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

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

S

nart er året 2012 historie. Et år som bydd på en del
utfordringer så vel faglig som økonomisk. Jeg antar At
de fleste kjenner til den økonomiske situasjon NHF er i, og
det er jo ikke til å unngå at den også virker inn på oss. Når
antallet ansatte ved kontorene til NHF går ned så minsker
også tilbudet til medlemmene. Og denne saken har flere
sider. Vi i LFPS er bekymret for at flere kjente medarbeidere
mister jobben, det er ikke greit verken for oss eller, ikke
minst, for de som det gjelder.

H

vilke konsekvenser vil dette få for våre medlemmer?
I første omgan så er vår økonomi ikke direkte rammet
av de kuttene som har kommet. Den var jo allerede rammet
med bortfall av tilskuddet for et par år siden. Heldigvis
så er vi med i et bingo opplegg, noe som har sikret oss
driftsmidler i denne tiden. Men vi ville ikke ha klart oss
uten at flere lokalavdelinger samtidig har støttet oss med
betydelige beløp. Dere skal vite at vi styret setter stor pris
på det, og vi gjentar takken for gavene.

på verdien og nytten av disse behandlingsreisene. Man leter
hele tiden etter argumenter for å redusere ordningen. Ikke
at vi forstår hvorfor. Gjennom arbeidet med denne saken
satte vi oss ned og beregnet den økonomiske merutgiften
vi ville få dersom behandlingen skulle gis innenlands.
Vi vet hva et opphold på Vintersom og på Scandinavian
Rehabiliteringssenter koster versus tilsvarende opphold her
hjemme. Hvis det i det hele tatt kan forsvares og si at det er
tilsvarende all den tid vi ikke får med klimafordelen her i
landet.

N

å må vi samtidig få si at vi har flere gode tilbud også
i Norge, men det er ikke å komme fra at de i mer
kostnadskrevende. I tillegg så er det betydelig mangel på
plasser. Når vi samtidig ser at kommunene skal overta mer
av ansvaret for rehabilitering så blir vi betenkt. Her må vi
bare fortsette det påvirkningsarbeidet som er startet. Se for
øvrig en egen orientering om denne saken i bladet.

E

I

D

S

n annen virkning er at veiledningstjenesten i NHF er
lagt ned. Dette bekymrer oss, og vi har da også gjort
ledelsen i vår moderorganisasjon oppmerksom på vår
bekymring. Vi har sendt et brev om saken, og vi håper at det
kan være mulig å gjøre en ny vurdering så snart økonomien
bedrer seg. Vi vet nemlig at flere av medlemmene har satt
pris på den servicen som denne tjenesten har gitt i forhold
til enkeltsaker og til viktige innspill ovenfor bevilgende og
politiske myndigheter. Hvem skal nå gi dette tilbudet til
våre medlemmer, og hvordan skal det organiseres?
et at vi hadde et budsjett som ga oss litt handlingsrom
kom godt med i høst. Uten mulighet for at AU kunne
reise og personlig møte opp i stortingskomiteene er jeg ikke
sikker på at vi hadde nådd fram med vår argumentasjon.
Det ble jo også en betydelig innsats i form av møter med
politikere og andre beslutningstakere i tillegg til møtene i
selve komiteene, og vi er glade og lettet over å kunne si at
behandlingsreisene vil bestå i sin nåværende form også til
neste år. Hele organisasjonen skal ha ros for den innsatsen
som her ble mobilisert. Det lover godt for ettertiden.

P

å grunn av det ekstraarbeidet som forslaget
til statsbudsjett påførte administrasjonen i
Behandlingsreiser så har vi ikke fått avviklet vårt faste
høstmøte med dem, men kontakten har vært der hele tiden,
og vi har vært underrettet om utviklinga. Vi er også enige
om et møte på nyåret da arbeidssituasjonen blir mer normal
for oss alle.

S

å gjelder det bare at vi tar lærdom av det som har skjedd.
Det viser oss at vi hele tiden må være på ”allerten” og
følge med på det som rører seg i ”maktens korridorer” i
forhold til slike spørsmål. Det er tydelig at noen er usikre
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disse dager er vi spente på hvordan det går med vår
søknad om midler til ny polioundersøkelse. I den
situasjonen vi er i nå vil jeg tro at det er spesielt viktig
at vi får gjennomført denne undersøkelsen slik at vi har
ytterligere dokumentasjon i slå i bordet i vårt videre arbeide
med rettigheter og tilbud til poliorammede. Extra stiftelse
avgjør i disse dager hvor midlene for inneværende år
skal gå. Vi er usikre på om avgjørelsen vil foreligge før
bladet går i trykken, men uansett så vil gi melding ut til
organisasjonen.

tyret har for lengst startet arbeidet fram mot årsmøtet i
2014. Det blir i dagene 24. til 26. mai på Gardermoen.
Selve årsmøtet blir avviklet den 25. mai. Vi arbeider for å
få til et seminar om rehabilitering fredag den 25. mai. Her
vil vi invitere både representanter for KS (Kommunenes
Sentralforbund) , fagfeltet og politikere. Nærmere program
vil bli utsendt så snart brikkene har falt på plass, men pass
på å reservere dagene 24. – 26. mai 2014 allerede nå.

O

g da vil vi i styret få lov til å takke medlemmene for
nok et aktivt år, og vi vil få ønske dere alle en riktig

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Vel møtt til nye tak på nyåret.

Stein

Rehabiliteringskonferanse sett i
et samhandlingsperspektiv
Det er planarbeid som skal til.
Resultatet av samhandlingseform i
Danmark er at det er blitt mer likeverd
mellom spesialisthelsetjenesten
(sykehusene) og kommunen, fortalte
hun.
Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) har initiert et Følge opp”
opplegg. En strategisk plan. Hva er
befolkningsbehovet? Man må også ta
med følgeforskning, mente hun.

Snefrid Bergum har skrevet denne saken
Hva gjøres videre? Overordnde
utviklingstrekk for rehabilitering og
habilitering
– Brukernes behov skal være
utslagsgivende når det gjelder
habilitering og rehabilitering, sa
statssekretær Robin Martin Kåss i
Helse- og omsorgsdepartementet
HOD på Rehabiliteringskonferansen
arrangert av Sunnaas og Helse Sør
Øst. Den komplekse måten som
rehabilitering ytes på, må komme i
samsvar med de overordnede målene
Helsedirektoratet har fulgt opp, mente
han.
Nøkkelordet er koordinerende
enhet i kommunen og individuell
plan. Vi hører at det må være
fokus på samarbeid og mål, sa han
videre. Samarbeid med Nasjonalt
kompetansesenter for læring og
mestring bør integreres, mente Kåss.
Det finnes heller intet fasitsvar, men at
rehabilitering blir bedre når den utføres
der folk bor. Det overordnede mål er
tverrfaglighet og samarbeid, mente
han.
Kommunenes tilbud – en godt gjemt
hemmelighet.
Sigrid Askum fra Kommunenes
Sentralforbund KS, mente at vi må
ikke falle i en annen grøft.

Brukerrepresentanten
– Helsevesenet er det mest
uoversiktelige siden gamle Forsvaret,
mente Bjørn Moen. Det er ikke
foretatt en kost-nytte-undersøkelse i
fagområdet. Hva er kvalitet sett fra
brukersiden? Oppnår vi det beste
resultat med penger, spurte han.
St.meld om kvalitet-og
pasientsikkerhet.
En Stortingsmelding om
kvalitet- og pasientsikkerhet skal
legges fram i løpet 2012, fortalte
Kristin Lossius, spesialrådgiver i
Helse- og omsorgsdepartementet.
Kvalitetsstrategien skal være
virkningsfull, trygg og sikker,
involvere brukere og gi de innflytelse.
Den skal være samordnet og preget av
kontinuitet. Utnytte ressursene på en
god måte.Være tilgjenglig og fordele
rettferdig.
Brukernes forventning ved Arne
Lein, NHF
Arne Lein tok først for seg historien
fra Nasjonal helseplan 1986,
Attføringsmeldingen, Samarbeid
og styrking - hvor rehabilitering
ble lagt tilside. Han mente at vi nå
opplever et kapasitetsproblem. Det
er usikre rammebetingelser. Fri oss
fra geriatrien, sa han og videre mente
han at det er eldreomsorg som er gitt
til kommunene. Det er en fagnøytral
lov hvor man overlater til kommunens
fagressurser. Hva er sannheten om
det kommunale tilbudet som presses
av eldrebølgen. Han nevnt tre FFF
– forebygge, fikse, forvente. Han
mente at det er menneskets behov –
hvordan kan jeg fungere? Klarer de
å opprettholde tilbudet jeg trenger?
spurte han. Hvem er bedre på det jeg
ikke kan? spurte han til slutt.
Dette er bare litt av det som vi fikk

høre på Rehabiliteringskonferansen.
Dersom du vil lese mer om innlggene
på Rehabiliterinskonferansen arrangert
av Sunnaas Sykehus og Helse Sør-Øst
kan du gå inn på: www.sunnaas.no/
Rehabiliteringskonferansen
Koordinerende enhet i kommunen
og individuell plan.
Koordinerende enhet i kommunen
skal:
bidra til å sikre helhetlig tilbud til
pasienter og brukere ha overordnet
ansvar for arbeidet med individuell
plan som innebærer å:
ta imot meldinger om behov for
individuell plan sørge for at det blir
utarbeidet rutiner og prosedyrer
for arbeid med individuell plan ha
overordnet ansvar for oppnevning,
opplæring og veiledning av
koordinatorer.
Etterord
Sett i lys av det som har skjedd
med behandlingsreiser til utlandet,
og all den usikkerhet som
Samhandlingsreformen bringer med
seg for rehabiliteringsinstitusjonene,
både private og andre, er det viktig for
oss med polio å ta kontakt med den
koordinerende enheten i kommunen og
få på plass en individuell plan. Det har
vi alle rett til.

Tekst: Snefrid Bergum
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Behandligsreiser –
to be, or not to be

Clinica Vintersol: Behandlingsreisene til Clinica Vintersol på Tenerife er reddet. En gruppe reiser allerede like over nyttår.
Hva med Behandlingsreiser
framover. Hva har skjedd så
langt, og hvordan vil dette se ut i
framtiden?
De fleste av Polios lesere har
forhåpentligvis fått med seg at det har
vært turbulent rundt våre muligheter
for Behandlingsreise til neste år. Ja,
turbulensen og saken har vært av en
slik karakter at vi som har arbeidet
med dette har spurt oss selv, og noen
som jobber innenfor systemet, om
dette betyr at vi som gruppe har grunn
til å frykte at vi faller ut og mister dette
viktige tilbudet i framtiden.
Vi tre i AU, Ragnhild, Geir og
jeg, som har jobbet spesielt opp
mot dette har opplevd at vi har fått
gode innspill og god støtte ute i
organisasjonen. Spesielt har Arne
Furulund, som også er med i utvalget
for Behandlingsreiser, vært aktiv
6 Polio 42012

i denne saken selv om han var på
behandlingsopphold i Tyrkia. Her kan
man vel med rette si at han var midt
i stormen, og både administrasjonen
i Scandinavian Rehab Senter og de
øvrige deltakerne fulgte godt med på
det som skjedde.
Det hele begynte med at vi ble
klar over at det var foreslått
en reduksjon på 25 millioner i
kommende statsbudsjett på posten for
behandlingsreiser. Administrasjonen
i Behandlingsreiser tok raskt kontakt
med undertegnede og varslet om dette
og at det ville få den konsekvensen
at alle reisene for poliopasienter for
2013 ville falle bort. På forespørsel ble
det opplyst at dette var pga føringer
i budsjettet. Reisene og flysetene var
allerede avbestilt, og brev til søkerne lå
på vent til stortinget hadde behandlet
saken.

Da måtte vi sette i gang å jobbe
med det samme. Via kontakter
på stortinget fikk vi oversikt over
møtetider og linker for å søke
om plass på høringer i Helse-og
Omsorgskomiteen og Finanskomiteen.
Den siste var det vist bare vi av de
berørte organisasjonene som valgte
å jobbe opp mot. Søknader ble sendt
innen de meget korte frister vi fikk,
og faktaskriv ble utarbeidet. Ovenfor
Finanskomiteen valgte vi og vektlegge
kostnadsforskjellene på behandling
på behandlingsreise og behandling på
en rehabiliteringsinstitusjon i Norge.
Ovenfor Helse-og Omsorg vektla
vi mer selve rehabiliteringsaspektet
og effekten av opphold i varmere
strøk. Nødvendig dokumentasjon ble
skaffet til veie. Her møtte også flere av
pasientorganisasjonene.
Reduksjonen i budsjettet førte til
bortfall av ca. 600 plasser totalt. Vi

var ikke i stand til å finne noen føring
i budsjettforslaget som tilsa at vi i
polio skulle miste alle plassene, noe vi
fant det naturlig å ta opp direkte med
Helse-og Omsorgsministeren i form
av et brev hvor vi ba om at han så på
hele saken på nytt, og at han spesielt
så på spørsmålet om hvem som først
skulle miste sine plasser. En reduksjon
på 25 % kunne dog vært akseptabelt
dersom vi ikke hadde fått pengene på
plass igjen, men at vi skulle miste alle
plassene kunne vi ikke skjønne eller
akseptere. Vi ba derfor også om at han
jobber videre med disse spørsmålene
inn i sin organisasjon slik at vi slipper
noe slikt ved neste korsvei. Samtidig
var vi freidige nok til å foreslå en
økning i framtidige budsjetter. Dette
var det ikke vanskelig å begrunne
faglig.
Når vi først var i gang så sendte vi
også brev til Finansministeren hvor
vi viste til de merkostnader i forhold
til behandling ute og her hjemme som
denne reduksjonen ville føre til.
Samtidig ble det sendt brev
til stortingspolitikere og til
helsebyråkrater. Alle lokalavdelingene
fikk forslag til slike brev og til
innlegg i avisene. Her ba vi om at
lokalavdelingene engasjerte seg,
og gjerne satte et lokalt preg på
innleggene og brevene. Vi har i ettertid
sett at dette har gitt god respons.
Mange aviser har hatt innlegg og
noen har hatt intervjuer både med
sentrale og lokale tillitsvalgte. Flott.
Takk skal dere ha for engasjementet.
Men saken er neppe over for godt. Nå
gjelder det at vi jobber opp mot de
samme instansene og personene for
å forebygge at slikt skjer ved senere
budsjett.
Jeg har hatt god kontakt med Åse
Lindrupsen i denne tiden. Hun skal
også ha takk for bistanden. Uten at hun
var med på å klargjøre konsekvensene
for oss så er det ikke sikkert at vi
hadde fått reagert i tide.
I ettertid, det vil si etter at Helseog Omsorgsminister Støre valgte
å samarbeide med stortinget om å
tilbakeføre alle pengene som ble tatt
bort, har vi hatt fortsatt kontakt med
Behandlingsreiser. Dere ser nå at
reisene er på plass igjen, riktignok med
forbehold om at pengene blir endelig
bevilget, noe vi er ganske sikker på vil
skje. Jeg synes det er greit å informere
medlemmene om at vi fikk god respons
fra flere partier når vi var på høring.

Riktignok er det regjeringspartiene
som formelt står bak fortslaget om å
tilbakeføre de omtalte 25 millioner,
men så vidt vi har registrert så står alle
partiene bak. Det skal vi være fornøyd
med, og det har betydning dersom det
blir et annet politisk kart i Norge ved
neste valg.

nettsiden vår. De mest interesserte
kan også finne opptak av våre møter
med stortingskomiteene. Dette finnes
på stortingets egne sider. For å lette
lete arbeidet kan jeg opplyse at vi var
i Finanskomiteen den 18/10 kl. 14.30
og i Helse–og Omsorgskomiteen den
22/10 kl. 13.00.

Vi skal love at vi jobber videre med
spørsmålet om utvidelse av antall
plasser, men her må vi samtidig minne
om at vi blir tildelt plasser prosentvis
etter den totale søknadsmasse. Derfor
– det som det enkelte medlem best kan
gjøre er å søke på plass til neste år. Jo
flere som søker, jo bedre. Samtidig
vil vi jobbe for at det ikke skal oppstå
en liknende situasjon hvor vi som
gruppe skal falle ut dersom det siden
skal bli færre plasser. Det kan vi ikke
akseptere. Vi vil samtidig få uttrykke
håpet om at dere alle bruker de kanaler
og de bekjentskaper som dere har både
i fagmiljøet og politiske kretser for å
få aksept for en holdning som går på at
vi skal være en prioritert gruppe, i det
minste i denne sammenheng.

Derfor, lykke til med Behandlingsreise
i 2013. Vi håper dere får et godt
utbytte av oppholdet.

Jeg skal ikke trøtte dere med å gjenta
innholdet i de brevene og innleggene
vi har sendt. Dette finner dere på

Tekst: Stein Johnsen

www.och.no

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

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.
Oslo og
Akershus
23 28 82 00

76622 annonse 1/4 A4.indd 1

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 56 15 50

26.10.11 11.39
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Opphold på Vintersol 5

Clinica Vintersol: Senteret ligger veldig flott til ved standpromenaden mellom Los Crisrtianos og Playa las Americas ved Las Vistas
Beach. Bassengene midt på bildet er på Vintersol. Foto: Svein Sjølie
Ja der nede ved bassengene tilbrakte
vi fire flotte uker.
Sommeren har tatt ferie, høsten er
overtatt av snømåking og slapseføre.
Virkningen av fire flotte uker ved
Vintersol har begynt å gi seg.
Etter opphold ved Valnesfjord
helsesportsenter og Scandinavien
Rehab i Tyrkia var det med spenning
jeg dro nedover fra Bodø til Tenerife.
Det ble overnatting på Gardemoen
før avreisen og der traff jeg noen
deltakere som jeg ble kjent med over
en bedre middag.

8 Polio 42012

Innsjekkingen gikk greit og
flyreisen gikk fort unna i trivelig
selskap. Allerede neste dag var vi i full
aktivitet.
Ble testet
I samarbeid med sjukegymnasten
og ergoterapeuten ble en testet
på kondisjon og styrke. Ut fra
svarene på testen ble det anbefalt
et aktivitetsprogram tilpasset det
funksjonsnivå en hadde. I tillegg
egentrening i apparater og i basseng,
pinnegruppe, handgruppe, fotgruppe
og forskjellige matteøvelser som

styrke og tøyning.
Avspenningen hadde vi en dag i
uka.I pinnegruppa fikk vi snikinnføring
i spansk. Ord som arriba, adelante og
abajo og i tillegg uno, dos, tres, quatro
ble sneket inn under dagens første
felles økt, og dermed fikk vi varmet
opp de muskelgruppene vi måtte ha.
Derfra rett til handgruppa som la vekt
på smidighetstrening og styrke av
hender og armer.
Fotgruppa la vekt på bevegelighet
og styrke av ben, fotblad og lignende.
Bassengtreningen var delt inn i
grupper med forskjellig intensitet og

5. mai til 3. juni
I helgen ble det turer til Teide, og
andre severdigheter. Turene bidro
til bedre forståelsen av Tenerife og
de andre øyene. De opplevelser og
den fremgang jeg hadde med dette
oppholdet ønsker jeg at mange flere
får mulighet til å oppnå. Oppholdet
ga meg så meget både fysisk og ikke
minst mange gode minner fra gruppa.
20 polioter hadde fire flotte uker
med allsidige aktiviteter med trening
av nesten alle muskelgrupper, kanskje
for enkelte var det lattermusklene som
fikk gjennomgå hardest.
Maten var tradisjonell med deilig
havregrøt hver morgen til min
tilfredshet,men selv med god mat
er det lett å bli litt matlei, så enkelte
spisesteder ble besøkt og særlig et
med spansk levende musikk og deilige
retter fra havet falt mange i smak.
Det var mange spennende
Tapasbarer, chinarestauranter o.l. som
fristet med deilig
mat.
Foruten betjeningen ved Vintersol
retter jeg en stor takk til : Hanne,
Iye, Gunnbjørg, Thana, Jan, Hildur,
Arne, Haldis, Kyrre, Bjørn, Kari, Jan
A, Marit, Johan Bernhard, Elisabeth,
Marit, Laila, Ingebjørg og AnnInger som var med på å gjøre
oppholdet minnerikt. Til dere og andre
kjente god jul og et riktig godt nyttår
fra

Edvard Elvegaard

øvelser som la vekt på styrke,
smidighet og kondisjon. Matte styrke
la som ordet sier vekt på styrketrening
på matten og i mattetøying tøyning
av de muskler og sener en hadde.
Fellesøktene, basseng, matteaktiviteter,
pinngruppe, handgruppe og fotgruppe
hadde vi sammen med svenskene som
hadde rehabiliteringsopphold samtidig
som oss.
Den svenske fysioterapeuten la
opp trening og behandling spesielt
rettet mot de plagene som var særegne
og en glimrende ergoterapeut gjorde
underverker med mine hender.
Gymsalen hadde de et stort utvalg
av apparater til fri benyttelse, og
etter gjennomgang sammen med

fysioterapeuten kunne en benytte
apparaturen til egentrening i den tiden
gymsalen var åpen.
Hva gjorde vi i tiden det ikke var
trening?
Vintersol hadde egen fritidsaktivitør
som gjorde sitt beste for å holde
oss engasjert på kveldene med
spanskkurs og filmer. I tillegg
boccia onsdagskveldene og quiz på
fredagskvelden etter middagen. Det
utviklet seg til en liten landskamp
mellom svenskene og oss i quiz og
boccia. Siste turnering i boccia endte
med dobbeltseier til Norge. Humøret
og latteren fra den norske kontingenten
smittet over på våre granner og bidrog
til et meget trivelig opphold.

Godt sagt...
«Hvis vi ikke hjelper hverandre,
hvem gjør det da?»

Barbara Mandrell

Polio 4 2012

•9

Viste «Brev hjem»

Flere av våre medlemmer har sett
dette stykket etter hvert. Noen har
sett det i Trondheim, og noen rundt
om på steder som aktørene har
gjestet med sin oppsetting.
Styret i lokallaget i Hedmark har
hørt mange lovord om stykket og har
lenge hatt lyst til å få satt det opp og,
nå lå forholdene til rette. Det var en
tid knyttet stor spenning til om det
gikk i orden da vi hadde hørt rykter
om at skuespillerne hadde tenkt og gi
seg. Det er jo tross alt ikke gjort i en
håndvending og frakte skuespillere,
teknisk personale, instruktør og utstyr
fra Trondheim til steder som ligger
mange mil borte. Men heldigvis,
det lot seg gjøre, og den 13. oktober
gjestet de Hamar med en vàr og
tankevekkende oppsetning.
Her har man tatt for seg den
situasjonen som mange av oss poliotter
var i etter akuttfasen. På den tiden var
det ikke tilstrekkelig med behandlings/
rehabiliteringsplasser her hjemme, og
flere måtte reise langt bort fra familien.
Noen heldige fikk behandlingsplass i
Norge, men flere måtte til Danmark
og Sverige. Jeg tror ikke at noen som
ikke har vært berørt av det selv fullt ut
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forstår hva det vil si for både pasienten
og de som ble igjen hjemme å få
oppleve noe slikt.
Betjeningen på disse stedene skal
ha ros for at de, i det minste, prøvde
å oppmuntre familiene i forhold til
hvordan pasientene hadde det. Det
var jo gjerne slik at pasienten selv
var så liten ved avreise at språk og
skriveferdigheter ikke var på plass
enda. Desto viktigere at noen da kunne
være kontaktledd ovenfor familien.
Stykket bygger på skuespillernes egne
erfaringer. Vi fikk et tankevekkende og
vart, til dels sårt, inntrykk av hvordan
det var å oppholde seg på en institusjon
i et fremmed land. Autentiske brev
var brukt for å beskrive situasjonen
og stemningen. Her mer enn aner vi
pasientens underliggende ensomhet og
lengsel til det som er kjært. Vi ble også
minnet på at mange var så små da de
reiste at de ikke kjente igjen sine egne
foreldre eller søsken da de kom hjem.
De møtte da bare ”fremmede” som de
nå måtte lære å forholde seg til.
Men ikke tro at alt var over og bare
fryd og gammen med å komme hjem.
Hva med utdannelse, yrkesopplæring,

trening, opperasjoner, sosiale
erfaringer i forhold til familie, venner
og et samfunn som ikke var klar til å
integrere alle slik de var.
Skuespillerne ga oss et innblikk i
sine følelser og erfaring som nok fikk
mange til å nikke gjenkjennende, men
samtidig gjorde de noe som er minst
like viktig; De fikk oss til å tenke og
reflektere rundt spørsmålet om hvor
langt vi egentlig har kommet i dag.
Hele engsamblet gjorde en flott
innsats. Her var det ikke lett å forestille
seg hvem som ev. var proffe, og hvem
som selv hadde opplevd dette. Hadde
det ikke vært for at vi viste hvordan
det var så hadde nok flere fortsatt lurt
på det.
Takk for en utrolig sterk og flott
forestilling. Det er bare så synd at flere
ikke fikk sett den. Egentlig burde den
være pensum på utdanningen både for
helse og sosialarbeidere.
Jeg håper dere kan klare å sette den
opp flere ganger dersom dere får
forespørsler.

Anmeldt av Stein Johnsen

Danmarksopphold for
polioskadde

På tur til Danamark: På veg til Danamrk med SAS
For en tid tilbake satte jeg med ned
og bladde i gamle fotografier. Dette
var forårsaket av en omtale i boka
om Polioens historie i Norge. Jeg
fikk derfor lyst til å dele det følgende
med andre poliotter.
Tidlig på 50 tallet så fikk mange
polioskadde, og barn med andre
diagnoser, tilbud om treningsopphold i
Danmark.
1 1954, det året jeg fylte 8 år, var jeg
sammen med 8 andre handikappede
gutter med på en tur til et sted i
nærheten av Holbæk på Sjælland.
Dette var i april og mai måned.
Oppholdet ble visstnok sponset
av en velstående dansk mann med
navn Guldberg. Han hadde mistet
begge hendene da han plukket opp
en udetonert granat etter krigen, og
han ville derfor bruke noe av sine
midler til å hjelpe og støtte andre

funksjonshemmede. Han laget også en
informasjonsfilm for å hindre at andre
skadde seg på lignende vis. Denne
filmen ble vist på leirene.
Jeg var med på flere turer, men husker
særlig den turen som er nevnt ovenfor.
Så vidt jeg husker var det Dagbladet
som spanderte flyturen nedover. På
bildet vises flere av leirdeltakerne på
flytrappa ved avreise. Hvorvidt vi alle
hadde polio er noe usikkert, men jeg
mener å huske at de øverste på bildet
hette hh. Tom og Anders. Gutten med
lys cap tror jeg hette Ben(?). Selv står
jeg i mørk kappe rett foran flyvertinna.
Oppholdene i Danmark varte
vanligvis i 6 eller 8 uker. Jeg husker
ikke så mye av selve oppholdet
og aktivitetene, men under dette
oppholdet var jeg uheldig og fikk jeg
blindtarmbetennelse og ble operert på
hospitalet i Holbæk. Der fikk jeg godt

stell, men hjemturen ble dessverre
noe besværlig for meg da vi brukte
en folkevognbuss på turen. Vi ble
assistert av en fysioterapeut med navn
Sigrid Strand. Det var en trivelig dame
som vi alle satte pris på.
Disse leirene var for mest for gutter
med forskjellige funksjonshemninger,
men også for krigsskadde men fra
andre land i Europa.
Det hadde vært morsomt å komme i
kontakt med disse guttene igjen for å
høre om de husker noe fra oppholdene
i Danmark. Dersom noen kjenner seg
igjen så kan de kontakte redaksjonen i
Polio som kan formidle min adresse.

Rolf Wahlstrøm
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Info fra Dialogmøte
på Sunnaas sykehus
24.oktober 2012.

Brukerutvalget på Sunnaas sykehus hadde invitert
brukerorganisasjonene til et dialogmøte den siste uka
i oktober. Etter invitasjon møtte jeg sammen med vår
faste representant i brukerutvalget, Karstein Kristensen.
Til dette møtet hadde brukerutvalget invitert ledere i
de landsforeningene dom var brukere av tilbudet på
sykehuset. Her møtte Muskelsykeforeningen, Foreningen
for slagrammede, LARS, CP foreningen, Hjernekraften,
Foreningen for ryggmarg skadde og LFPS.
Møtet ble innledet med en presentasjon og en «tipsrunde»
med orientering om det Arbeidet de forskjellige foreningene
hadde på gang. Dette var nyttig og spennende info og her
var det flere gode ideer og plukke opp.
Det som allikevel kanskje var av mest interesse var
orienteringen fra administrerende direktør Einar Strand
ved Sunnaas. Han orienterte om de prosesser som var på
gang, spesielt de som ville påvirke Sunnaas og arbeidet
her videre. Spesielt nevnte han de byggeplaner som nå er
ferdigbehandlet i styret i sykehuset.
I løpet av 2013 vil de starte bygging av en ny fløy på den
eksisterende lokalisasjonen på Nesodden. Dette blir det
første løft i «Det nye Sunnaas». Sykehuset selv finansierer
ca. 50 % av byggekostnadene ved å reise en egenkapital på
vel 100 millioner kroner. Dette skal bla sikres gjennom salg
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av Askim sykehus. Dette vil drive som vanlig fram til at
det nye bygget ved Sunnaas er klart, men etter denne tid vil
sykehuset i Østfold ta en avgjørelse på hva spesialtjeneste i
Østfold ev skal bruke bygget til. Det kan også tenkes at det
kan bli et distriktsmedisinsk senter. Dette er igjen avhengig
av hvilke tilbud kommune i området finner at de kan yte.
Vedr programmene på Sunnaas kunne han fortelle at
det fortsatt vil bli gitt individuelle tilbud på Nesodden.,
og det vil bli vurdert om det er behov for å delta på et 2
ukers gruppeopphold. Brukerutvalget har gått for dette,
og det vil bli satt ned en gruppe bestående av de relevante
brukergruppene for å se på dette tilbudet sammen.
Den 25.10 var det formell åpning av Sun HF polikliniske
virksomhet «Raskere tilbake» (RATI) på Aker sykehus i
Oslo. Her ønsker man å utvikle en tverrfaglig, spesialisert
poliklinikk, dvs alle spesialister samlet under ett tak for å gi
et godt koordinert tilbud. Det er planlagt en økning av den
polikliniske virksomheten, samt etablering av et regionalt
kompetansesenter innen rehabilitering.
Alt i alt var dette et informativt og nyttig møte for
diagnoseforeningene. Vi takker Sunnaas for initiativet
og håper at disse møtene kommer inn i faste former for
målgruppen.

Av Stein Johnsen.

Førerkortet får
forlenget gyldighet

Gode nyheter: Nye førerkortbestemmelsr for pensjonister. Illustrasjonsfoto
Her kommer en god nyhet for
mange pensjonister.
Den 19. Januar innføres det nye regler
for førerkort. Kortet blir nå gyldig
til du fyller 75 år uten supplerende
helseattest. Men etter 75 år kreves
det både helseattest og fornyelse av
førerkortet.
Dagens regler sier at alle 70 åringer
må til legen for en helseundersøkelse
for at førerkortet skal være gyldig.
Denne undersøkelsen skal klargjøre
om du fortsatt er frisk nok til å kjøre
bil, og det er fastlegen som avgjør om
helsa di er god nok til at du kan kjøre
bil, og fastlegen avgjør også hvor
lenge attesten skal være gyldig.
Ingen ny oppkjøring.
Aldersgrensen for å måtte ha
helseattest er fra 19. januar 2013 øket
til 75 år. Kortet skal da fornyes, og de
nye reglene sier at gyldighetsperioden
nå skal framgå av selve førerkortet,
og følgelig ikke av supplerende
helsedokumentasjon. Det betyr i
klartekst at du, i motsetning til i dag
for de som har fylt 70 år, ikke behøver

å ha med helseattest hver gang du skal
ut å kjøre bil. Nå blir dette fastlegen
jobb og både og vurdere om du har
helse til å kjøre bil, og hvor lenge
denne attesten skal vare.
Føreren må innom trafikkstasjonen
for å få fornyet kortet, men det blir
ikke krevet noen teoretisk eller
praktisk prøve. Oppmøte er mer av
praktisk art. Hovedformålet er å få
et nyere bilde i kortet slik at føreren
kan identifiseres med større grad av
sikkerhet. Dette er bl.a innført for å
harmonisere det norske regelverket
med de vanlige reglene i resten av
Europa. Det vil si at førerkortet skal
inneholde det samme over alt, men
selve designet vil variere fra land til
land.
Hvorfor nye regler?
Dette har sammenheng med at vi
i vår del av verden i flere år har
hatt en økende levealder, og at den
enkelte gjennomgående har en bedre
helsetilstand. Særlig blant 70 åringer
synes det som helsetilstand er bedre
enn da de nåværende reglene ble

innført. De fleste eldre er sprekere
i dag. Hvorvidt det gjelder vår
diagnosegruppe er det da opp til
fastlegen å ta stilling til.
Det vil bli innført noen
overgangsregler. De som i dag har
helseattest som utløper før de fyller 75
år kan vente med å fornye førerkortet
med helseattest til 75 års dagen. De
som har fylt 75 år før 19. januar 2013,
og som da har helseattest som utløper
etter denne dagen, kan vente med å
fornye til helseattesten utløper.
Det at aldersgrensen nå heves til 75
år betyr en betydelig vektlegging av
den enkelte bilførers eget ansvar for
at han eller hun er kapabel og har helse
til å kjøre bil. Dette er jo allerede et
krav i vegtrafikkloven, men nå er det
spesielt viktig at vedkommende selv
vurderer dette fortløpende. Det er jo
gjerne slik at helsen kan raskere bli
svekket når man har oppnådd en slik
alder.

Stein Johnsen
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Se meg – et pe

ANMeldelse: Hege Reistads har skrevet bok om sitt liv med polio. Foto: Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad.
Omtale av Helge Reistads bok.
I forrige nummer av Polio var det en
kort presentasjon av Helge Reistads
bok om sitt liv.
Jeg har fått tilbakemeldinger om at det
er flere som kjenner Reistad og gjerne
vil vite litt mer om boka og hvor de
kan få kjøpt den.
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Boken er en personlig og levende
beskrivelse om et spennende liv
med et kanskje uvanlig yrkesvalg
for en poliorammet gutt fra Løten
i Hedmark. Han forteller om de
første årene med polio, om oppvekst,
skolegang, trening, familieforhold,
forelskelser, tilbakeslag, og ikke minst;
veien framover mot et liv med større

bevegelighet og mindre smerter.
Flere av oss kan kjenne seg igjen
i beskrivelsene og tankene rundt
barndommen, men Reistad har valgt
å ha en mest mulig positiv vinkling
på de spørsmålene han omhandler.
Vi får et klart inntrykk av at livet har
bydd på mange utfordringer, men

ersonlig essay
med polio så klarte han det. Han var
med på det meste, selv om det ofte
førte til knall og fall. Det har så menn
ikke skortet på dramatiske episoder
heller. Allerede som liten viste han seg
selv og andre at han var interessert i
scenekunst. I skoletiden var han raskt
framme og deklamerte dikt. Skulle
det være skoleteater så var han med.
Reistad forteller i boken levende om
drømmer som ble virkelighet gjennom
utdanningen innen teaterfaget.
Det som egentlig førte han inn
i teaterets verden var en tidlig
interesse for fotografering, og siden
utdanning innen faget. Her kom
han i kontakt med teatermiljøet og
det ble klart for han at dette var
noe for han. Via folkehøyskole og
teaterutdanning i London fikk han en
undervisningsstilling i teaterfag ved
Barneversakademiet, og dette miljøet
har siden klart å holde han fast. Han
har virket som lærer for teaterelever,
isenesetter og instruktør.

samtidig at utfordringer er til for å
overkomme og for å vokse på og for å
bruke erfaringene både i yrkeslivet og
i dagliglivet.
Det at han fikk lammelser både i
venstre arm og fot kunne ikke stoppe
han fra å delta i leken sammen med
andre barn. Han måtte jo lære å sykle
og bruke det andre barn lekte med,
og i likhet med mange andre barn

Men dette kan jo være en beskrivelse
av livet for flere som ikke har vært
helt heldig når kortene ble fordelt.
Og boken skiller seg i så måte ikke
så mye ut fra bøker skrevet av andre
med lignende odds. Det som virkelig
har fenget meg med boken det er hans
mot og vilje til å prøve ut forskjellige
behandlingsmetoder, både anerkjente
og mindre kjente. For det har ikke
skortet på nedturer og ulykker som kan
linkes opp mot bevegelseshemming
pga polioen. Avkjøring på sykkel, fall
i trapper og mer daglige utfordringer
har det vært nok av. Ja i noen tilfelle
har de også vært av en slik art det er
en kombinasjon av falks, vilje og, skal
vi si stahet, som har ført til at denne
boken har blitt skrevet.
Hva gjør vi egentlig når tradisjonelle
og anerkjente medisiner og
behandlingsformer ikke strekker til.
Skal vi sette oss ned og konstatere
at: DETT VAR DETT, som Marve
Fleksnes sa, eller skal vi undersøke
om det ikke fortsatt er en behandling
eller et middel vi ikke har prøvd. Det
kunne jo tenke at noe kunne være godt
for meg.

I siste del av boken tar han skikkelig
fatt i disse spørsmålene. Han forteller
om fotsoneterapi, og bindevevs (facier)
massasje og systematisk trening og
behandling hvor forbedringene lar
vente på seg. Jeg må innrømme at jeg
ble fasinert over hans vilje til å lete
opp og sjekke ut hva som kan være bra
for oss med senskader etter polio. I den
forbindelse er det vanskelig å komme
utenom den motstanden det etablerte
medisinske og behandlingsmiljøet
viser når noen prøver ut noe nytt. Man
skal ikke utfordre noe som går på
”næringsgrunnlaget” for de etablerte.
Det sier seg derfor selv at det er
nærmest umulig å få støtte til slik
behandling fra NAV. Dessverre fører
det til at mulighetene for den enkelte
begrenser seg selv, men Reistad skal
ha kreditt for at han viser oss at det
er en annen vei, og at de som har
mulighet for det kan prøve ut dette.
Det vil ikke være riktig av meg å gå
i for mye detaljer på denne delen av
boka. Her kan den enkelte leser selv
følge han på veien, og derigjennom
komme fram til om det er noe som en
selv skal forsøke.
Boka er godt skrevet. Den viser at
han har en yrkesmessig bakgrunn som
gjør at han kan skrive en bok med
”driv”. Den viser samtidig at flere
har mulighet for å gjøre noe med sin
situasjon, og den er et viktig bidrag
i forhold til dette at vi ikke skal gi
opp selv om det kan synes vanskelig
mange ganger.
Takk for boka.
Boka er utgitt på forlaget : Teater &
Eftf. AS. Fjellgata 1, 0566 Oslo.
Web.adr:
www.teaterogeftfas.dansedesign.com
Helge Reistad kan nås på flg. adresse:
E-post: mail@helgereistad.com
www.helgereistad.com.
Tlf: 920 38 913.

Av Stein Johnsen
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Reise 57 år t

Tilbake: 57 år etter er Aud Sissel Klykken tilbake på «Østlandske Vanførehjem» i Ottestad utenfor Hamar. Det ble en stor opplvelse
for henne. Foto: Privat
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tilbake i tid
14. oktober hadde jeg en opplevelse
jeg gjerne vil dele med leserne av
Polio. Jeg fikk se igjen sykehuset jeg
var 5 mndr på som åtteåring. Siden
jeg ble voksen har jeg hatt et sterkt
ønske om å komme tilbake, men
bare for å se meg om.
Vi er mange som ble sendt på sykehus
langt heimefra som barn. Slik sett er
min historie ikke unik på noen måte.
I oktober 1955 reiste pappa med meg
til det som den gang het «Østlandske
Vanførehjem» på Ottestad.
Jeg var 8 år og trodde at jeg skulle
hjem til jul. Noe annet var utenkelig.
Vi hadde hatt ei lang reise fra nord i
landet med båt, buss, tog og bil.
Pappa reise heim og det var nesten
helt greit, fordi jeg skulle jo ikke være
her så lenge.
Lang tid
Jeg visste ikke da at det skulle gå 9
måneder før jeg fikk se foreldrene og
lillebroren min, på 2 år, igjen.
I løpet av disse månedene var jeg
også på Sophies Minde.
Sykehuslivet var noe nytt for meg.
Jeg var nysgjerrig og skaffet meg
oversikt over hva dette stedet kunne by
på både ute og inne.
Trening
Dagene gikk til trening i basseng,
fysioterapi og å ligge i strekk
med muskler som var for korte.
Fellestrening var det også. Likevel
ble det mye tid til overs. Det er denne
tida jeg husker best. Vi barna ble lite
aktivisert og måtte finne på ting selv.
Vi var flere på samme alder og hadde
et godt samhold og hjalp hverandre.
Ikke hjem til jul
Like før jul fikk jeg beskjed om at jeg
ikke skulle heim til jul. Min verden
raste sammen. Kan ikke huske at noen
voksen trøstet meg da jeg gråtende
gikk rett til sengs. Ei av jentene på
rommet var hardt rammet av CP slik
at hun måtte ha hjelp til alt. Denne
jenta ba ei av de andre jentene, om
å ta et speil/kam-sett fra hennes
nattbordskuffe. Dette ville hun at jeg
skulle ha. Hun ville så gjerne trøste.

Denne episoden har etset seg fast i
hukommelsen min.
Savnet lillebror
Jeg hjalp en del til med de minste
ungene og savnet min lillebror veldig.
Jeg fant en som lignet på han og det
kunne hjelpe litt når den forferdelige
heimlengselen slo meg helt ut i blant.
Vakker utsikt
Nøyaktig 57 år senere fikk jeg se
sykehuset igjen. Var så heldig at Stein
Johnsen tilbød seg å være guide på
denne reisen i fortiden.
Det var veldig spesielt bare å se
bygget. Flere nye hus var kommet opp
på det som tidligere var utsikten ned
mot Mjøsa.
Da ytterdøra ble åpnet kjente jeg
igjen lukta. (Alle hus har sin lukt.
Det var ikke dårlig lukt, bare så det er
sagt). I hallen var alt som før, bare mye
mindre enn det jeg husker. Gulvet var
mørkere. Heisen, trappa og dørene,
alt stemte. Jeg fant også døra til det
kontoret der jeg fikk min, til da, verste
beskjed, om at jeg ikke kunne komme
heim til jul.
Jeg fikk gåsehud. Dette var virkelig
rart. Det satte meg i en stemning det
er vanskelig å beskrive. Mine følelser
som åtteåring kom glimtvis fram og
gjorde meg sårbar på en måte.
I kjelleren trodde jeg at bassenget
var til venstre fra heisen. Den var nå
til høyre. Ellers var alt som jeg husker.
Rommene der jeg lå i strekk, rommet
for fellestrim og alt ellers.

Jeg fant det lille kontoret hvor jeg hver
søndag ettermiddag var og snakket
med pappa i telefonen. Bøttekottet som
jeg gjemte meg i da vi lekte gjemsel.
Da døra blei åpna ropte jeg høyt
BØØØ. Det var vaskedama som kom
for å hente noe. Hvordan det gikk med
henne vet jeg ikke.
En opplevelse
Det er nå en måned siden jeg fikk
denne opplevelsen. Det var virkelig en
opplevelse som jeg kjenner har gjort
meg godt. Noe er kommet på plass.
Jeg ville bare dele dette med dere.
Kanskje er det flere som har noe
lignende å fortelle eller tenke på.

Med hilsen Aud Sissel Klykken

Rommet jeg lå på
I andre etasje fant jeg rommet jeg
lå på. Vi var seks jenter på rommet.
Klesskapene og vasken var som
før. Nå var rommet gjort om til stue.
Der sengen min sto, var det nå en
grønnplante. Jeg fant merkene etter
lampene over sengene våre. Jeg ser
for meg de andre jentene jeg bodde
sammen med.
Minnene strømmer på
Minnene strømmer på. En gutt fra
Vesterålen hadde nøtteknekker og jeg
hadde nøtter. Han satt på dørstokken
inn til rommet vårt og knekket nøtter.
Polio 4 2012
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Godt sagt...
«Uansett hvilke utfordringer du måtte møte i livet,
hus alltid å se på fjelltoppen, for når du gjør det, ser
du storheten. Hus det, og la ikke noe problem, uansett
hvor stort det synes, ta motet fra deg. La heller ikke noe
annet enn fjelltoppen distraher deg. Dette er den ene
tanken jeg vil la deg sitte igjen med.»

Alfonso Ortiz

Vårt mål er å skreddersy den beste løsningen
til den enkelte. Vårt team, bestående av
ortopediingeniører, ortopediteknikere,
ergoterapeut og ortoped, kan blant annet
tilby tilpasning av:
Skulderortose
Ankelortose

Håndortose
Fottøy

Kneortose
Fotsenger

Sophies Minde Ortopedi AS - Trondheimsveien 235 - bygg nr 79
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Postboks 493 Økern - 0512 Oslo - Sentralbord: 22 04 53 60
post@sophiesminde.no - www.sophiesminde.no

«Dette vil også gå over”. ”Disse ordene lærte jeg av
min bestemor. Det var en frase som skulle brukes
i alle sammenhenger i livet. Når alt er utspekulert
redselsfullt, absolutt forskrekkelig, Når alt er herlig,
fantastisk og flott – si disse fem ordene til deg selv. De
gir deg perspektiv og hjelper deg til å få mest mulig
ut av det som er bra, og minst mulig ut av det som er
dårlig.»

Claire Rayner
«Uten å nedvurdere motet som mennesker har møtt
døden med, bør vi ikke glemme det motet som
mennesker har møtt livet med. Livsmotet er ofte et
mindre dramatisk skue enn motet ved livets avslutning;
men det er ikke desto mindre en storslagen blanding
av triumf og tragedie. Et menneske gjør det som er
nødvendig – på tross av personlige følger, på tross av
hindringer, fare og press – og det er grunnlaget i all
menneskelig moral.»

John F. Kennedy

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

«Hold hodet høyt, fram med brystkassen. Du klarer det!
Av og till blir det mørkt, men morgenen kommer……
Hold håpet levende.»

Jesse Jackson
«Uten det menneskelige samfunn kan ikke et eneste
menneske overleve.»

Dalai Lama
«Lær av fortiden. Du må ikke ved livets slutt plutselig
oppdage at du ikke har levd. For mange er de som, når
de skal forlate denne jorden, ser tilbake på gleden og
skjønnheten som ikke ble deres, fordi de levde i frykt.»
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

Clearwater
«Når skal vi egentlig lære at vi alle er avhengig av
hverandre, at vi alle er del av et fellesskap? Sosial
rettferdighet er uoppnåelig hvis ikke nestekjærlighet –
uansett rase, hudfarge eller tro – får fylle verden; hvis
ikke våre liv og våre handlinger avspeiler brorskap,
hvis ikke de store folkemassene oppdager at de har
ansvar for hverandres sosiale velferd.»

Helen Keller

- tilhenger av norsk kvalitet
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LFPS Rogaland feiret sitt
20 års jubileum på Ørnabergtunet i Sola 29. september
2012
Gjestene var forventningsfulle og
spendte da de dukket opp lenge før kl.
18:00 i den store Gildehallen på gården
til Kjell Risa for å feire 20 årsjubileum.
Kjell Risa forteller at det tok 13 år fra
han begynte å samle stein til bygget stod
ferdig. Opprinnelig var det tenkt å være
et lager og sorteringsbygg for poteter.
Men bygget ble for fint til poteter, det
ble i stedet selskapslokale.
Det skal vi være glade for.
Gjestene ble ønsket velkommen
med eplemost og taffelmusikk av Darin
Stefano. Kjell Inge ønsket velkommen
til bords og til fest med ord som: la oss
alle være sammen med godt humør, da
får vi til akurat det vi vil.
Kveldens toastmaster var våres alles Aud
som gjorde en glimrende innsats «None
stop» hele kvelden.
Vi hadde invitert gjester fra LFPS og
NHF sørvest. Geir Strømsholm, nestleder
i LFPS med sin Ingrid og Arild Birkenes
fra NHF-Sørvest hadde takket ja til
invitasjonen. Det var hyggelig. Det ble en
kveld med mye sang, latter, taler og god
mat.
Moromannen Per Sverre Årthun
dukket opp før desserten med frakk og
joggeutstyr.
Takk for maten tale holdt Solveig Helm
Pedersen tidligere husstell-lærer som
roste mat og arrangemang.

Festkakene var et syn, spesielt den store marsipankaken
som Rasmus hadde spandert.
Det ble underholdning med
«beat for beat» og Aliaskonkurranse
etter kaffen.
Leder ble jo selvfølgelig utforderet på
det meste.
Vi fikk blomster hilsner og fine gaver
Avslutningsvis ble det loddtrekning på
den røde lappen, som vi hadde gjemt
under farrisglassene til stor jubel.
Alle var enige om at det hadde vært
en svært hyggelig kveld før vi saaa
god natt til hverandre.

Klippfiskkjerringa er en
skulptur som er laget av
kunstneren Tore Gjørn
Skjølsvik og var en gave
til byens 250 års jubileum i
1992. Klippfiskkjerringa er en
hyllest til klippfiskarbeiderne
som i 300 år har bidratt til
å få Kristiansund etablert
som Norges klippfiskby.
Kunstverket ble av HKH
Dronning Sonja sammen
med tre klippfiskkjærringer
29. juni 1992
Polio 4 2012
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Kunsten å kose s
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seg på sykehus
Ekstrastiftelsen gav i 2009 støtte
til prosjektet «Syk – igjen?».
Målgruppen i prosjektet var barn
som av ulike grunner har gjentatte
sykehusinnleggelser. I løpet av de
to årene prosjektet har vart, har
prosjektleder Laila Bakke snakket
med mange barn som har erfaring
fra sykehusinnleggelser. Disse har
fortalt sine historier, og hvordan de
har mestret sykehusinnleggelsene.
Resultatet av samtalene er boka:
«Kunsten å kose seg på sykehus».

det en litteraturliste med tips til bøker
for de som ønsker å gjøre det hele mer
avansert.
Boken kan bestilles på Licentia Forlag,
på nettbutikken deres www.licentia.no
eller bestilles opp i vanlig bokhandel.

I denne boka møter du Mie og Mats
som møter hverandre for første gang
på sykehuset. Begge har vært innlagt
før, og har lært seg noen triks for å
gjøre sykehusoppholdet triveligere.
Disse triksene deler de med leseren.
De legger ikke skjul på at det kan
være tøft og vanskelig å være innlagt
på sykehus. Boka kan danne et godt
grunnlag for å snakke med barn om
dette, på barnas premisser.
Boken tar også for seg noen av de
vanligste avdelingene barn er innom.
Det blir gitt en enkel forklaring på
ulike typer undersøkelser, hvem du
møter hvor, og hvorfor ulike ting blir
gjort. Tanken med historiene er at
barna skal kunne kjenne seg igjen i
opplevelsene, og få satt ord på sine
tanker.
Tips til aktiviteter som er fine å gjøre
på sykehus er samlet i en egen del. De
er illustrert og det er lagt vekt på at det
skal være enkle og billige aktiviteter
som kan tilpasses ulike aldersgrupper.
Leseren skal ikke være hobby ekspert
for å mestre dem! Bakerst i boka er
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Tar HC-parkeringsplasser

Problem: Det er frustrenede og irriterende når de få HC-parkeringsplassene som finnes blir brukt av folk som ikke har
bevegelseshemming, mener Gunn og Willy Andersen i Åsnes. Foto: Sverre Viggen, Østlendingen
– Frustrerende! Hver dag opplever
vi at noen tar parkeringsplassene for
bevegelseshemmede. Sier Gunn og
Willy Halvorsen i Åsnes i Hedmark.
Det er et kjent problem. Når man
skal parkere så står det en bil på
HC-parkeringsplassen – uten det blå
parkeringskortet for bevegelseshemmede.
Lete lenge
– Ofte må en kjøre rundt lenge for
å finne en ledig plass. Noen gangen
kommer vi over ikke-funksjonshemmede som er i ferd med eller har
parkert på en plass beregnet for funksjonshemmede. Da jeg påpeker at det
er en HC-plass. Så blir jeg møtt med
alt fra at de har dårlig tid eller så sier
de at de ikke visste at det var en HCparkeringsplass, sier Willy Halvorsen
til Innlandsposten.
I vinter gikk han ut med saken i
Østlendingen sammen med Gunn
Halvorsen, leder i rådet for funksjonshemmede i Åsnes, uten at det ble
noen bedring. Nå ønsker de flere HCplasser på hele Flisa – ved alle de store
butikkene, samt i Kaffegata. Der er det
i dag to plasser.
22 Polio 42012

Rådet for funksjonshemmede inviterer derfor ordfører og ande politikere
til å være funksjonshemmede for en
dag på Flisa, som de gjørt hvert år.
– Vi må gjøre politikerne oppmerksomme hele tiden på at parkeringsplassene misbrukes, sier Halvorsen.
Avisomtale
Litt lenger nord – i Elverum – sliter
NHF Elverum og omegns Gunvor Olbergsveen med de samme problemene:
– Dessverre ser vi dette hver eneste dag i Elverum. Det er et håpløst
problem vi har sltt med i alle år. Det
kommer folk som legger beslag på de
få plassene vi har til rådighet. Unge,
friske mennesker som kommer med
frasen: «Jeg skal bare gjøre ditt og
datt». Jeg skjønner ikke at folk får seg
til å gjøre noe sånt, sier Olbergsveen.
– Hva kan en gjøre med problemet?
– Vi har forsøkt å gå ut i avisene
med bilder og informasjon. Da har
situasjonen bedret seg en kort periode,
så går det i glemmeboka og problemene vender tilbake.
– Veien å gå er å holde et konstant
trykk oppe med informasjon rundt
hvem som egentlig får bruke disse
parkeringsplassene. Saken skal i alle

fall opp i rådet for funksjonshemmede
sllik at vi kan diskutere nye løsninger
for å få bukt med dette problemet.
Olbergsveeen tar også til orde for
mer aktiv informasjon ut til publikum
ved hjelp av NHF-lagene.
Parkeringskortene som tillater bruk
av parkeringsplass for funksjonshemmede utstedes av kommunene og krever legeattest. Det hvite kortet gjelder i
Norge.
Det blå kortet gjelder i hele EØSområdet. Disse kortene skal ligge godt
synlig i bilen.

Av: Jo Espen Brenden

Aktuell sak i
hele landet
Denne saken fant vi i
Innlandsposten. Det er
medlemsbladet for NHF i
Innlandet. Redaktør Jo Espen
Brenden synes det er helt greit at
vi «låner» saken for det er like
aktuelt hvor hen i landet en bor.
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Fra gamle dager
Følgende referat sto i Fredrikstad Blad i februar 1952.

Friske smittebærere er farligere
enn poliomyelittpasientene
Etterbehandling er lægenes viktigste oppgave.

som vi lærer mer og mer om det vi er redde for.

Omkring 70nye medlemmer fikk Poliomyelittforeningen på
sitt første åpne møte i Fredrikstad Bibliotek i går, og det ble
også ytret ønske om at det skulle opprettes en arbeidsgruppe
om ettermiddagen også, så det later til at saken har den aller
største inteesse. Med 100 ivrike medlemmer kan man få
gjort noe.

Poliomyelitten er sikker ikke noen ny sykdom,
sannsynligvis er smittestoffet like gammelt som livet
selv. Den har ikke spilt noen større rolle her i Norge før
i vårt eget århundre. Fra og med 1905 hadde vi en rekke
epidemier, siste epidemi var på meget over1000 tilfelle.
Siden 1905 er det anmeldelsesplikt på denne sykdommen
fra lægen til helsemyndighetene.

Ved fylkessykehuset er man i full gang med
arbeidet på det tilbygget som skal romme bad og
gi plass til sykegymnastikk so etterbehandling for
poliomyelittpasienter. Overlæge Evendsen sier at man
regner det skal stå ferdig med det første, og at karet har
kommet. Dermed sulle man være godt rustet til å gjøre det
som gjøres kan.
Mange hadde fukgt innbydelsen fra Fredrikstadavdelingen
av Landsforeningen mot Poliomyelitt, og det lot til at
medlemstegningen gikk ganske raskt unna.
Formannen i arbeidskomiteen, fru Lillemor Simonsen
ønsket velkommen og overlot podiet til Erna Nore som
spilte en del norsk musikk og høstet fortjent bifall.
En forsikring for oss alle.
Ing. Dancert Mellbye redegjorde deretter for
landsforeningens virke og mål. Foreningen ble startet for
fire år siden, og den har satt seg som mål å skape bedre
helbredelsesmuligheter for Poliomyelittrammede over hele
landet. Det ligger et veldig arbeide her som venter på å
bli tatt opp. Vi kommer aldri til å kunne si at vi har gjort
nok, sa ing. Melbye. Det er særlig arbeidet med de lokale
behandlingsinstitutter som har fått vind i seilene. Flere byer
har fått sine institutter, mange følger snart etter, bl.a. Halden
og Moss. I Oslo driver sentralinstituttet med utdannelse av
læger og sykegymnasiaster for dette spesielle felt, som det
er en stor mangel på.
Som medlem av Landsrådet rettet ing. Melbye en
inntrengende appell til alle om å være med så langt de
rekker for dette arbeidet. Fylkessykehuset holder på med en
utvidelse som skal romme bad og etterbehandling, og når
sentralsykehuset er ferdig, håper man på mer plass for dette
arbeidet. Vi har et opplegg som der er verdt å arbeide videre
på. Det er en forsikring mot de skadene som poliomyelitten
volder, og som i de senere år har rammet flere og flere i alle
aldre.
Professor Peter M. Holst talte om poliomyelitten, dens
virkninger og de midler en har til helbredelse i dag. Det er
ikke noe rart i at folk er redd Poliomyelitten, sa professoren.
Vi er redd for det ukjente – men frykten svinner etter hvert
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Men om det var tusen tilfelle med lammelse i Norge i fjor,
så har det sikkert vært mange ganger flere som har vært
syke, men som ikke har hatt dette symptom. Disse tilfellene
etterlater seg ikke noe mèn. Mellom 100 og 300 ganger så
mange er smittet, men ikke har fått symptomene.
Det tok lang tid før man oppdaget og kunne konstatere
at sykdommen er smittsom. Den skyldes et virus, men
kan ikke som andre smittestoffer dyrkes kunstig, og
forskningsarbeidet blir derfor yhyre komplisert, så dyrt og
vanskelig at det praktisk talt er en umulighet i hvert fall i
vårt land.
Friske smittebærere.
Smittestoffet finnes ikke bare hos den syke, det finnes også
hos friske mennesker som har vært i nær berøring med den
syke. Disse friske menneskene kan dermed spre smitten, og
så viser det seg at noen av de som smittebærerne kommer i
kontakt med er immune, da de har vært smittet selv, mens
andre får sykdommen.
Vi vet ikke hvordan smittestoffet overføres, eller nøyaktig
hvor lenge man bør isolere de syke Den syke selv betyr
ikke så stor fare. Det er i hvert fall et faktum, sa professor
Holst, at i min tid på Ullevål ikke er en eneste læge eller
sykepleierske som har stelt poliomyelittpasienter blitt
smittet.
Overlægen tok ftt på det årlige tilbakevendende fenomen:
Avisene intervjuer en læge om poliomyelitten og får svar.
Når man sammenfatter svare fra de forskjellige steder i
landet, vider det seg hvor lite vi egentlig vet med sikkerhet,
sa professor Holst.
Vi kan ikke avsondre oss fra samkvem med andre, og når
man vet at smitten overføres med friske smittebærere,
forstår man best hvor lite betydning isolering har når man
er midt oppe i en epidemi. Det ville være en stor fordel om
flest mulig ble smittet – det høres krast ut, men om vi fikk
en mengde slike lette tiklfelle uten mèn, ville vi unngå de
svære tilfellene med langvarig lammelse, sa professoren.
Det har vært lett etter et middel til å vaksinere befolkningen,

Fra gamle dager
men hittil er det ikke funnet. Vi er i dag i stand til å gøre
mus immune, det er et skritt på veien, med det er langt
igjen.
Så kom fru Aud Tschuddi, sekretæren i Osloforeningen, som
selv har vært hårdt rammet av pliomyelitt.
Hun er et levende eksempel på hva som kan oppnås hvis
man har den minste sjangse, og hvis man ikke gir opp, men
henger i for å bli bra. Hun satt i rullestol i tre år, og var
lam fra livet og ned, delvis lam i høyre arm, og musklene
i ryggen og maven var også skadet. Hun kom til Danmark
og hun gjennomgikk der et treningsprogram som krevet alle
de krefter hun kunne mønstre, men det lyktes så bra at hun
i dag er i stand til å bevege seg ved hjelp av to stokker, hun
kan greie sitt hus selv, hun kan gå opp og ned ad trapper
og hun er ikke avhengig av andre til hver minste ting, slik
som da hu satt i rullestolen. Jeg er minst lyke lykkelig

som noen av dere, sa fru Tschudi. Jerg har nådd så langt
på helbredelsens vei at jeg ikke kan la være å fortelle om
denne fremgangen. Fru Tschudi hadde besøkt et hjem for
barn som hadde vært angrepet av poliomyelitt, men ikke fått
skikkelig etterbehandling i tide, og det hun så der, kan hun
aldri glemme……
Det ble vist en film hvor fru Tschudi demonstrerte e
øvelsene hun hadde lært gjennom et halvt år. Det vil si, vi
så bare resultatene, vi så ikke de mange gangene det ikke
lytes, men en kan forstå hva det må ha kostet å komme dit
hen hvor hun er i dag. – Jeg nekter å tro at det er noe håpløst
tilfelle så lenge den angrepne kan bevege armene eller
skuldrene, sa fru Tschudi.
Hvis vi ikke ofrer litt, så er vi med på at det skal leve
mennesker her i vårt land som ikke får en sjanse till å kunne
greie seg selv, bli lykkelige, bli friske.

Følgende sto å lese i Aftenposten etterjulsvinteren 1952.

Vi må regne med et hårdt år hva
poliomyelitt angår

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

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

fra nær og fjern

Reiseapp for rullestolbrukere

En fornuftig app? Eller bare en
annen unødvendig duppeditt til
smartphonen din?

om verden hvor det er tilpasset
rullestolbrukere.
Siden er bygd opp etter
«wikipediamodellen», at brukere
sjøl registrerer hvordan det er på de
enekelte steder, til nytte for andre på
reise.Prøv den. Den er gratis å laste
ned.

Ut fra hva leverandøren skriver på
sine hjemmesider, wheelmap.org, sier
leverandøren at dette er en app for
brukere av rullestol på reise.
Her kan en se hvilke steder rundt

Visste du at...

Løsning x-ord i
Polio nr. 3-2012

D
B

...historiens første poliopasient
finnes på en kalksteintavle fra det
18. dynasti. Ca. 1403 - 1365 f. Kr?
Portvokteren Ruma gir sitt ofer til
kjærlighetsgudinnen Astrate. hans
høyre bein er atrofisk og foten
er i typisk spissfotstilling som er
karakteristsisk for poliomyelitt.
Han støtter seg til en lang stav.
Det er relativt sikre bevis på at
sykdommen poliomyelitt har
eksistert i 3500 år. Kalksteinen
er 27 centimeter høy og befinner
seg på Ny Carlsberg Glypotek i
København.
Dette leser vi i Regionnytt for
NHF Trøndelag.
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P
B
U
Anne-Grethe
Lundquist på
Hamar ble
trukket ut
som vinner
i x-ord i nr.
3. 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 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
ietorstv@online.no
Buskerud Polioforening
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
werre-fj@online.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
2436 Våler i Solør
Tlf. 62 42 03 14
Mob. 456 05 790
mona.myrer@online.no
Hordaland Poliolag
Marit Sætvedt
Dag Hammarskjölds vei171
5044 Fyllingsdalen.
Tlf: 55 16 79 24
MOB: 922 10 646
maritir@frisurf.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.
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

Kontaktperson for
Finnmark
Gerd Åse Dervo
Seidaveien 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

Troms lag for
Polioskadde
Bjørn Nilsen
Strymannsveien 29
9014 Tromsø
Tlf: 77 67 29 46
Mob: 952 47 750
bjornnilsen47@gmail.com

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

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

