter, samtidig er
det ønskelig at flere starter opp med
samtalegrupper der de bor
Oslo Poliolag
Årsmøtet 2012 valgte Randi Halden
Larsen som leder av Oslo poliolag.
Laget ble stiftet i 1992. Ved
begynnelsen av året hadde laget 323
medlemmer. Det har vært avholdt fire
medlemsmøter og fem styremøter.
Laget har åtte likemannsgrupper. I
januar inviteres likemannsgruppene til
en felles middag med styret
Telemark Poliolag av LFPS
Jan Ivar Hennum ble valgt til leder av
årsmøtet 2012.
Laget hadde pr. 31.12.2011 73
medlemmer. Det har vært avholdt 3
styremøter og deltatt i 4 regionsmøter
med polioforeningene i Buskerud og
Vestfold. Møtene foregår på rundgang.
Samarbeidet med poliolagene
Buskerud og Vestfold er veldig
positivt. Bladet Polio-Plukk utgis i
samarbeid med Buskerud og Vestfold.
Lagets økonomi er god.
30. april arrangere poliolagene i
regionen en poliokonferanse med
tema «Hvordan er det å være den
mulimedisinerte eldre pasient». I
tillegg så har det vært arrangert felles
medlemsmøte i regionen.
Laget markerte 20 års jubileum 22.
oktober.

Troms lag for polioskadde
Bjørn Nilsen er leder av Troms lag
for polioskadde. Han ble valgt inn av
årsmøtet 2012.
Både Harstadgruppa og
Tromsøgruppa har avholdt
medlemsmøter og andre
arrangementer.
Laget har god økonomi. Ved
utgangen av 2011 hadde laget 123
medlemmer (103 fra Troms og 20 fra
Finnmark).
LFPS Trøndelag
Gunbjørg Lambertsen er gjenvalgt som
leder av LFPS Trøndelag.
På årsmøtet ble det vist en film
som handlet om senskader og om
terskelen til å ta i bruk hjelpemidler.
Fysioterapeut fra Meråker kurbad
holdt denne forelesningen.
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen er leder av LFPS VestAgder.
Laget har søkt om å komme med på
bingoordningen. Da laget har dårlig
økonomi ble det på årsmøtet til LFPS
(hovedlandsforeningen) oppfordret til
solidaritetsstøtte, og at de lagene som
har god økonomi kunne gi sin støtte
på f.eks kr. 1000,-. Det var enstemmig
oppslutning om å vise solidaritet til de
som har dårlig økonomi.
Vestfold poliolag av LFPS
Torunn Jacobsen er leder av Vestfold
poliolag.
Laget hadde julesamling på Farris
bad 2. – 3. desember. 25 års jubileum

ble markert på Holmen Fjordhotell i
Oslo med guidet busstur i Oslo.
Laget har godt samarbeid med
Telemark og Buskerud, hvor de har
felles møter og arrangementer.
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg ble gjenvalgt som
leder av LFPS Østfold på årsmøtet
2012.
Laget har avholdt ett årsmøte, seks
styremøter og åtte medlemsmøter, i
tillegg har det vært én styresamling og
én medlemssamling. Medlemsmøtene
holdes på NAV HMS på Greåker.
På noen av medlemsmøtene har det
vært spesielle temaer, blant annet
informasjon om det nye sykehuset i
Østfold, informasjon fra ergoterapeut
og fra respirasjonsutvalget. Signe
Melby som er vara til styret har
vært på møte i Rotary og fortalt
om senskader etter polio. Leder og
økonomiansvarlig har vært intervjuet
av Sarpsborg Arbeiderblad.
Laget har årlig en basar i forbindelse
med julemøtet.
LFPS Østfold har veldig god
økonomi, og er tilsluttet Connect
bingoringen. Grasrotandelen eer også
med på å styrke lagets økonomi.

Skrevet av Ragnhild Skovly
Hartviksen.

Fra salen: Glimt fra landsmøtesalen hvor delegatene fulgte nøye med på det som sagt.
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Madeira – en hage
i Atlanteren

Mange poliotter har i flere år
visst å benytte seg av varmen
og behandlingstilbudet på
Kanariøyene. Klimaet og spesielt
temperaturene om vinteren passer
godt for oss, men tro om vi ikke
går glipp av noen opplevelser som
kanskje kan være med å høyne
kvaliteten av et opphold bare med å
tenke Kanariøyene?
Jeg er så heldig å bo sammen med ei
dame som er meget glad i blomster.
Og blomster kvikker opp i hverdagen,
både estetisk og som en gledesspreder.
Etter hvert har jeg fått med meg at det
hvert år, i siste halvdel av april måned,
så er det blomsterfestival på Madeira.

I år var dette i dagene19. til 22.
april, og siden det var noen passende
anledninger å feire i familien så fikk vi
fatt i billetter og hotellrom der i dette
tidsrommet (pluss noen dager før).
Hva er spesielt?
Hva er så spesielt med Madeira?
Madeira er en vulkan som steg opp fra
bunnen av Atlanterhavet i tertiærtiden
- for ca. 60 mil. år siden. Vulkanen har
vært utslukket i årtusener. Det betyr
at vulkansk aske og nedbrutt lava
har blitt omdannet til fruktbar jord.
Samtidig ligger øya ved en sidegren
til Golfstrømmen, og denne gir en
noenlunde jevn temperatur året rundt.
Den fremherskende vind er nordøst-

passasjen, og den bringer en god dose
med fuktighet med seg. Noe av denne
fuktigheten får Madeira sin del av
takket være de høye fjelltoppene på
nærmere 2000 meter. Øya ligger ca
400 km nord for den nordligste av
Kanariøyene, Fuertuventura.
Men det betyr ikke at det alltid
regner der. Nei, også på Madeira
er det slik som på Kanariøyene at
den delen av øya som ligger i le for
fjellene, det vil si på sør og sørøst
siden, der regner det lite. Hovedstaden
Funchal ligger her, og det er her
blomsterfestivalen foregår. Imidlertid
er hele øya gjennomgående mer grønn
en Kanariøyene, og artsmangfoldet
er helt utrolig her. Noen planter er
Polio
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importert av portugiserne som har
administrasjonsansvaret for øya.
Madeira regnes som en selvstyrt
provins i Portugal med eget
administrasjonsråd.
Flyturen til Madeira er ca 30
minutter kortere enn turen til for
eksempel Tenerife. Bare det opplever
jeg som en god start på ferien. Den
første morgenen fikk vi en skikkelig
overraskelse da vi kom til frokost
på hotellet. De første vi så var
poliovenner fra Kongsvinger, nemlig
Mai og Johan Segelsten. Ingen av oss
visste om at de andre skulle til Madeira
på denne tiden, men det kan være at
vi har reklamert for denne festivalen.
Uansett, det var en ekstra hyggelig
start på oppholdet.
I Funchal området kan man velge
mellom hotell i Lido området, det vil
si et område litt utenfor byen hvor
det blant annet er et stort badeanlegg
med flere bassenger tilpasset
funksjonshemmede, eller hotell inne
i selve byen. Vi valgte det siste.
Også her var det basseng på hotellet,
men vi bodde like ved sentrum og
gangavstandene var overkommelige.
Siden vi kom noen dager før selve
20 • Polio

blomsterfestivalen brukte vi tiden til
å se oss om i området. Vi har tidligere
vært i den store botaniske hagen, men
denne gangen valgte vi en spesiell
hage for orkideer, og jeg skal love at vi
ble imponert. Her var det flere hundre
slag orkideer med hver sine særtrekk.
Det var en orgie i skjønnhet, noe jeg
prøver å formidle gjennom bildene
som er tatt. Det er utrolig hvor mange
former og farger disse blomstene kan
ha.
Det som forbauset oss var at det
var så få som hadde funnet veien
hit. Dette er nok en av øyas best
bevarte hemmeligheter, og vel verdt
og utforske. Problemet er at det
overhodet ikke er rullestolvennlig.
Jeg kom godt fram med krykker, men
er du avhengig av rullestol så kan du
dessverre glemme et besøk her. Du kan
komme fram med rullator, men også
det krever litt arbeid og en god porsjon
velvilje. Turen dit kan du foreta enten
i buss eller taxi. Det er ikke langt
fra sentrum, og prisene på Taxi er
rimelige, til dels svært rimelige sett
med norske øyne.
En tur til toppen av «byfjellet»
Monte sto også på listen over

severdigheter. Her kan du reise med
taxi eller med gondolbane. Det siste
anbefales, og det er ikke noe problem
å komme frem med rullestol. Oppe
på fjellet finner du inngangen til
den botaniske hagen, men der er det
begrenset hvor mye du kan farte rundt
i rullestol. Noen steder går det bra,
mens andre steder er det for bratt.
Derimot kan du få skyss rundt i parken
med et turistog trukket av traktor. Det
kommer ikke fram over alt, men tar
deg med til de fleste miljøene i parken.
Den er nemlig bygd opp ut i fra
flere land og verdensdelers spesielle
vegetasjon. Dette er en opplevelse
som anbefales. Du må gjerne sette av
god tid dersom du skal få med deg
det meste. I denne pakken ligger også
et museum og en flott steinsamling.
Museet tar for seg Madeira og kulturen
der, mens steinene er fra hele verden.
Turen ned fra Monte kan du gjøre
ganske spennende om du vil. Fra
gammelt av har det vært tilbud om en
spesiell skyss ned fra fjellet. Du kan
ta gondolbanen ned, buss, taxi eller,
som vi har gjort. En slede med meier
som glir på asfalten ned bakkene. Den
styres av to menn, og jeg kan love at

det går fort. Spennende er det også for
turen går på vanlig trafikkert gate med
motgående trafikk. Jeg har ikke hørt
om noen ulykker i denne forbindelse,
men spennende og frydefullt er det.
Problemet er at det ikke er plass til
noen rullestol i sleden. En rullator
kan slås sammen og tas med, men en
rullestol må ha alternativ skyss ned
fjellsiden.
Blomsterfestivalen
Men så var det blomsterfestivalen
da. Dagene i forkant ble flittig brukt
til forberedelse i sentrum. Gatene ble
pyntet ut i fra tema og motiv som
presenterer blomstermangfoldet.
Barna innledet festivalen med et
blomsteropptog og en symbolsk
bygging av en fredsmur på
rådhusplassen. Etter dette gikk det slag
i slag med utstillinger, konkurranser,
tablåer og salgsboder for blomster
og det som hører slikt til. Selve
festivalen avrundes på søndag med
et stort opptog som kunne minne om
karnevalsopptog i de større byene i
Europa og på andre kontinenter. Selv
vi som er vant med 17.mai feiring ble
virkelig imponert. Det var bygd opp

store plattformer, eller flåter, som ble
trukket av biler eller traktorer. Folk var
utkledd og hadde flotte drakter i toget
som omkranset disse flåtene. Her ble
det spilt musikk og danset med spesial
korrigerte danser for temaet på flåten.
Opptoget brukte over en time på å
passere oss. Når det da samtidig var et
utrolig varmt og godt vær denne dagen
så ble det en opplevelse for livet.
I følge dem som har greie på det
så er det oftest godt vær på denne
tiden på Madeira. Vanligvis kan været
likne litt på en trøndersk sommer, det
vil si noe skiftende, men på våren er
det mest stabilt vær. Og så er det jo
adskillig varmere her enn det stort sett
er i Trøndelag.
Jeg så flere med rullestol og andre
hjelpemidler i gatene, men det må
sies at det ikke er den best tilrettelagte
byen jeg har vært i. Den minnet litt
for mye på en vanlig norsk by til det.
Fortauskantene kan være høye, men
fortauene er gjerne brede og helleeller flislagt. Der er det greit å komme
fram. Det hotellet vi brukte var greit,
og det var mulig å komme i bassenget
dersom en ønsker det. Bassenget var
ikke oppvarmet, men sol terrassen var

bra. Det er også flere gater og torv som
er avstengt for biltrafikk og gjort om til
gågater og med steder for uteservering.
Her var det framkommelig mellom de
forskjellige tilbudene.
Noen steder er det nedsenkede
fortauskanter, men du må lete litt etter
det. Dette har nok sammenheng med at
byen er gammel og at man ikke tenkte
på universal utforming den gang den
ble anlagt. På den annen side er det
mye spennende bebyggelse med både
Portugisisk og Engelsk preg. Her kan
man utforske tidsepoker og stilarter.
Det er mange bakker, men gatene er
framkommelige så framt man ikke
er redd for at det er trangt og trafikk.
Trafikken går ikke spesielt fort nettopp
fordi det er trangt, og mange av gatene
ville ikke blitt godkjent for biltrafikk
her hjemme, men sjå førene er vant
med forholdene og tar de nødvendige
hensyn (håper jeg).
Alt i alt. Jeg tør anbefale Madeira.
Den er vel verdt et besøk, men
samtidig må jeg gi en advarsel om at
det ikke er spesielt godt tilrettelagt for
rullestolbrukere.

Tekst og foto: Stein Johnsen
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Rullestolrugby

LIVSKVALITET
– muligheter
fremfor begrensninger.

Vi har medarbeidere med høy fagkunnskap og kompetanse, og
er en framtidsrettet virksomhet som er opptatt av å ligge i forkant både når det gjelder fag og bruk av moderne teknologi.
Vårt mål er å skreddersy den beste løsningen til den enkelte.

Hurtigvoksende: Rullestolrugby er en stor idrett. Her
representert med Gunhild.
Helgen 11. og 12. august er det klart for rullestolrugby
«Summercamp» i Rykkinnhallen i Sandvika. Alle er
velkomne, enten du er erfaren rullestolutøver eller du
aldri har sittet i en rullestolrugbystol. Om du bare er
nyssgjerrig og vil se hva sporten handler om er du også
velkommen.
Rullestolrugby er den hurtigst voksende lagidretten for
mennesker med funksjonsnedsettelser. Sporten har sitt
utspring i Canada tilbake til 1977. I dag spilles det av
ca. 3000 utøvere i 26 land. I tillegg er det flere land som
arbeider med å etablere lag .

Sophies Minde Ortopedi AS
er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og tar imot pasienter fra hele landet.
Proteser - Ortoser - Korsett - Fotsenger - Spesialfottøy - Ortopedisk sydd fottøy
Kontaktinfo: Sentralbord 22 04 53 60, post@sophiesminde.no

www.sophiesminde.no

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:

22 • Polio

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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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 2/12.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 4. september 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.»

poliomyelitt har fått i stand på Revmatismesykehuset.
Drammen sykehus har lagt opp en meget tilfredsstillende
medisinsk etterbehandling. Likeledes er det lagt til rette i
Østfold så langt som mulighetene tillater det.

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.

Og så er det jo det viktige spørsmålet om sosial
etterbehandling, som også komiteen skal utrede. Det
er behov for utvidelse av Registreringssentralen for
omskolering. Der tar de i mot en del poliomyelittpasienter.
Man må forsøke å få omskolingen desentralisert.

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.
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
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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.

Fra gamle dager
Helsemyndighetene innså behovet og tok ansvar for poliopasientenes situasjon tidlig på 1950 tallet, men trodde de at
de var ferdig med saken etter dette? I Oslo avisene sto følgende artikkel høsten 1951:

«Nye tiltak til hjelp for
poliopasientene»
Sosialdepartementet foreslår ekstraordinær bevilgning til
etterbehandling.
Sosialdepartementet har fremmet proposisjon om
ekstraordinær bevilgning til visse tiltak vedrørende
etterbehandling av poliomyelitt pasienter. Det føres opp
70 000 kroner til etterbehandling og 526 000 kroner som
tilskudd til bygging av vanførehjem.
Departementet framholder at antallet av personer som
rammes av poliomyelitt har økt betydelig i løpet av siste
desennium. I perioden 1910 – 19 var det 1874 anmeldte
tilfelle, i 1920 – 29 var det 1739 tilfelle, i 1930 – 39 var det
2172 tilfelle og i perioden 1940 -49 var det 5938 tilfeller, i
1950 var det 700 tilfelle og i 1951 ca 1450.
Samtidig med økningen i antall tilfeller er
alderssammensetningen forandret. Det opptrer nå relativt
flere tilfelle blant unge og voksne personer.
Da sykdommen rammer et stort antall yngre mennesker
som holder på å utdanne seg i et bestemt yrke og mange
voksne som allerede har basert seg på et bestemt yrke,
må en rekke pasienter få mulighet for omskolering. Den
sosiale behandling av pasienten blir like viktig som den
medisinske.
For å få en oversikt over poliomyelittens følgetilstander
og over hvor mange poliomyelittpasienter i Norge som
ikke hadde fått forsvarlig behandling etter epidemiene i de
siste år opp til 1946, ansatte staten i 1947 en reiselege for
poliomyelitten. Hans undersøkelser viser at ekstraordinære
tiltak var påkrevet.
Departementet vil seinere komme med en detaljert utgreiing
om alle de tiltak som poliomyelittepidemier gjør nødvendig.
Erfaringene fra de siste år har imidlerrtid vist at visse tiltak
bør settes i gang på det nåværende tiddspunkt.
Utdannelse av sykegymnaster.
Departementet finner det påkrevet å holde ekstrakurs for
sykegymnaster i etterbehandling av poliomyelitt. Den
teoretiske del av undervisningen ved disse kursene vil
mest hensiktsmessig bli gitt i Oslo, Drammen og Skien.
Departementet foreslår bevilget 30 000 kroner til dette
formål til 30. juni 1952.

Sosialmedisinsk etterbehandling.
Med tilslutning av Kommunal og arbeidsdepartementet
vil det i samråd med Registreringssentralen bli sendt
ut spesialister i sosialmedisinsk etterbehandling
av poliomyelittpasienter. Til dette formål foreslår
departementet 40 000 kroner til 30 juni 1952.
Av forskjellige grunner er imidlertid utbyggingen av de
alminnelige norske sykehus blitt forsinket, og med at de
sykehusplasser en i dag rår over, er det ikke mulig å møte
behovet for etterbehandling av poliomyelittpasieneter.
Etter epidemien i 1950 og 1951 er behovet for
sykehusplasser til etterbehandling av poliomyelittpasienter
ytterligere økt.
Det trengs spesialanstalter.
Det er nødvendig snarest mulig å få bygd spesialanstalter
for poliomyelittpasienter som trenger langvarig medisinsk
og sosialmedisinsk etterbehandling. Det må antas at
pasienter bør begynne behandlingen på et fylkessykehus
eller den epidemiavdeling som ligger nærmest deres
hjemsted. En del av pasientene vil imidlertid trenge meget
langvarig medisinsk og sosialmedisinsk behandling.
Poliomyelittinstituttet i Skien er meget vel utstyrt og
representerer en type av anstalter som en bør søke å få
flere av; Dette institutt dekker imidlertid ikke på noen
måte behovet. Og det kan heller ikke ta på seg den
sosialmedisinske side av behandlingen.
650 000 kroner til Østlandske vanførehjem.
En anstalt som er planlagt med et slikt formål for øye og
som raskt vil kunne bygges ut er for i alle fall delvis å
kunne møte den nåværende krise er Østlandske vanførehjem
på Hamar. Der er det nå under bygging en funksjonærbolig
på 35 beboelsesrom, og det foreligger fullt utarbeidede
planer for et tilbygg til hovedbygning. Tilbygget er anslått
til 1.550 000 kroner. Byggekomiteen disponerer 640 000.
I stortingsproposisjon nr. 1/1952 er foreslått bevilget
125 000 kroner til utbygging av Østlandske vanførehjem.
I tillegg foreslår departementet at det på budsjettet for
1951/52 bevilges ytterligere 526 000 kroner til utbygging.
De resterende 255 000 kroner som trengs for å innrede
yrkesskolen, antar byggekomiteens formann kan skaffes ved
tilskudd fra annet hold.
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fra nær og fjern
Godt tips fra LFPS Akerhus – reisekjeden.no
reisekjeden.no er en veiledning for
alle som er interessert i universell
utforming på transportområdet.
Veiledningen er et prosjekt som er
finansiert av Samferdselsdepartementet
og utført av Standard Norge. Målgrupper for veiledningen er ansvarlige
for offentlige anskaffelser på alle administrative nivåer, både de som skal
utarbeide utlysninger og gjennomføre
forhandlinger om leveranser på transportområdet, og de som skal stille
konkrete kravspesifikasjoner; videre
produsenter, designere og leverandører
av varer og tjenester som er relevante
for reisekjeden; organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og
alle andre som har interesse for området universell utforming og offentlig
transport.
Hovedemner som behandles i veiledningen tilsvarer de viktigste leddene
i en reisekjede, herunder informasjon
før og under reisen; utforming, drift
og vedlikehold av veier til og fra holdeplasser og stasjoner; infrastruktur i
form av bygninger og knutepunkter;
passasjerrettigheter og assistanse og
endelig om transportmidler.

Løsning X-ord i Polio nr 1

Under hvert av disse hovedområdene
finnes både temaartikler og faktabokser med lenker til andre nettsteder der
man finner nyttig informasjon for å
utarbeide utlysninger og kravspesifikasjoner på transportområdet som
omfatter universell utforming og for å
levere inn tilbud om leveranse av varer
og tjenester relevant for reisekjeden.

O

I tillegg omfatter reisekjeden.no mye
generell informasjon om universell utforming i teori og praksis, blant annet
fagartikler og nyheter. Veiledningen
omfatter også engelske fagsider.

S

D
Gunnar
Hansson,
Holeberget
19, 4625
Flekkerøy
ble trukket ut
som vinner av
x-ordet i nr
1. 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
LFPS Hedmark
Mona Myrer
2436 Våler i Solør
Tlf. 62 42 03 14
Mob. 456 05 790
mona.myrer@online.no
Hordaland Poliolag
Eivind Fretheim
Myrdalskogen 284
5117 Ulset
Tlf: 909 79 915
eivind.fretheim@bluezone.
no



JA,

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.
com
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
Bjørn Nilsen
Styrmannsveien 17
9014 Tromsø
Tlf: 77 67 29 46
Mob: 952 47 750
bjornnilsen47@
gmail.com

Kontaktperson
for Finnmark
Gerd Åse Dervo
Seldaveien 17
9845 Tana
Tlf: 478 36 510
gerdaase@yahoo.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

