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Høsten er her

Rehabilitering for senfølger etter POLIO
–
–
–
–
–

Rehabilitering i grupper på inntil 8 personer
4-5 grupper per år
Gruppevise inntak
Individuell tilrettelegging og behandling
Aktiviteter i basseng og treningssal m.m.

Vårt fagteam består av.
Fysioterapeut, lege, sosionom, ergoterapeut,sykepleier
Sykehus kan henvise direkte
Fastlegen sender søknad til Regional
koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst:
E-postadresse:
RKE@sunnaas.no
Postadresse:
Regional koordinerende enhet, Postboks 174,
1451 Nesoddtangen.
Grande har avtale om spesialisthelsetjeneste
og er en av svært få steder i Norge som
har avtale om behandling til Poliorammede.

Tlf 62 36 25 00 – grande@grande-rehab.no – www.grande-rehab.no
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lederen har ordet

S

å er vi klare for et aktivt arbeidsår igjen. Jeg håper
derfor at dere alle har hatt en fin sommer og fått
anledning til å pleie dere selv litt. Det er nemlig en
forutsetning for å ha overskudd til å være med å yte noe for
fellesskapet.

V

i går inn i et spennende år. NHF har fått ny
generalsekretær. Lars Ødegård trapper ned til en
redusert stilling og Arnstein Grendahl har tatt over.
Hovedstyret var representert under et markerings og
takkearrangement for Ødegård. Det er omtalt et annet sted i
bladet.

I

helgen 22. og 23. september er det lederkonferanse for
alle landsforeningene i NHF. Jeg kommer til å være til
stede. Allerede før møtet har vi fått klare signaler om at
økonomien er den største utfordringen framover. Her må
vi alle bidra for å finne løsninger som kan styrke arbeidet.
Vi ser hele tiden at det ikke bare er nye utfordringer innen
arbeidet for våre grupper, men vi blir hele tiden også
konfrontert med at de mister tilbud og rettigheter som vi
trodde var innarbeidet og akseptert. Dette krever at vi har
både en sterk landsforening og en sterk hovedorganisasjon.

V

i i LFPS er klare for arbeidet med en ny
polioundersøkelse. Det tror vi er viktig, både fordi
dette faktisk blir en pionerundersøkelse i forhold til
dette med å etterundersøke det vi fikk fram i den forrige
undersøkelsen på midten av 90 tallet, og fordi vi også vil
kunne nå andre i tillegg til de som var med sist. Vi er spente
på hva undersøkelsen vil vise, og vi håper at de som blir
forespurt stiller opp og svarer på spørsmålene. Dersom vi
skal nå fram ovenfor helsemyndighetene og politikerne er
det viktig å ha skikkelig dokumentasjon.

E

llers har vi registrert at nå har LFPS og lokallagene
eksistert så lenge at vi har kommet inn i jubileenes tid.
Hovedstyret har fått mange invitasjoner til å delta på slike
jubileer i tiden framover, og vi vil prioritere det så langt vi
har anledning. Det er både hyggelig og inspirerende å være
med på disse samlingene og markeringene. Jeg vil derfor få
benytte anledningen til å rette en takk til dere alle for disse
invitasjonene.

I

dette nummer har vi en reportasje fra en samling som
den Europeiske Poliounion hadde i Praha i slutten av
august. Snefrid Bergum og Geir Strømsholm var våre
representanter der. Dessverre hadde jeg vært litt uforsiktig
og overvurdert meg selv og min ballanse og arbeidsevner,
med etterfølgende innaktivitet i noen uker, slik at jeg ikke
kunne være med. Men jeg er sikker på at våre to utsendinger
representerte oss på beste måte. Referat fra konferansen
finner dere et annet sted i bladet.
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I

løpet av høsten blir det nye møter med Behandlingsreiser.
Søknadsfristen for en slik reise er i disse dager, det
vil si senest 1. oktober. Søknadsskjemaet finner dere på
Rikshospitalets nettsider: www.universitetssykehus.no/
behandlingsreiser. Antallet deltakere har vi ikke fått enda,
men i følge Behandlingsreisers hjemmesider blir det
følgende turer i 2013.:

V
S
F

intersol Tenerife: Første halvår: 13/1 til 10/2 og 10/3 til
7/4. Andre halvår: 1/9 til 29/9 og 29/9 til 27/10.

candinavian Rehab Center, Tyrkia: Første halvår: 4/4 til
1/5. Andre halvår: 28/9 til 26/10.

ra våre tillitsvalgte i Nord Norge har vi fått beskjed om
at Valnesfjord Helsesportssenter faktisk har problemer
med å få nok søknader til de plasser de har fått godkjent
for poliopasienter i år. Dersom disse ikke blir fylt opp
så risikerer vi å miste disse plassene til neste år. Det vil
være et stort tap for oss som gruppe da tilbudet i området
blir forverret. Da nytter det lite å klage på at vi får for lite
plasser til rehabilitering. Oppholdet er gratis, men det er
en egenandel pr uke som går til materialutgifter. – Derfor
er det vår oppfordring at dere søker på disse plassene i år.
Søknaden skal gå gjennom fastlegen.

I

denne forbindelse kan det være på sin plass å minne om
den Helse CV som vi presenterer igjen i dette nummer
av Polio. Den kan være et fint arbeidsredskap for den
enkelte, men også for våre kontakter i helsevesenet og på de
rehabiliteringsinstitusjonene som Behandlingsreiser bruker.
Dere finner den på våre hjemmesider.

U

tvalget for Behandlingsreiser kommer til å ha et
nytt møte med Rikshospitalet i løpet av høsten. Her
kommer vi til å arbeide videre med spørsmålene rundt
vilkårene for reise, rullestoler, mv. Vi ser at det er mulig å
flytte grenser, men ikke å fjerne de helt, i alle fall ikke i en
opperasjon. Det er derfor viktig at vi arbeider videre med
disse spørsmålene.

D

a vil jeg til slutt få ønske dere alle en god og
meningsfylt høst. Jeg håper dere har tid og krefter til å
delta på de ulike arrangement som lokallagene og vi sentralt
innbyr til i tiden som kommer. Takk for at dere er der og at
dere vil være med oss i arbeidet framover.
Stein

Feiring av Lars Ødegård

Gaver: Leder Arne Lein overrekker NHFs gave til Lars Ødegård. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt
NHF`s mangeårige generalsekretær
til minst en fra hver landsforening
engasjement i mange år framover,
har trådt tilbake etter 17 år i
og fra distriktskontorene.
men vil samtidig få uttrykke et håp
stillingen. Dette ble markert med
Det møtte organisasjonsfolk,
om at han nå vil få bedre tid til å
en mottagelse på hotell Royal
stortingsrepresentanter og byråkrater
være sammen med familien - og
Christiania i Oslo den 5. september
i skjønn forening. Vi var ca 120
– også fortsatt arbeide med andre
i år.
stk til stede denne dagen. De fleste
interesseområder enn bare NHF.
hadde med seg en gave og mange
Det at Ødegård har vært
holdt en liten tale. Her fikk vi høre
Stein Johnsen.
generalsekretær i 17 år er egentlig
mange anekdoter fra de årene han
bare en del av historien. Før den tid
hadde vært med i arbeidet, og det var
var han tillitsvalgt leder i NHF, noe
tydelig at folket setter pris på Ødegård.
som etterfulgte en periode som ansatt
Hovedpersonen selv ga uttrykk for at
på distriktskontoret i Oslo, kombinert
han syntes det kanskje ble litt for mye
med tillitsverv i organisasjonen.
av det gode, men på den annen side
Med andre ord; en meget trofast og
så hadde han med kona og datteren på
engasjert mann trer nå tilbake fra
tilstelningen, og han ga på en, typisk
lederstillingen, men ikke for å bli
for han, humoristisk måte uttrykk
pensjonist riktig enda. Han har fortsatt
for at han håpet at de hadde hørt og
sentrale verv i utvalg og komiteer,
merket seg de gode ordene.
herunder Atlas alliansen og offentlige
utvalg. Han skal heller ikke slutte helt
Det var en begrenset talerliste, og
å jobbe for oss, men han har bestemt
landsforeningene var representert
seg for å lytte til de signaler som
med ledere eller styremedlemmer,
helsa gir, og derfor går han nå inn i
og fra HBF møtte styremedlem Karl
en redusert stilling som rådgiver. Det
Håkon Sævold som takket fra oss
at han ikke gir seg helt er vi i NHF
alle med en meget inspirerende tale
familien glad for. Han har en utrolig
og overrakte en oppmerksomhet fra
erfaring og et levende engasjement for
landsforeningene.
våre, og tilgrensende saker fortsatt.
Vi i LFPS vil allikevel fra vår plass
For å markere denne overgangen hadde få rette en egen takk til Ødegård
Takket: Karl Håkon Sævold takket fra
NHF invitert samarbeidspartnere
for det arbeidet han har nedlagt opp
alle landsforeningene og overrakte gave.
fra både organisasjons Norge, men
gjennom årene. Vi håper at vi fortsatt
Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt
også fra det offentlige liv i tillegg
kan dra veksler på hans erfaring og
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Riksrevisjonens undersøkelse om
rehabilitering innen helsetjenesten.
Dok.3:11 (2011-2012)
Rehabilitering er som vi alle vet av
stor betyding for oss med polio og
senskader. Det er vel ikke for sterkt
sagt at vi må sette vår lit til god
rehabilitering i årene som kommer
dersom vi skal fungere bra hjemme
og i samfunnet. Nedenfor har jeg tatt
ut noe av Riksrevisjonens rapport
om rehabilitering som jeg mener har
betydning for oss.
Kommunene har gjennom forskrift
om habilitering og rehabilitering
siden 2001 vært pålagt å ha en
koordinerende enhet.
Undersøkelsen fra Riksrevisjonen
viser at en femtedel av kommunene
ikke har opprettet en slik enhet.
Den samme undersøkelsen viser
at 80% av kommunene er enige
i at spesialisthelsetjenesten
mangler kunnskap om hvilke
tjenester kommunen kan tilby.
Videre viser undersøkelsen at
flere rehabiliteringsavdelinger i
helseforetakene erfarer at kommunen
i liten grad har kompetanse eller
kapasitet til å følge opp de tilltak som
spesialisthelsetjenesten anbefaler.
Helseforetakene i Helse SørØst arbeider med områdeplaner
der rehabilitering er inkludert og
der ansvarsfordelingen mellom
helseforetak og kommune blir
behandlet.
Over 80 % av
rehabiliteringsavdelingene i
helseforetakene, de private
rehabiliteringsinstitusjonene og
kommunene har retningslinjer for
arbeidet md individuell plan, deriblant
rutiner som skal sikre at pasienter
med behov for langvarige koordinerte
tjenester blir tilbudt individuell
plan. Bare 17% av pasientene fra
brukerundersøkelsen oppgir at de har
individuell plan. Av de prosenter som
ikke har individuell plan, oppgir over
halvparten av de at de ikke er blitt
tilbudt individuell plan.
Undersøkelsen viser at 80%
av kommunene er enige i at
spesialisthelsetjenesten mangler
kunnskap om hvilke tjenester
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kommunen kan tilby,

Behov for måleinstrumenter på
rehabiliteringsfeltet.
I de årlige oppdragsdokumentene fra
Helse- og omsorgsdepartementet til de
regionale helseforetakene er det ikke
fastsatt indikatorer som skal benyttes
for å vurdere måloppnåelsen om en
kapasitetsøkning for rehabilitering.
Årlig melding fra de regionale
helseforetakene for 2008 inneholder
ikke en spesifisering av antall årsverk
eller plasser for rehabilitering.

Krav om utvikling av riktig kapasitet
for rehabilitering i helsetjenesten.
Helse og omsorgskomiteen på
Stortinget har påpekt at det er svært
viktig å sikre rehabilitering og
opptrening til alle som trenger det. En
samlet komite har uttalt at habilitering
og rehabilitering må bli det neste store
satsingsområdet i helsesektoren..
Vi som trenger rehabilitering jevnlig
må bare håpe at denne rapporten ikke
legges i en skuff og glemmes, men
at tiltak virkelig blir satt inn for å
forbedre og fornye rehabilitering.

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.

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

Rehabilitering og mye mer i
samhandlingsreformen
Hørt på Helsekonferansen
2012, på RI Internationals
(Rehabilitation International)
50-årsjubileumskonferanse samt
hva politisk sekretær i SV på
Stortinget,Vibeke Mohn Herberg
sa om rehabilitering på vårt eget
årsmøte i LFPS.
Fra Helsekonferansen 2012
På Helsekonferansen 2012, som hadde
nær 1000 deltakere, fikk vi høre at de
er i gang ute i kommunene, men at
rehabilitering har vært et svakt punkt
hele veien fram mot den nye reformen
og er det fremdeles.
Helseminister Grethe Strøm
Erichsen mente at det går bra i møte
med folk. Ny reform, nye mekanismer.
Det har vært krevende helsedebatter.
Hun nevnte møte med andre land i
Europa hvor det går dårlig for tiden,
og som gir perspektiver på tingene her
hjemme.
Samhandlingsavtalene med
Helseforetakene er nå iferd med å
sluttføres ute i kommunene. Avtalen
skal godkjennes av kommunestyrene.
Vi har fått en ny Folkehelselov som
er unik i verden. Felles ansvar på tvers
av nivåer og sektorer. Forebygging er
stikkordet.
Guro Birkeland, generalsekretær
i Norsk Pasientforening sa at det er
mange aktører og ulike roller på veien
mot felles mål for mennesker med
kroniske lidelser. Det er jobbet mye
med det medisinske, men det har vært
dårlig samhandling.
Kommunene er flinke til å møtes på
tvers, men spesialisthelsetjenesten er
ikke flinke til å samhandle.
For oss med polio er det viktig at
vi får en Individuell plan (IP) og et
tverrfaglig team nær oss.(www.pasient.
no). Det er stort underforbruk av
individuell plan.
Christine Bergland,
divisjonsdirektør i Helsedirektoratet,
sa at mange kommuner ikke har ITstrategi. Personvern er viktig, men må
være i balanse. Pasientene beveger seg
mer rundt enn før. Vi trenger integrerte
IT-løsninger for samhandlende
helsetjenester. Pasientjournal ligger
lagret der vi har vært. Målet er å få en
kjernejournal.

Snefrid: Snefrid Bergum skriver om hva hun hørte på Helsekonferansen. Arkivfoto
Fra LFPS årsmøte.
Vibeke Mohn Herberg, politisk
sekretær for SV på Stortinget, sa
at det ikke er farlig å si at tilbudet
er godt, men hva er godt nok?
Samhandlingsreform er et rart ord på
noe som er så personlig for alle som
helse. Folk som møter helsevesenet er
eksperter på seg selv.
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en
retningsreform, mente hun. Målet
er å flytte mye til kommunene
og der folk bor. Ny lov om Helse
og omsorgstjenester som gir
kommunene ansvar med kommunal
medfinansiering. Kommunen og
sykehusene skal ha avtaler. I det ligger
rehabilitering. Kommunene skal
rekruttere ergo- og fysioterapeuter
og bygge opp plassene de trenger.
Behovet for samarbeid er stort på
rehab-feltet. Utredning og behandling
trenger en rekke med samhandling.
Det kan lett bli en form for spill - de
skylder på hverandre.
Det kan bli urettferdig, da
kommunene ikke vet hvem som har
rett til helsehjelp. 80% av kommunene
vet ikke hva folk trenger av helsehjelp.
Det er lovpålagte samarbeidsavtaler
som gjør at kommunene og
Helseforetakene må bli enige om
behovet i kommunen.
Kommunene er pålagt

koordinerende eneheter (KE)
Helseforetakene har ansvar for
rekruttering . 16% av kommunene
har ikke rehabiliteringskapasitet i
kommunen.
Riksrevisjonen har gjort en
undersøkelse om rehabilitering innen
helsetjenesten, men det behandles ikke
flere folk nå enn før.
Det er behov for justeringer.
Folk skal sikres rettigheter,
pasient- og brukerlover. Meningen
med samhandlingsreformen er at
spesialisthelsetjenesten skal gjøre noe.
Pasientene skal stå i sentrum.
Kommunene har frihet til å lage
tilpassede tilbud sammen med andre
kommuner. Det er nå bygget opp 12
lokalmedisinske sentre i kommunene.
Rehabilitering trenger ressursheving.
Det finnes 62.000
rehabiliteringsplasser i Norge. De
fleste rehabiliteringsinstitusjoner er
private.
Det må bevilges mye mer penger
til rehabilitering i årene som kommer,
dersom Norge skal være i stand til å ta
seg av problemene som vil oppstå på
dette feltet.
Når det gjelder å finne ut hva som
er problemet med rehabilitering i
kommunene, så ber vi dere melde fra
til oss i LFPS når dere opplever noe
som er galt, slik at vi kan bringe saken
videre til de som kan gjøre noe med
det.

Referat: Snefrid Bergum
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Årsmøte i European Polio Union
i Janské Lázne i Tsjekkia
En fredag i slutten av august reiste
undertegnede og Geir Strømsholm,
henholdsvis leder og medlem
av Internasjonalt uvalg i LFPS
til Tsjekkia. Anledningen var
European Polio Unions årsmøte i
Janské Lázne - beliggende 3 timers
biltur fra Prag, opp mot den polske
grensen og fjellene.

Vi ble møtt på flyplassen i Prag av 2
unge damer som snakket engelsk, noe
som det skulle vise seg senere å være
mangelvare i Tsjekkia – engelsktalende
folk altså. Det bar av gårde i minibuss
med rullestolheis i retning Janské
Lázne og en sjåfør som ikke snakket
annet enn tsjekkisk. Stort sett var
speedometeret oppe i 140 km i timen,
og alltid kloss oppå neste bil og
andre biler som skiftet filer i ett kjør.
Undertegnede og Aadje de Groot fra
Holland satt med fastspente rullestoler
med hjertet i halsen nesten uten luft
i 3 timer bakerst i bilen. Problemet
var at vi var ikke fastspent – bare
rullestolene. Setene i bussen hadde vi
måttet gi fra oss til to italienske leger
som sto på flyplassen og ikke hadde
ordnet seg med skyss videre.
Som dere skjønner kom vi
levende fra det, men bilturen går
nok ikke til Tsjekkia heretter for vårt
vedkommende. Maken til kamikazekjøring hadde ingen av oss opplevd selv i Italia. Geir, som ser humoristisk
på det meste, mente at sjåføren måtte
ha krampe i høyrebenet hele veien!
Kuranstalten eller Spa Janské
Lázne.
Belønningen fikk vi da bilen begynte
å stige oppover fjellet Krknose og
vi ankom Janské Lázne i det bratte
terrenget etter 3 timers kjøretur. Vi ble
innlosjert på Spa-hotellet, og det var
bare å begi se til nærmeste restaurant
for å få seg litt mat. Undertegnede
var på denne tiden pasient på Grande
Rehabiliteringssenter på Nes, Hedmark
og fikk dermed anledning til å
sammenligne to behandlingssteder
i forskjellige land. Janské Lázne er
en kuranstalt hvor alt er bygget opp
rundt den varme, mineralrike kilden
og thermalbadene man oppdaget i
år 1006 e.Kr. På 1600-tallet bredte
nyheten om de varme kildene i
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Velkomst: Leder Tsjekkisk polioforening Ing. Jindrich Benès, fra høyre, og direktøren
på Janskè Làzne hvor konferasnen ble arrangert.
DBöhmen seg, og etter hvert ble
man klar over at de mineralrike
kildene hadde helsemessige gode
virkninger for mange sykdommer,
så som nevromuskulære lidelser,
nerve-sykdommer og ortopediske
lidelser. I kjemi-språk dreier det seg
om kalsiumhydrogenkarbonat-vann.
Det er vanlig at man oppholder seg
der i tre til fire uker, men det finnes
også en-ukes- og to-ukers tilbud.
Thermalvannet holder imidlertid
bare 27 grader, og 29 grader når det
kommer ut av kilden. Det tilbys flere
typer behandling som dreier seg om
vann eller damp. Vi fikk omvisning i
badene og behandlingsrommene som
så riktig hyggelige ut. Slettes ikke så
nakent og lite fantasiløst som hos en
norsk fysioterapeut i hvert fall. Det var
en personlig touch ved det hele som
kjentes behagelig.
Underholdning.
På kveldene var mulighetene flere
enn på Grande til å finne på noe å
gjøre. Da lød det fine dansetoner og
andre melodier tilhørende regionen vi
befant oss i fra det vakre Kolonadehuset som lå sentralt i landsbyen. Her
var det servering med alle rettigheter,
slik det er vanlig på de kanter. Det
var stort dansegulv inne hvor folk
danset og hygget seg både med og
uten rullestol. På søndags ettermiddag

var det et jazzorkester som spilte på
utescenen. I tillegg var det en bra
restaurant på stedet. Vi hadde full
pensjon og betalte bare 100 Euro
per person for 3 overnattinger med
fullpensjon – frokost, varm lunsj og
middag. Til middagen hørte også en
øl, i hvert fall i helgene. E-postadresse
sales@janskelazne.com. Web: www.
janskelazne.com
Polio.
Opp igjennom årene utviklet den lille
landsbyen seg til et kursted og besto
av 22 bygninger, da det i 1935 ble
omdannet til et behandlingssted for
poliopasienter etter modell av Warm
Springs i USA. Alle som fikk polio
kom altså hit for å få behandling. Det
er avduket en minneplakett laget av en
tsjekkisk poliorammet på et sentralt
sted i komplekset.
Foran denne minne-plaketten
over polioen ble vi hilst velkommen
av direktøren for kurstedet og den
tsjekkiske lederen av polioforeningen
– Ascociace POLIO – Ing. Jindrich
Benês. Denne foreningen utgir også
et blad to ganger i året som likner
litt på POLIO, da de skriver om
reiser og opphold på forskjellige
behandlingsinstitusjoner. Foreningen
styres av en komité på 15 medlemmer
som møtes en gang i måneden.
Foreningen gir medlemmene bidrag

som dette var svært viktig for deres
vedkommende.
Tyskland.
Paul Neuhaus forklarte at det var ca.
70.000 polio-overlevere i Tyskland. De
har 90 regionale foreninger. De har ett
sykehus i Koblenz hvor de kan få postpolio utredning, sa han.

Sentrum: Kolonadehuset i sentrum av byen er et fantastisk bygg.
til å skaffe leiligheter bl.a. Foreningen
har dårlig økonomi og det meste gjøres
på frivillig basis fortalte, Benês. Han
kunne ikke svare på hva de ventet seg
av EU i den sammenhengen.
EPU hadde invitert representanter
fra nabolandene. Slovakia, Ungarn og
Polen som er assosierte medlemmer
i EPU, da de ikke har økonomi til å
bli medlemmer og betale start- og
medlemskontingent.
Slovakia
Stefan Grajcar fra nabolandet
Slovakia fortalte at de hadde etablert
polioforening der i 1992.
De regner med at det er ca. 3.000
polio overlevere i Slovakia og
foreningen har 380 medlemmer. De
arbeider også med å gi informasjon til
leger om postpolio syndromet, fortalte
han.
Ungarn.
Karoly Felegyt fra Ungarn, som

forøvrig hadde jobbet 10 år i Janské
Lázne, fortalte at det er ca. 4.000
poliooverlevere i Ungarn. Polio
foreningen ble etablert i 1969. 150
poliorammede får behandling i
året på FFkuranstalter. De hadde
møter sammen med den slovenske
organisasjonen jevnlig, fortalte han.
Polen.
Malgorzata Koter-Morgowska fra
Polen fortalte at der har de ingen
forening i det hele tatt, og de får lite
eller ingen hjelp fra myndighetene
når det gjelder økonomiske bidrag.
Legene - det gjelder også nevrologene
- i Polen vet lite om polio. Etter det
undertegnede forstod fungerer det mer
som likemannsgrupper. Alt arbeid er
frivillig, men de har likevel bevirket at
en artikkel om polio er blitt skrevet av
en professor i nevrologi som kommer i
et vitenskapelig tidsskrift. Malgorzata,
som for øvrig satt i rullestol og var
sterkt skadet, mente at slike samlinger

Storbritannia.
Ted Hill fortalte at det er ca. 120.000
polio- overlevere i Storbritannia.
De har en bra organisasjon med
flere ansatte og utgir et magasin.
Organisasjonen er også nå veldig obs
på testing av pusteproblemer, og har
sørget for at man kan få slike tester,
fortalte han.
Irland.
Lederen i EPU, John McFarlane
opplyste at de har 22 sosiale grupper
rundt om i landet. Noen har de måttet
hjelpe med skolegang, da mange som
fikk polio ikke kom seg til skolen.
De gir tilskudd til hjelpemidler og
har kontor med ansatte.
Foredrag.
Professor Frans Nollet fra Nederland
holdt et foredrag om sitt arbeid med
post-polio pasienter i Nederland.
Nederland hadde 62 tilfeller av
polio så sent som i 1991, da det er et
protestantisk område (bibelbelte) i
Nederland hvor det finnes foreldre som
nekter å la barna sine få poliovaksine.
Han illustrerte foredraget med små
video-snutter hvor han viste hvordan
ortroser var til hjelp for poliorammede,
slik at kroppsholdningen og ganglag
ble betydelig forbedret.
Årsmøtet i European Polio Union
(EPU).
Selve årsmøtet fant sted på lørdag
ettermiddag. Det var 13 saker på
dagsorden. Her behandlet man vanlige
årsmøte-saker som regnskap, budsjett
og valg. Hele styret ble gjenvalgt
unntatt Roberto Bassi fra Italia. John
McFarlane, Irland, som leder, Margret
Embry, Belgia, som kasserer. Els
Symmons, Nederland, som sekretær.
Phillip Rendtorff, Danmark, som
styremedlem.

Flott bad: Kassereren i EPU, belgiske Margaret Embry i det flotte termalbadet

Tekst og foto:
Snefrid Bergum
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Erfaring fra behandling med int r
intravenøs behandling med immunglobulin og ble også undersøkt før og etter
behandlingen med arbeidsfysiologiske
tester på Sunnaas sykehus. Resultatene
var oppsiktsvekkende og ble beskrevet i en artikkel i legetidsskriftet, som
blant annet konkluderte med at;
«Behandling med intravenøst immunglobulin nedregulererer produksjonen
av cytokiner i nervesystemet. Den
observerte effekten av intravenøst
immunglobulin hos vår pasient kan
støtte teorien om at immunologiske
prosesser er involvert i patogenesen
ved postpoliosyndrom. Begrunnelsen
for å forsøke denne behandlingsformen, er at det er påvist forhøyede
nivåer av inflammatoriske cytokiner i
spinalvæsken hos pasienter med postpoliosyndrom. Man kjenner ikke til
hvorfor pasienter med postpoliosyndrom har forhøyede nivåer av
disse cytokinene, men muligheter er
en autoimmun reaksjon, kronisk viral
infeksjon eller sekundær effekt av nevrodegenerasjon.»

Nytt perspektiv på barndommen:
«And here you stand with your polioleg»
utbrøt Lauro Halstead en gang han besøkte
meg i mitt hjem. Bildet hadde hengt på
veggen i førti år, uten at jeg eller andre
noen gang hadde sett at det var noe galt
med beinet mitt. Foto: Privat
Behandling med immunglobuliner
vekker stadig større interesse i
poliokretser, både hos pasienter og
fagpersoner, og mange spør meg om
min erfaring med denne behandlingsformen.
I lang tid var det bare Kristian Borg
ved Sahlgrenska instituttet i Gøteborg
som jobbet systematisk med denne
behandlingsformen for postpoliopasienter, etter at Farbu, Rekand og
Gilhus ved Haukeland sykehus ikke
klarte å vise til en overbevisende effekt i en studie med postpoliopasienter
i 2004.
I 2002 var jeg innlagt ved Haukeland og ble spurt om å være pilot forut
for denne studien. Jeg fikk fem dagers
10 Polio 32012

Det kan med andre ord tyde på at en
undergruppe av postpoliopasientene
har en pågående inflammatorisk prosess i sentralnervesystemet, altså en
ikke-bakteriell betennelse, med økte
nivåer av antistoffer. I unntakstilfeller kan antistoffene vende seg mot
sin egen kropp. De forvandles da fra
venn til fiende. Antistoffene kan for
eksempel bindes til nervetråder. Følgen kan bli en sykdomstilstand som for
eksempel forårsaker svekkede muskler,
prikking i fingrende eller bortdovning
i føttene. Det kan derfor se ut til at den
gruppen jeg tidligere kalte «ustabil
polio» kan ha fått utløst en autoimmun
sykdom som påvirker sentralnervesystemet, eventuelt som følge av en
pågående virusinfeksjon.
Fagmiljøet ved Haukeland var
entusiastiske etter de oppløftene
resultatene fra pilotstudien og gikk i
gang med en stor, kontrollert studie.
Resultatene ble som sagt ikke overbevisende for gruppen som helhet,
selv om enkeltpersoner hadde effekt.
Jeg kritiserte tidlig denne studien for
ikke å være nøyaktig nok i forhold
til utvelgelsen av deltakerne, fordi
denne behandlingsformen ikke vil
være nyttig for alle postpoliopasienter
etter min oppfatning. Mitt poeng
var at immunglobulinbehandling
burde prøves ut på det vi den gang
kalte «ustabil polio», men som jeg

i dag kanskje ville kalt autoimmun
postpolio. Som følge av dette ble nok
behandling med immunglobulin satt
minst ti år tilbake i tid i Norge, for vår
gruppe.
Kort om min poliohistorie:
Jeg fikk polio som fireåring i 1959,
høyst sannsynlig etter vaksinering med
Sabines levende-virus vaksine (dråper
på sukkerbit). Jeg hadde tilsyn av lege,
men det ble ikke stilt noen diagnose.
Det er usikkert om jeg var lammet i
akuttfasen, men uansett kom jeg meg
på beina igjen etter noen måneder.
Skadene etter polioangrepet var små
nok til at de kunne overses og betegnes
som naturlige variasjoner, og jeg lærte
meg fort å gjemme mine svakheter.
Jeg hadde derfor ingen anelse
om at jeg tilhørte den poliogruppen
som jeg engasjerte meg sterkt i som
fysioterapeut på Sunnaas sykehus
tidlig på -90 tallet. Men jeg fikk
tilbakemelding fra pasientene mine
på at det «virket som om jeg forsto.»
Og det kunne jeg være enig i - jeg
forsto for eksempel veldig godt hva
utmattelse, eller fatigue var, fordi jeg
selv måtte benytte pausene på jobben
til å legge meg og hvile. Men jeg levde
ellers et normalt aktivt liv, med jobb,
barn, trening og reiser.
Det var etter en utenlandsreise i
1994, hvor jeg hadde fått en større
coctail av vaksiner, blant annet
poliovaksine og Hepatitt A - at de
virkelig store problemene begynte.
Muskulaturen i den store lårmuskelen
på høyre bein forvitret på noen
måneder, likeledes muskulaturen
rundt venstre arm og skulder. Dette
bIe starten på en tung vandring i
nevrologiens verden, men takk og pris
hadde jeg jo kunnskap og kontakter.
Våren 1996 ble jeg undersøkt av
professorene Halstead og Stålberg,
som på bakgrunn av omfattende
undersøkelser, inkludert Macro
EMG, stilte diagnosen Postpolio
Muscular Atrophy (PPMA) og brukte
meg som eksempel i en artikkel i et
internasjonalt tidsskrift på PPS hos
udiagnostiserte poliopasienter. Det
var til stor trøst for meg at MacroEMG viste, at på tross av betydelig
forstørrede motoriske enheter i store
deler av kroppen, så var min høyre arm
ikke skadet i polioangrepet.
Deretter hadde jeg en relativt stabil
periode, etter å ha justert livsstil og tatt
i bruk hjelpemidler, blant annet en el-

ravenøs immunglobulin (IVIG)
scooter til utebruk. Men fra 2007, etter
en større operasjon hvor det meste gikk
galt, opplevde jeg nye og skremmende
symptomer. Jeg ble stadig dårligere
til å gå, var svimmel og ustø og fikk
økende tyngdefornemmelse i begge
armer. Jeg mistet finmotorikken i
begge hender og måtte gi opp å skrive
på maskin. Matlaging og husarbeid var
et mareritt fordi jeg ikke klarte å løfte
armene, og dessuten mistet jeg alt i
gulvet. Dusj og påkledning opplevdes
som risikosport, jeg kunne ikke gå
ett skritt på vått gulv og var livredd
for å falle. I tillegg begynte jeg å få
problemer med et ekstremt ustabilt
blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser.
Jeg fikk også økende svelgproblemer.
Denne situasjonen varierte litt med
dagsform, vær og årstid i noen år, men
fra 2009 gikk det fort nedoverbakke.
I august 2011 ble jeg lagt inn akutt
på Nevrologisk avdeling på Ahus
– lammet i begge armer og hender,
svimmel, ustø, kunne ikke gå uten
støtte eller reise meg fra en stol. Jeg
var avhengig av hjelp til å spise og
til personlig stell. Undersøkelsen ved
innkomst viste også at alle reflekser
var utslukket og elektromyografiske
målinger (EMG) påviste en
kraftig inflammatorisk prosess i
sentralnervesystemet, i tillegg til min
underliggende polioskade.
Jeg var svært heldig og møtte
kompetanse og interesse hos mine
behandlere, selv om de ikke forsto
sykdomsbildet på bakgrunn av
min diagnose. Uansett startet de
umiddelbart med behandling med
intravenøst immunglobulin (Kiovig)
på bakgrunn av symptomene.

Hva er
immunglobulinbehandling.

Intravenøs immunglobulin (IVIG),
eller gammaglobulin, er antistoffer
i utvunnet format og er fremstilt fra
plasma fra flere tusen blodgivere.
Immunglobuliner spiller en viktig rolle
i kroppens immunsystem ved at de
binder seg til fremmede substanser,
som bakterier og virus, og hjelper til
med å uskadeliggjøre dem.
I følge norske nevrologers prosedyrer skal IVIG vanligvis gis som en engangs kur. Effekten kommer ofte i løpet av et par dager - opptil et par uker,
og varer i 4-6 uker. I sjeldne tilfeller
kan det være aktuelt å gi repeterte
kurer med 6-12 ukers mellomrom.
Det er relativt nytt at Postpolio

syndrom er kommet med på listen
over sykdommer som kan behandles
med IVIG, tidligere har det vært
brukt med dokumentert effekt på for
eksempel Guillan Barre syndrom
og Myastenia Gravis. Formålet
med immunglobulinbehandling ved
autoimmune sykdommer er å fremme
en immunmodulering, det vil si en
forandring av vårt eget immunforsvar.
Min erfaring med IVIG
Jeg følte meg temmelig puslete
de første dagene på Ahus. En ting
var at jeg var engstelig og usikker
på framtiden, men jeg ble også litt
dårligere i starten av behandlingen. Jeg
ble slapp og følte meg influensasyk,
og var ikke høy i hatten da jeg ble
skrevet ut etter fem doser med Kiovig.
Hjemmesykepleien var tilkalt og jeg
fikk innvilget hjelp til dusj og frokost.
Men nøyaktig en uke etter
behandlingsstart opplevde jeg
mirakelet. Jeg våknet onsdag morgen,
frisk og uthvilt, sto opp, dusjet og
gikk for å ta meg frokost. Det var
først da jeg sto midt på kjøkkengulvet
med brødskiva i den ene hånden og
kaffekoppen i den andre, at det gikk
opp for meg at dette skulle jeg jo ikke
kunne!! Og ikke nok med det, men jeg
hadde ikke kunnet bære kaffekoppen
i venstre hånd på mer enn femten år!
Det var en fantastisk følelse.
De neste fire – fem ukene var som
en drøm. Jeg fikk tilbake funksjon
etter funksjon, fikk masse energi,
kunne skrive, spise med kniv og gaffel,
besøke venner, laget mat, tørke støv
– og fikk vondt i kneet. Veldig vondt.
Likevel, det tok jeg med godt humør
og så på det som idrettsskade, jeg
hadde jo plutselig begynt å bruke beina
igjen.
Men effekten av medisinene varte
dessverre ikke, halveringstiden på
Kiovig er 32 dager, og jeg måtte
igjennom måneder med utprøving
og feiling i forhold til dose og
frekvens, før vi endte opp med det
behandlingsprogrammet som jeg har
hatt i de siste åtte måneder. For min del
betyr det at jeg må legges inn på Ahus
hver fjerde uke, for fire til fem dagers
intravenøs behandling og hver dose tar
fire til fem timer. Dette er selvsagt en
belastning for meg og ikke er det billig
for Staten heller, uten at det bekymrer
meg.
Det kan også oppstå alvorlige
bivirkninger under behandling,

og man må derfor være innlagt i
sykehusavdeling under kuren. Det
er også et problem at jeg mister mye
funksjon de siste dagene før ny dose,
og jeg blir like bekymret hver gang
for at medisinene ikke skal virke neste
gang.
Men det har de gjort hittil,
fremgangen fortsetter fra måned
til måned og jeg blir sterkere og
mer utholdende for hver gang. I
dag benytter jeg ikke hjelpemidler
inne, kan gå utendørs og på ujevnt
underlag uten støtte og jeg forserer
trapper uten problemer. Jeg kan gå i
butikker, handle, lage mat og gjøre
husarbeid. Jeg skriver på tastatur,
passer barnebarn, kjører bil og kan til
og med danse hvis anledningen byr
seg. I sommer har jeg kunnet gjøre ting
jeg ikke har kunnet på mange år, som
å jobbe i hagen, ligge på svabergene
og besøke venner på hytter med ulendt
atkomst. Men jeg bruker fortsatt
daglig min elskede Breeze el-scooter
til utendørsbruk, og til å farte rundt på
skogstier og på byturer. Jeg er også
nøye på å få minst en liggende hvil
midt på dagen.
Konklusjonen:
Intravenøs behandling med
immunglobuliner er en fantastisk
behandling for de den hjelper. Men
det er en krevende og belastende
behandling og ikke noe man starter
«bare for å ha prøvd det». Når
det er sagt, så vet jeg at det også
begynner å vokse fram interesse
for den gode, gamle behandlingen
med intramuskulær gammaglobulin,
altså rett og slett en ukentlig sprøyte
i rumpa, som er en enkel og billig
behandling og som eventuelt kan gi
god effekt ved lettere tilfeller.
Når det gjelder postpoliopasienter, som
igjen er en liten del av personer med
følgetilstander etter polio – så vil jeg
tro at det først og fremst er den enda
mindre gruppen «ustabil polio», eller
de med symptomer på inflammasjon i
sentralnervesystemet, som vil ha nytte
av denne behandlingen.

Av Lillian Festvåg,
Fysioterapeut/Cand. Mag
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Helge ReIstad: Har en aktiv karriere bak seg som fotograf, teaterpedagog, teaterinstruktør, fagbokforfatter og redaktør. Nå har han
skrevet sin mest personlige bok. Tekst og foto: Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

Personlig historie om
vegen fra sjukdom
Egne opplevelser og erfaringer med
både tradisjonelle og utradisjonelle
metoder for å bli frisk fra både
overbelastninger og sjukdom, er
kjernen i Helge Reistads nye bok
«Se meg – et personlig essay».

I 2006 utga løtensokningen Helge
Reistad fotoboka «På et hundredels
sekund. Løten og omegn 1957–1964
i ord og bilder». Selv betegnet
han arbeidet med boka som «en
reise tilbake til barndommen og
ungdommen».
Samme høst ble fotografiene fra
boka stilt ut i Galleri Natthagen.
Rett før han skulle dra til Løten på
åpningsdagen for utstillingen, falt han
ned trappa hjemme og ble liggende.
Etter et par timer kom han seg opp
att etter fallet, og greide til og med å
gjennomføre åpningen på Natthagen.
Men deretter bar det rett på sjukehuset

i Elverum.
– Det var det som satte det hele i
gang, sier han.
Det var etter det at bokprosjektet tok
form.
Poliorammet
Det er en dramatisk historie han
forteller. Da han var to, fikk han polio.
Faren var blitt arrestert av tyskerne,
moren var gravid med barn nummer
tre, og for å få best mulig hjelp, ble
toåringen i januar 1945 sendt til
Karolinska sjukehuset i Stockholm.
Da krigen var slutt, dro foreldrene til
Sverige for å lete etter ham. Da var
det ingen som visste hvor den lille
gutten var blitt sendt. Til slutt fant de
ham igjen på et barnehjem for nervøse
og psykotiske barn i Täby, nord for
Stockholm. Da hadde han lært seg til å
snakke svensk, for å overleve blant de
store guttene, som han sier.

På begynnelsen av 2000-tallet dro
han tilbake til Sverige for å finne ut
hvor han kunne ha vært, og hva som
hadde skjedd. Og vegen tilbake til
barndommen er også en del av denne
boka.
– Da jeg skrev det, var det som jeg
gikk inn i en transe, sier han.
Nye metoder
Men i boka bruker han også sin egen
dramatiske sykdomsbakgrunn for å
si noe om ulike alternativer for å ta
vare på eget liv og helse. I bokas siste
del tar han for seg erfaringer med
behandlingsformer som han mener er
ukjent for de fleste her til lands.
– Dypest sett handler boka om
overgangen fra å være «behandlet
objekt» til «handlende subjekt», der du
får verdi fordi du er den som kjenner
din kropp best, sier han.
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Helse-CV
Navn:
Adresse:
Født:
Tlf:
E-post

Nærmeste pårørende
Navn.
Adresse:
Tlf:
Akuttfasen for polio
Hvilket år fikk du polio? (Årstall)

Hvilke deler av kroppen ble angrepet?
		
Var du innlagt på sykehus?
Ja		
Nei
		
Fikk du synlige skader etter polioen?
Ja		
Nei
Ble du tilnærmet frisk etter akuttfasen?

Ja		

Nei

Ja		

Nei

Er du i jobb?

Ja		

Nei

Driver du noen form for egentrening jevnlig?

Ja		

Nei

Går du til fysioterapeut for behandling / trening?

Ja		

Nei

Ukentlig

Ja

Sporadisk

Ja

Postpoliofasen
Når fikk du bekreftet Postpoliosyndrom? (Årstall)
Har du fått nye lammelser etter postpolioen?
I hvilke kroppsdeler?
Tilleggssykdommer utover polio
Hvilke andre sykdommer har du?
Din hverdag

Hvilken trening?
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Går du til annen type behandling?

Ja

Hvilken?

Hvilke medisiner bruker du?
Har du behov for assistanse til personlig hygiene?

Ja		

Nei

Har du behov for assistanse til basseng?

Ja		

Nei

Har du behov for assistanse i basseng?

Ja		

Nei

Har du behov for assistanse til annen type trening?

Ja		

Nei

Bruker du tekniske hjelpemidler?
Krykker

Ja

Rullator

Ja

Manuell rullestol

Ja

Elektrisk rullestol

Ja

Cpap

Ja

Bipap

Ja

Annet (Beskriv)
Beskriv hvordan hverdagen din oppleves.
(Stikkord: Isolert, smerter, aktivitet, gangfunksjon, tretthet, slitenhet, søvnkvalitet
kramper, bevegelighet, pust og behov for hvile i løpet av dagen.)

Sign:

Dato:
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17. mai på Vinters

I farta: Feiringen i full gang og her er en gjeng fra Vintersol på veg til sentrum i Los Cristianos.
Vil fortelle litt om hvordan jeg
opplevde å feire 17. mai i et annet
land.

Tale for dagen: Visekonsul Toril Wulff
holdt talen for dagen.
16 Polio 32012

Dagen på Vintersol startet som vanlig
med frokost på terrassen. Der var det
pyntet med ballonger og bånd i rødt,
hvitt og blått. Tok det som om en
selvfølge at dette var til ære for vår
nasjonaldag.
Lite ante jeg hva som skulle
komme! Plutselig kom den norske
gjengen viftende med flagg mens de
sang bursdagssangen for meg! Jeg er
nemlig så heldig at jeg har bursdag 17.
mai. Gaver fikk jeg også, blant annet
et nydelig vers som ble lest av primus
motor Elisabeth, og så ble jeg invitert
på kveldens middag. Snakk om å bli
tatt på senga! Var veldig glad jeg ikke
hadde øyensminke på, for tårene rant
i strie strømmer! Det må vel kalles
gledestårer! En helt utrolig start på en
flott dag!

På ettermiddagen, etter vanlig
trening, hadde vi champangefest
utenfor hos Elisabeth og Jan. Klokka
17. 00 møttes vi ved hovedporten på
Vintersol for å gå i samlet tropp, med
Conny (fritidsleder) i spissen, til Plaza
Pescadora (torget i Los Cristianos).
Der var det pyntet med norske
flagg og ca. 200 andre festkledde
nordmenn var møtt opp. De som ikke
hadde flagg kunne kjøpe der. Det
var Sjømannskirken på Tenerife som
arrangerte dette for andre gang. Tale
for dagen ble holdt av visekonsul Toril
Wulff.
Spansk musikkorps
Et spansk musikkorps spilte både «Ja,
vi elsker» og andre nasjonale sanger
med futt og klem. Litt kjappere i takten
enn vi er vant til, men du verden, de
var kjempeflinke. Sang gjorde vi også.
Så gikk vi i tog, med musikk-korpset
i spissen, gjennom gamlebyen i Los

sol – Tenerife.

Musikk: Spanske janitsjarer spilte under vår 17. mai-feiring, og min bursdag.

Hele gjengen: Her er hele gjengen samlet utenfor Clinica Vintersol i Los Cristianos.
Cristianos og hurraropene var mange.
Tror aldri jeg har ropt så mye ”hurra”
noen gang tidligere.
Småsprø
Tror både spanjolene og turistene
trodde vi var litt småsprø! Men det var
stort sett bare smilende fjes å se og
mange vinket tilbake.
Toget endte på restauranten Linares

II, hvor vi fikk servert en deilig
tallerken med skinke, laks, eggerøre,
potetsalat og ost. Deretter var det
kaffe og nasjonalpyntet bløtkake. (Jeg
fikk jo dette påspandert!) Loddsalg
var det også, og jammen vant ikke
to fra Vintersol noen av de største
premiene. Denne gjengen er virkelig
den flotteste jeg har vært sammen på
behandlingstur. Mange forskjellige

typer, men humoren hadde vi felles, og
det var latter og kvikke kommentarer
hele tiden.
En herlig dag var til ende, en dag til
å minnes, en dag som var annerledes
på en fantastisk måte.

Gunnbjørg Lambertsen
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Netter på sykehuset
De fleste av vi som leser dette blad
har vel en vond og vanskelig syketid
å tenke tilbake på. Noen ganger
forsøker vi å fortrenge den, men den
ligger hos oss uansett. Og den er et
viktig element i det å forstå oss selv.
Så det er egentlig bedre å betrakte
denne tida, enn å forsøke å skjule
den.
Personlig gjør jeg meg slike
refleksjoner når jeg tenker tilbake på
egen sykehistorie, og det kan være
verdifullt også å gjøre andre delaktig
i den. Så det er min lille plan i det
følgende.
Jeg vokste opp på Sørlandet, i
Grimstad, og mine første bevisste
refleksjoner er fra krigstiden. Det
var jo en periode med strengere
livsrammer enn dem vi opplever nå.
På et vis var det bra med en bakgrunn
av vanskelige levekårserfaringer da
sykdommen slo inn.
Den vidunderlige og ufattelige
fredsvåren 1945 ble for meg fulgt
av en høst med det helt store livets
nederlag. Jeg var 13 år, og i oktober
ble jeg hardt angrepet av polio, under
en større epidemi som gikk over
distriktet. Mange døde. Jeg overlevde,
med knappeste margin, og havnet med
lidelsesfeller i lasarettet oppe i lia
ovenfor Grimstad Sykehus. Der var
forresten Knut Hamsun innkvartert
inntil vår gruppe kom og fortrengte
ham.
Vi elendige lå der og var smittefarlige.
Foreldre og andre besøkende fikk
ikke komme inn. De reiste en stige
utenfor vinduet, der de klatret opp og
vinket. Så ropte de og fortalte nytt fra
hjembygda.
Etter et par uker var visst smittefaren
over. Da slapp de besøkende inn
på rommene. Også skolevenner
kom. Jeg husker at noen hadde med
egg hjemmefra til meg. På dette
tidspunktet, nær et halvår etter
frigjøringen, var det fortsatt streng
rasjonering. Sykehuset hadde ikke egg
å tilby pasientene, men tilberedte dem
om pasientene skaffet noen selv. Jeg
fikk også bananer for første gang; men,
kanskje fordi jeg var syk, likte jeg dem
ikke, og har ikke gjort det siden.
Heldigvis visste jeg den gang intet om
polio. Jeg var syk, men etter å være
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syk, blir man frisk, var mitt enkle
resonnement. Legen, dr. Benestad,
snakket om at det ville ta ni uker. Så
talte jeg dagene mot de ni ukene, da
jeg skulle være tilbake frisk. Jeg var
aldeles lam, kunne ikke stå eller gå;
men etter ni uker skulle hele affæren
være avsluttet, antok jeg. I ettertid
har jeg vært glad for at min innsikt i
realitetene var så begrenset. Det vil
alltid komme rommelig tid for sorgen
og fortvilelsen.
Fra ukene på sykehuset har jeg noen
sterke erindringer, som siden har ligget
som sår i min sjel. De gjelder særlig
to episoder. Det første minnet er fra et
nattlig møte med dødens katastrofe, og
sorgens grenseløse avgrunn.
En formiddag ble en ung, høyreist kar
brakt inn på rommet der jeg lå. Han
var svært syk, og mot kvelden ble
det klart at han nok måtte dø. Det ble
sendt bud etter forloveden hans, som
kom i fortvilelse. Det ble en natt som
alltid siden har vært med meg. Jeg lå
der; sykepleierne trodde jeg sov og jeg
lot som det. De satte opp skjermbrett
omkring senga til den døende, for å
redusere innsynet. Så lå jeg da våken,
der i mørket; lyden og gråten bar over
til meg, og jeg ble det nattlige vitne til
to unge menneskers himmelropende
fortvilelse. Aldri har jeg opplevd å
være noen så nær inn på nakne sjelen.
Og også for min sjel ble det altså en
påkjenning. De to unge snakket om det
liv de hadde planlagt, deres kjærlighet
som nå ville ende ufullendt. Men et
fortvilet håp om at de en gang skulle
forenes igjen i himmelen.
Av og til kom nattevakten bort til
senga mi for å påse at jeg sov, og jeg
lot som jeg gjorde det. Til sist sovnet
jeg visst også, og da jeg våknet igjen
var det slutt. Tragedien var fullbrakt,
det var stille i rommet, og kisten brakt
inn.
Den andre sterke opplevelsen fra
sykehuset kom et par uker seinere.
Da den akutte polio-epidemien
hadde kulminert, ble vi hardt
angrepne overført fra lasarettet til
hovedsykehuset. Jeg kom da på et
større fellesrom sammen med pasienter
som ikke var polio-angrepet. Det var
en variert gruppe, men den jeg husker
derfra er Nils Sørensen. Også nettene
her merket meg, så jeg må si noe om

Nils og mine natt-opplevelser sammen
med ham.
Nils Sørensen hadde vært sjømann
på et norsk skip som ble oppbrakt
av tyskerne i 1942. Han ble sendt til
Tyskland og tilbrakte to forferdelige år
i Bergen-Belsen, en av Nazi-Tysklands
aller verste konsentrasjonsleirer. Derfra
ble han reddet i absolutt siste øyeblikk
av Folke Bernadottes hvite busser.
For å komme seg fra ettervirkningene
lå også Nils noen tid på Grimstad
Sykehus. Der møttes vi altså som
romkamerater. Vi var visst 6 stykker
på rommet; en sørgelig flokk. Natta
var en prøvelse for en liten guttesjel.
En av oss led av astma, fikk ikke puste
og skrek hele tiden at han holdt på å
kveles. Jeg lå der, lam og halvdød.
Men det er altså Nils jeg husker.
Hver eneste kveld, når nattsøster
hadde slukket lyset, da var Nils tilbake
i Belsen. Da sto han opp av senga
for å utføre sine leir-oppdrag. Han
gikk fra seng til seng, snakket med
oss medfanger, trøstet, og forsøkte
å kvikke oss opp. Særlig hadde han
omsorg for meg; den yngste på brakka.
Vi skulle nok komme fra dette i live,
oppmuntret han; bare vi holdt ut. Men
så hadde han også oppgaven med
å bære likene ut fra sengene og til
krematoriet; de som ikke hadde holdt
ut. Han likte ikke den jobben, forklarte
han, men noen måtte jo utføre den.
Likene måtte ut og brennes.
Nils bar og bar; trøstet og trøstet.
Natt etter natt. Vanskelige timer for
meg; men for Nils en sjelsopprivende
erfaring han måtte gjenoppleve hver
natt.
Nils var en sterk natur; han kom seg
etter hvert fra sine prøvelser og ble
arbeidsfør. Han bygde seg seinere hus
i hjembygda mi, der hans far drev
landhandel.
Også for meg ble livet bedre. Ni uker
var ikke nok; heller ikke ni ganger ni;
men en dag bar beina mine meg igjen.
Jeg sto opp av min seng og dro ut i
verden, til nye deler av livet.
Under mitt livs mange hyttesomre
på barndomsstedet mitt, passerte
jeg ofte Nils på veien, der han kom
med sin sykkel. Hver gang måtte jeg
tenke tilbake på våre netter sammen.

I lokalavisen skrev han aforismer og
dypsindigheter, som jeg leste med
interesse og respekt.
Men jeg tok aldri kontakt med Nils
etter sykehuset. Våre netter sammen
var ikke slikt stoff man prater om i
veikanten. Han ante ikke hvem jeg var,
og jeg ga meg aldri til kjenne. Det var
nok best slik. Men mine erindringer
om våre felles netter på Grimstad
sykehus ligger lagret et sted, dypt der
inne, i nærheten av sjelen. De utgjør
et slags livets risikoavfall, som må
behandles med forsiktighet.
For meg ble årene på sykehus livets
store vannskille. Da beina, etter år, til
slutt bar meg igjen, og jeg kunne begi
meg ut i livet på ny, var jeg blitt en
annen. Barndommen var borte. Årene,
erfaringene og hormonene hadde
forandret meg. En ny epoke var i gang,
med andre serier av lyse og mørke
dager og netter, slik livet er. Det kom
et ungdomsliv med utdannelse, og
siden yrkesliv.
Men nettene fra sykehuset ble med
meg videre. De har ligget der som arr
på sjelen. Om de har skadet meg, vet
jeg ikke. Vi bærer alle hele vår fortid
med oss. Den kan tidvis være tung,
men kan også fungere som sjelens
overlevelsesdrakt og verne oss når
vi faller ut i livets isvann. Dersom vi
unngår at overlevelsesdrakten blir så
stiv og hard at vi mister følsomheten
overfor andre, så kan livserfaringen gi
livsrikdom.

Torbjørn Helle

Fra en av våre medlemmer
har vi mottatt følgende
innlegg. Dette er et sterkt
vitnesbyrd om det flere av
oss opplevde i akuttfasen
av polio. Det er viktig at
slike opplevelser ikke blir
glemt, og redaksjonen synes
det er riktig å dele dette
med leserne av bladet. Ikke
minst kan være med på
å minne oss om hva som
skjedde den gangen, men
også at slikt som dette skal
ikke helsevesenet utsette oss
som pasienter for.

En takkehilsen fra
LFPS Aust- Agder

Takk fra Aust-agder: LFPS Aust-Agder takker for pengestøtten. her er et bilde fra
årsmøtet.
Dere kan tro det var jubel i laget
koste seg inne med deilig lunch og ute
vårt da vi kunne fortelle om
ved hagebordene med kake og kaffe.
pengestøtten vi hadde fått fra flere
På styremøtet vårt 14. august
LFPS- lag som hørte vårt «sukk» på
planla vi høstmøtet 24. oktober og
årsmøtet i mai.
juleavslutning 13. desember. Så nå har
vi fått mot på mer aktivitet. Vi håper
Tusen takk til lagene i Akershus,
bare at flere medlemmer slutter opp
Telemark, Østfold og Buskerud!
om arrangementene.
Vi hadde sommeravslutning på
Nå er vi også kommet med i bingoBjellandstrand gård på Tromøya 14.
opplegget og får hjelp av RIS til å føre
juni og da kunne jeg referere litt fra
regnskap!
årsmøtet og fortelle om pengene vi
hadde fått. Vi hadde flott sommervær
Med hilsen Eldbjørg Christensen,
og 14 medlemmer (inklusivt ektefeller)
sekretær.

årsmøte: LFPS Aust-Agder hadde årsmøte i mai.
Redaktøren har fått melding om at også laget i Hedmark har
sluttet seg til bidragsyterne. Vi tar gjerne i mot melding fra
flere om slike bidrag.
Hovedstyret vil slutte seg til takken til de lagene som har gitt
bidrag til både Aust og Vest Agder.
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Æresmedlemmer i Oslo
Året var 1992 da Oslo Poliolag ble startet med 200 medlemmer. Antall medlemmer
har gått opp og ned, nedgang skyldes mest naturlige årsaker. I løpet av de tjue årene
fram til i dag er det tre medlemmer som er utropt til æresmedlemmer: Anne-Kristine
Schanke, Sidsel Lorenzen og Anne-Lise Moe. De tre har utmerket seg på ulike måter
for laget. I forbindelse med Oslo Poliolags 20 års jubileum er det naturlig å hedre våre
æresmedlemmer.
Anne-Kristine Schanke var vårt første æresmedlem. Hun har arbeidet
som sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus siden 1990, og har i dag også
en bistilling som professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i
Oslo. Anne-Kristine var med å etablere tilbudet til poliorammede ved
Sunnaas sykehus i 1989, og tok sin doktorgrad i 2003 om senskader
etter polio. Hun har samarbeidet mye med poliorammede i Oslo
Poliolag, samt med poliorammede fra alle deler av landet gjennom
likemannsarbeid og foredragsvirksomhet. Hun har vært medlem
av LFPS fagråd siden det ble etablert. Selv om Anne-Kristine i dag
forsker innen mange fagfelt, er hun fortsatt en aktiv foredragsholder
om polio og senskader, og imponerer sine tilhørere med sine
kunnskaper og sitt engasjement. Anne-Kristine er en varm person med
et godt hjerte. Hun ble utropt som æresmedlem i Oslo Poliolag i 1999.

Da Sidsel Lorenzen var ni år gammel, fikk hun polio. Mange år
senere ble hun rammet av senskader. Sidsel reiste ofte til varmere strøk
om vinteren på grunn av sykdommen. Reisene har gitt henne gode
opplevelser med varmeeffekt. Da hun arvet penger ville hun hjelpe
andre poliorammede til å erfare det samme. Hun opprettet derfor et
reiselegat for poliorammede som var på 2 millioner kroner. Mange har
fått tildelt reisestipender gjennom årene, blant annet undertegnede.
Takket være hennes legat har mange poliorammede fått realisert sine
reisedrømmer. Mange har skrevet reisebrev som har blitt publisert i
Poliotidsskriftet. Raushet er et ord man forbinder med Sidsel. I tillegg
å ha omtanke for medlemmene i Oslo Poliolag er hun blid og hyggelig,
og med sitt sosiale vesen bidrar hun mye både i sin likemannsgruppe
og i laget.

Tekst: Phuoc Tan Le.
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Anne-Lise Moe var bare 20 år da hun fikk polio, og 30 år senere
ble hun innhentet av senskader. Hun ble valgt inn i styret i Oslo
Poliolag i 1992, og utmerket seg med et brennende engasjement
for å hjelpe mennesker i samme situasjon. De største utfordringene
da hun var med i styret var økonomi, for Oslo Poliolag hadde
lite midler da laget ble stiftet. Å ivareta medlemmenes interesser,
sosiale liv og behandlingsreiser var saker Anne-Lise var veldig
opptatt av. Hun arbeidet for å få helsepersonell og myndigheter til å
forstå hva poliosenskade var. Senskade var på den tiden ukjent for
alle, helsemyndighetene inkludert. Videre har hun vært med på å
starte likemannsgrupper i Oslo Poliolag og har representert LFPS i
Brukerutvalget på Sunnaas Sykehus, hvor hun blant annet har snakket
om viktigheten av likemannsarbeid og det å mestre polioen. Etter
mange år med ulike verv i Oslo Poliolag og i LFPS trakk hun seg fra
dette arbeidet av hensyn til familien. Hun er glad for at hun har blitt
kjent med så mange flotte mennesker med polio som har blitt hennes
venner. Anne-Lise Moe er et navn som alle medlemmene i Oslo
Poliolag godt kjenner til. Hun har lagt ned enormt mye arbeid og viet
mye tid til Oslo Poliolag.

Polio og lammelser
i munnen og svelget
Som de fleste av oss kjenner til så
er Poliomyelitt en virussykdom
forårsake av tre typer poliovirus.
Viruset ble første gang påvist i 1909,
men at det var flere typer av viruset
ble først klart i løpet av 1940 årene.
Man antar at viruset smitter først og
fremst ved dråper i luft da det smitter
fra munn og hals. Det formerer seg
i tarmen og utskilles i avføring.
Pasienten er smitteførende i flere uker,
både i inkubasjonstiden og i tiden
etterpå. Inkubasjonstiden er ca en til
to uker.
De fleste tilfellene er i akuttfasen
relativt lette med en akutt infeksjon i
mage og tarm, og kan i disse tilfellene
arte seg nærmest som en kraftig
influensa. Imidlertid er det flere som
har opplevd at viruset sprer seg til
ryggmargen og også til hjernen. Det
siste som en hjernehinnebetennelse.
Har det først spredd seg til ryggmarg
og hjerne er det stor fare for lammelser

da viruset ødelegger nerveceller rundt
i kroppen
Det som kanskje har vært lite
kjent at flere, kanskje opp til 10 %,
får lammelser i munn, svelg og
pusteorganer. Svelgeproblemer,
sviktende stemme og pusteproblemer
blir gjerne følgene i slike tilfelle.
Hos de fleste går disse lammelsene
tilbake etter akuttfasen, men, som vi nå
kjenner til, så kan disse komme tilbake
i forbindelse med senskader (PPS).
Det er først i den senere tid at disse
lammelsene har blitt bedre kjent innen
det medisinske miljø, og dermed også
i pasientorganisasjonen. Mange av
poliopasientene har opplevd at de har
hatt tiltagende problemer med tale
og svelgefunksjon, men det har vært
vanskelig å få aksept for at dette har
noe med Polio å gjøre.

Innlandet, Rehabiliteringsavdelingen
i Ottestad. Der ble det rekvirert
undersøkelser ved nese og hals
avdelingen ved sykehuset for å sjekke
u om plagene kunne ha andre årsaker.
Heldigvis viste det seg at det ikke var
tilfelle her, men det var betryggende å
få avklart dette.
Derfor er det min oppfordring til
de som føler seg usikre omkring
disse spørsmålene. Ta kontakt med
din fastlege og be om en utredning,
gjerne kombinert med et opphold på
rehabiliteringsavdeling for utredning
og opptrening. Jeg fikk god hjelp både
av legen på stedet og fra logopeden.
Jeg har fått et treningsprogram
for svelgefunksjon og bruk av
stemmebåndene, og jeg kjenner at jeg
holder det mer i sjakk når jeg bruker
dette programmet.

Stein Johnsen

Selv var jeg så heldig å få hjelp med
dette sist jeg var på Sykehuset i

”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
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Fra gamle dager
Tidlig i 1955 sto følgende kronikk i en av hovedstadens aviser.

Kan vi beskytte oss mot poliomyelitt?
Av professor dr. med. Peter M. Holst.
12. april i år kimet New Yorks kirkeklokker og sirenene
hylte fordi Michigan-universitetet hadde offentliggjort sin
beslutning om resultatet av poliovaksinen i 1954. Endelig
hadde menneskeheten vunnet en avgjørende seier over en av
sine grusomste og lumskeste fiender.
Fra Ann Arbour strømmet telegrammene ut over jordkloden.
De ble over alt hilst med begeistring. Få dager etter bevilget
vårt storting 4 millioner kroner til innkjøp av amerikansk
poliovaksine som skulle stilles til disposisjon for våre barn.
I de uker som har gått siden 12. april har man vaksinert flere
millioner barn i USA.
Men så kom tilbakeslaget. Blant de vaksinerte barn er
opptrådt en del tilfelle av poliomyelitt, og antallet øker
foreløpig for hver dag som går. I USA synes det å råde
forvirring, som enkelte steder grenser til panikk. Og her
hjemme er dagens spørsmål: «Vil du vaksinere dine barn
mot poliomyelitt?» Det har foreløpig bare akademisk
interesse, fordi amerikanerne ikke har effektuert vår
bestilling.
Vi kan i dag studere den rapport som er utarbeidet av dr.
Thomas Francis og hans medarbeidere, den rapport som er
grunnlaget for våre foranstaltninger.
Rapporten er et imponerende monument over
amerikanernes innsats og grundighet. Man får et levende
inntrykk av at de har gjort alt for å finne fram til sannheten.
Men rapporten er så omfattende og fremfor alt så teknisk at
den ikke kan fordøyes av det store publikum.
I all korthet kan det sies at det uhyre materiale gir et entydig
bevis for at vaksinen gir en høy grad av beskyttelse mot
poliomyelitt. For så vidt betegner den en epokegjørende
landevinning. En mangel er det dog at virkningen av
vaksinen foreløpig synes å være meget tidsbegrenset.
Men hva med vaksinens ufarlighet? Tross rapportens
forsikringer om det motsatte har de siste ukers telegrammer
gitt oss et beklemmende inntrykk av at noe kan være galt i
denne henseende. Kan det tenkes at man faktisk undertiden
påfører barna den sykdom, som man vil beskytte dem mot?
Dette er jo en forferdelig tanke.
Så lenge dette spørsmål ikke er besvart, står en del av den
amerikanske vitenskaps prestisje på spill. Og vi behøver
ikke å frykte at saken ikke vil bli gransket med alle de
midler som står til disposisjon.
Imens vil sikkert mange være glad for at vaksinen ennå ikke
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er kommet til Norge. Og vi kan tenke oss den mulighet at
Stortinget når det kommer til stykke finner å ha bevilget
4 millioner kroner på gale premisser, og at bevilgningen
inndras fordi det ennå ikke er lykkes oss å få kjøpt vaksinen.
Det vil i så fall framkalle blandede følelser både i Stortinget
og blant dets rådgivere, hvortil for øvrig også jeg hører.
Denne situasjon avslører en fryktelig svakhet i vårt
forsvarsberedskap like ovenfor i s.k. virussykdommer.
Norge har i dag intet viruslaboratorium. Vi kan ikke selv
produsere den vaksine vi trenger, men er henvist til å kjøpe
katten i sekken fra utenlandske kommersielle firmaer. Vi
kan ikke engang kontrollere de innkjøpte varer. Vi kan
ikke avgjøre om flaskene inneholder vaksine eller vann. – I
denne henseende er Norge et tilbakeliggende land. Sverige
har 5 viruslaboratorier, og Danmark har et større institutt,
som i dag produserer vaksine for hele befolkningen. Det
koster noen ører for det samme som de amerikanske firmaer
beregner mange kroner for.
Dette forhold er ytterst betenkelig og uverdig for vårt land.
Derfor må vi nu be Stortinget om tillatelse til å anvende
de 4 millioner til bygging av et virusinstitutt. Et slikt er for
lengst planlagt ved Statens Institutt for Folkehelsen. Men
det er ikke tilnærmelsesvis så stort at det kan dekke landets
behov. Derfor har man også planlagt et institutt ved Ullevål
sykehus. Det vil kunne innredes for ytterst beskjedne
midler og i løpet av få måneder. Derfor ber vi de bevilgende
myndigheter: La oss ikke flere ganger komme opp i et så
pinlig og ydmykende uføre som det nuværende, men gi
oss midlene til å beskytte barn og unge mennesker mot
poliomyelitt og andre virussykdommer. Det vil betale seg!

Fra gamle dager
15. januar 1955 sto denne artikkel i en av hovedstadens aviser.

Kjempeoppgave venter nyansatt
polio-overlæge
Jeg tror nok at det skal bli litt å henge fingrene i, sier den
nyansatte overlæge ved Kronprinsesse Märthas Institutt,
dosent dr. med. Henrich Nissen – Lie som leste om sin
ansettelse i lørdagens morgenavis.
Når styret for dette vordende sentralinstitutt for behandling
av poliomyelittpasienter ønsker å ansette overlæge allerede
halvannet år før man venter at instituttet skal stå ferdig,
er det fordi de ønsker at han skal ha et avgjørende ord i
utformingen av detaljene i selve byggeperioden.
Det er også meningen at overlægen sammen med arkitekten
skal foreta en studiereise til utlandet for å se og lære av
tilsvarende institusjoner.
Når vil de kunne tiltre stillingen?
Jeg tror nok at de venter at jeg sier opp nokså fort her på
Ullevål, hvor jeg har et halvt års oppsigelsestid. Overtar
jeg så til høsten, får jeg et halvt år på meg til å forberede
instituttets virksomhet. Det er en kjempeoppgave jeg går til.
Instituttet skal etter planen stå ferdig høsten 1956.

Eg håper vi får et godt samarbeide med alle lokale institutter
hvis pasienter vi kommer til å få til efterbehandling. Disse
institutter ledes for det meste av nevrologer.
De er dosent i kirurgi?
Ja, og spesialist i ortopedi. I de siste 5 – 6 årene har jeg
arbeidet ved avdeling II på Ullevål, og det blir med sorg i
hjertet jeg forlater mitt arbeide her.
Dosent dr. Henrich Steffens Nissen – Lie har i flere år vært
medlem av styret i Landsforeningen mot Poliomyelitt. Han
er født i 1903, ble can. med. i 1929 og spesialist i 1939. Han
har gjort sykehustjeneste i Tromsø, Bærum, Rjukan, ved
Ullevål og Oslo Lægevakt, på Martina Hansens hospital i
Drammen og ved vanføreklinikken og har foretatt en rekke
utenlandsreiser i studieøyemed.
Det nye sentralinstitutt har fått lov til å bære Kronprinsessens
navn. Kronprinsesse Märtha var Landsforeningen mot
Poliomyelitts høye beskytterrinne, et verv som kongen har
overtatt etter hennes død.

Det ligger en viss betydning i dette at styret har ansatt en
spesialist i ortopedi som overlæge?
Man har diskutert hvorvidt overlægen burde være nevrolog
eller ortoped. Så er man kommet til at han bør være ortoped.
Det stemmer for øvrig med praksis overalt i utlandet.
Ortopedisk kirurgi er i dag et meget stort arbeidsfelt med
mange forgreininger, og det er vel vanskelig for en enkelt
mann i dag å beherske alle grener av ortopedien. Derfor må
det anses som en fordel at overlægen ved dette instituttet
skal gå inn for de problemer som dukker opp i forbindelse
med følgetilstanden efter poliomyelitt.
Men det skal knyttes andre spesialister til staben?
Det sier seg selv at det må skje et samarbeide mellom
spesialister på flere medisinske områder, men ennå
er det ikke bestemt hvor stor staben skal bli. Den
epidemilogiske side av poliomyelittproblemet ligger jo
utenfor et sentralinstitutts oppgaver, det samme gjelder den
respiratoriske – jernlunge behandlingen.
Vi kommer til å få nok å gjøre allikevel, for selv om
vi i noen år fremover skulle unngå nye epidemier av
poliomyelitt, vil det sikkert i mange år fremover være
mange tilfelle som trenger ortopedisk behandling.
Polio 3 2012
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• småklipp fra nær og fjern

Hjelpemiddelmessen i høst – 24. og 25.
oktober i Ekeberghallen!
Vi vil bare påminne om Hjelpemiddelmessen og ber samtidig om hjelp under messen. Det skal stekes litt vafler, være
hjelp ved inngangen og andre enkle gjøremål. Skal du dit og har mulighet til å hjelpe til ber vi deg ta kontakt med AnnKarin Pettersen på kontoret i Region Øst så blir hun glad for å kunne gjøre avtale med deg!
Publisert i Aktuelt

Minner om:

LFPS Hedmark arrangerer
teaterstykket «Brev hjem» på
Scandic på Hamar 13. oktober.
Se omtale i forrige Polio.
Påmelding til Mona Myrer, tlf. 456 05 790. (Helst så fort som mulig).
Det er kun 300 plasser i teatersalen.

I
A
V
E
Bjørg
Ingeborg
Løvdal, Arne
Fjellbus
veg 10d i
Trondheim
ble trukket ut
som vinner
i x-ord i nr.
2. Hun 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
Tlf: 466 78 450
iettorstv@online.no
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
LFPS Nordvest
Geir Strømsholm
Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90



JA,

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

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

Troms lag for
Polioskadde
Bjørn Nilsen
Styrmannsveien 29
9014 Tromsø
Tlf: 77 67 29 46
Mob: 952 47 750
bjornnilsen47@gmail.com
Kontaktperson for
Finnmark
Gerd Åse Dervo
Seidaveien 17
9845 Tana
Tlf: 478 36 510
gerdaase@yahoo.no

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

