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Snart vår

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

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

Løfter foten når du går!!

Et nytt og helt unikt hjelpemiddel som minsker risikoen
for å snuble over hverdagslige hindre som f.eks. terskler
og tepper.
Produktet har en unik konstruksjon hvor selve vinkelen
i båndet gjør at løftet blir optimalt, og at kreftene spres
over en stor flate.

Fungerer
både

med og uten sko!

NAVIGAIT er et produkt som har sin opprinnelse fra
en bruker i Sverige som letet etter en bedre løsningen
enn hva markedet kunne tilby. NAVIGAIT er et produkt i
ToeOFF-familien.

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller mail.norway@camp.no

www.camp.se
www.camp.no
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lederen har ordet

2013 er nå godt i gang, og vi kan med sikkerhet fastslå at det vil bli et nytt år med nye utfordringer for oss alle. Og det skal
vi være glade for, da er vi i alle fall fortsatt med. Det er viktig, spesielt nå når helsemyndighetene og kommunene tester ut
hvordan den nye samhandlingsreformen skal fungere i praksis. Her skal jeg hilse og si at det ligger flere utfordringer foran
oss, både som enkelmennesker og som organisasjon.
Uffda – det høres ut som en negativ vinkling. Men det er det egentlig ikke, nødvendigvis. Vi er inne i en spennende tid
hvor mange strever for å få brikkene på plass. Det er viktig for alle parter at de får tilbakemelding på hva som fungerer
– og hva som ikke fungerer. Uten dette kan de ikke styre utviklingen i riktig retning. Det er her vi alle kommer inn
som enkelmennesker. Vi må prøve ut tilbudene i praksis og melde tilbake hvordan vi opplever det. Da er det viktig å gi
tilbakemelding på både det som er bra, og det som ikke er bra.
Vi i Hovedstyret prøver å ha «fingeren på snøret» slik at vi kan gjøre vårt her. Jeg tenker på både påvirkning av
byråkratene, men også, ikke minst, politikerne. Husk at det er stortingsvalg til høsten. NHF skal ha møte med ledelsen i
alle partiene og har bedt om innspill fra landsforeningene i den forbindelse. Landsforeningene er oss alle. Derfor ber vi om
tilbakemeldinger på de erfaringer dere gjør. Dersom terskelen for å kontakte oss i Hovedstyret synes litt høy, så bruk gjerne
lokalavdelingene som mellomledd.
Disse spørsmålene blir også tema på den konferansedagen vi skal ha i forkant av årsmøtet. Her har vi invitert både
politikere og byråkrater. Det skal bli spennende å se hva de har å komme med, og hva de nå mener fram mot valget.
Det skjer flere spennende ting innen vårt område. Professor Borg arbeider videre med imunglobelin behandling. Det er
grunn til å håpe at hans erfaringer og resultater vil komme flere i vår gruppe til gode etter hvert.
Selv om Extra stiftelsen i første omgang sa nei til å støtte vår foreslåtte etterundersøkelse på polio så har vi ikke gitt
opp dette spørsmålet. Det er nedsatt en gruppe som arbeider med dette. Vi kommer til å fremme søknader ovenfor
flere instanser, herunder en ny søknad til Extra stiftelsen. Hovedstyret vurderer denne oppgaven som så viktig at vi må
gjennomføre den. Fagmiljøet på Sunnaas sykehus er med oss i denne prosessen, og de forberedende skritt for selve
undersøkelsen er allerede i gang. Det er da viktig at dere stiller opp når forespørselen om å delta i undersøkelsen kommer.
Det vil være til beste for oss alle jo flere som besvarer de skjemaene som blir sendt ut.
Økonomi: Foreningen har et driftsunderskudd 82,538,- for 2013. Dette var omtrent som forventet. Som dere kjenner til
så har vi mistet driftstilskuddet fra NHF, og har i stedet blitt med på en bingo ordning. . Bingoinntektene er variable og
sterkt usikre, og det er temmelig vanskelig å budsjettere nøyaktig ut i fra dette. Derfor har vi da fått tillatelse fra årsmøtet å
forskuttere og ev. dekke underskuddet gjennom kapitalen i fondet. Fra tidligere har vi anledning til å bruke fondets renter til
nødvendig dekning av underskuddet på driften.
Vi har fått gaver til Vårt eget Fond på 75.000. Fondet har derfor økt noe i år pga renteinntekter. Vi takker for gavene, og vil
samtidig nevne at vi gjerne ser at fremtidige gaver også kan øremerkes driften. Samtidig vil vi være meget takknemlig om
noen av medlemmene kan komme opp med ideer og prosjekter som kan gi oss økede og stabile inntekter i årene framover.
Som vanlig har vi fått spørsmål om egenandelen på helsetjenester i år. For 2013 ligger den på kr. 2040;00. Leger,
fysioterapeuter og apotek er pålagt automatisk å rapportere om våre utgifter til NAV slik at de kan få sendt oss frikort så
snart vi når dette taket. Det skader vel heller ikke om vi selv følger litt med på dette.
Et sorgens budskap nådde oss da vi var samlet til Hovedstyremøte i februar. En av våre «Høvdinger», Bjørn Lobben, har
gått bort. Han har betydd mye for oss både i organisasjonsmessig sammenheng og som enkeltmenneske og kamerat. Vi
fikk anledning til å takke familien for at de har latt oss få dele Bjørn med dem. Han hadde også bedt om at det i stedet for
blomster ved begravelsen ble gitt en gave til LFPS sentralt. Vi takker også for dette og lyser fred over Bjørns minne.
Nå nærmer det seg årsmøtetider. Jeg går ut i fra at dere har fått med dere at møtet starter fredag 24. mai med et fagseminar
om Samhandlingsreformen. Lørdag 25. mai er selve årsmøte dagen, og søndag 26. mai har vi Lokallagenes runde. Jeg ber
om at de som skal ha innlegg fra sitt lokallag denne dagen forbereder seg skriftlig og at vi kan få dette materialet i ettertid.
Det vil lette arbeidet for de som skal lage referat og skrive innlegg i Polio om dette.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle god påske og en fin vår, og vel møtt til årsmøtet på Gardermoen i mai. Vi ser fram til
å treffe dere alle igjen.

Stein
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Minneord

Bjørn Lobben
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at du, Bjørn, ikke var blant oss lenger. Du sovnet stille inn den 31.
januar.
Du hadde omtanke for hver enkelt av oss i polioforeningen og sikkert for mange andre vi ikke kjenner. Vi vet jo at
du hadde flere interesser, mynter, frimerker, lagde kniver, delte hobbyen til Elisabeth som er hunder, du likte å fiske,
du samlet antikviteter og ikke minst hadde du et hjertebarn i arbeidet med polio. Av og til lurte jeg på hvordan du
klarte alt sammen. Men noe av svaret har jeg tenkt må være at du var engasjert og alltid tilstede i det du drev med,
du var strukturert, saklig og grundig. Du var flink til å lytte til oss andre og stolte på at vi også klarte den oppgaven
vi var valgt til.
I 24 år har du vært med i styret i Buskerud polioforening, laget som du startet sammen med flere. Før det hadde du
hatt kontakt med Vestfold poliolag og ønsket ditt ble at Buskerud også skulle ha en polioforening. Det klarte du.
Du ble tidlig valgt som nestleder i Landsforeningen for Polioskadde. I denne perioden samarbeidet du med Steinar
Øyhaugen fra Vestfold, og dere dro i gang den store polioundersøkelsen. Resultat ble et viktig dokument som blant
annet fastslo at polioskadde ville ha godt av helsereise til varmere strøk, noe som ble realisert for oss poliopasienter.
Men du var ikke ferdig med det. Etter evalueringen av undersøkelsen reiste du og Steinar på turne i hele landet for
å dele kunnskapen som var samlet inn. Du ville skrive polioens historie, en bok jeg vet krevde masse tid og arbeid.
For som alltid, dette skulle kunne dokumenteres hvert eneste ord! Det var deg. Du klarte det også.
Et tredje prosjekt i polioforeningen var et eget medlemsblad - Polio Plukk. De første utgivelsene var ikke slik du
ønsket det skulle være, men det ble det virkelig etter hvert. Her også samarbeidet styrene i Buskerud Polioforening
og Vestfold Poliolag, og senere kom også Telemark Poliolag med. Du var selv redaktør, tilrettela utkastene før det
ble sendt til trykkeriet. Du var veldig klar på at hvis det skjedde noe som kunne være av interesse for medlemmene,
ja så skrev du om det. Du skaffet deg mye nytt stoff ved å følge med på internett. En del stoff fikk du i egenskap av
at du var representant i forskjellige fora som hadde med hjelpemidler og funksjonshemming å gjøre.
Alle verv du har hatt har jeg ikke oversikt over, men du var aktiv til det siste.
Vi vil takke deg Bjørn, og Elisabeth, for at dere tok imot oss så bra når vi kom på møter eller julebord og stilte
hjemmet deres til rådighet.
Takk Bjørn for alt det du har gjort for oss. Vi lyser fred over ditt minne!
Buskerud Polioforening
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Rehabiliteringsopphold på
Grande ved Mjøsas vakre strand

Innendørs: På Grande rehab har de bygget om to pasientrom til innnendørs bocciabane. Passer bra på vinterkalde Hedmarken. Foto:
Privat
Vinteren hadde kommet innover
Hyggelig er det jo å bli ønsket velkom- sin bok «C-verdighet fra stubbloftet.»
landet, noe som den gjør mer
men igjen!
En hyggelig kveld med avslutning av
eller mindre hvert år, og med mye
Måltidene er basert på selvbetjening, kaffe og kaker.
inneværing!
men hjelp kan en få ved tilsigelse og i
Kveldene kunne bli noe lange da
tillegg er det trillebrett. Middagene er
kun denne ene tilstellingen/foredraget
Nes på Hedmark: Avslag på reallsidig med fisk og kjøtt annenhver
var felles tiltak for beboerne. Et stort
habiliteringsopphold med også avslag
dag. Ved behov av spesiell mat ordnes
savn for mange er at «aktivitetsrompå anke til Fylkesmannen, gjør ikke
dette ved orientering til personalet.
met» med aktivitør er opphørt.
årstiden noe særlig oppmuntrende!
Bassengtrening har polio-gruppen
Da vi var tre damer og tre herrer ble
Med fortsatt litt kampvilje og dihver dag sammen med instruktør som
det noe konkurranse! Med ergoterarekte kontakt, kom det fram at det var
også er med i vannet! Dette er et posipeuten hadde vi både Quiz og Boccia
ledige plasser på Grande. Der var det
tivt trekk som ikke praktiseres på alle
i gutte- og jentelag. Til orientering så
så mange ledige plasser at de var på
steder.
gikk jentene av med seieren i begge
grensen å avlyse gruppeopphold for
Fysioterapeuten er fast for oss i fire
konkurransene!
polio! Julestengingen her var fra 18.
av ukas dager, og tar tak i «vontene» i
Bocciaspillingen var en prestasjon i
desember til 3. januar så her var det
håpet om at disse blir oppløst, noe de
selg selv: Rommet hadde tidligere vært
å handle raskt da det allerede var et
stort sett klarer.
to pasientrom og fikset enkelt opp.
stykke ut i desember.
I helgene hadde vi mulighet til å
Dette medførte til at gulvet ikke var
Ved ny søknad gjennom Sykehuset
skrive oss opp på basseng og det behelt slett så boccia-ballene gikk i alle
Innlandet Rehab Ottestad med ønske
nyttet vi oss av både lørdag og søndag. retninger. Av den grunn ble det mange
om opphold på Grande gikk saken «i
Samling for gruppa med avspenning til overraskelser og mye latter da planlegboks» allerede fra 3. januar.
CD en gang i uka var veldig bra.
gingen av ballplasseringen gikk helt på
Seks personer møttes for rehabiliterProgrammet hadde også foretverke.
ing på Grande, noen kjente og andre
drag slik som: Fysisk aktivitet og
Hjemreisedagen hadde vi også time
ukjente, men alle ble «gamle» kjente
livskvalitet, aktivitetsregulering, matfor bassengtrening. Vi var fire som
etter bare noen dager.
prat og nøkkelråd for et sunt kosthold
møtte opp og fysioterapeuten Toril var
Omvisning for ukjente hørte med
med sykepleier, kognitiv terapi og
med oss. Etter en kort stund med opptil ankomstdagen. I løpet av det siste
felles avlutning og evaluering.
varming til musikk begynte mødre
året har det blitt store forandringer og
Legens «time» og avtale etter ønske
med babyer å innta bassenget! Her var
mange treningsrom. Disse har blitt på
med sosionom og ergoterapeut er et
det blitt kollisjon med den åpne løsninbekostning av «koserom» og salonger,
fint pluss.
gen for lokalbefolkningen. Tilslutt var
men utstyrt med mye og bra teknisk
Etter vårt ønske fikk vi demonstra
det seks mødre med like mange babyer
utstyr. Dette kommer også lokalbesjon og prøvelån av crosser fra Invaog vi fem som skulle trene. De minste
folkningen til gode da de leier plass for care. Grunnet snøvær og kulde ble den var storfornøyde selv om det ble mye
trening på ettermiddagene. TV-stuen
ikke så mye benyttet.
plask fra oss «trenerne», men det gikk
var blitt minimalisert, men i tillegg kan
I løpet av disse fire ukene hadde
på et greit vis selv om vi betraktet de
en leie TV på eget rom og det kan jo
gruppa to bursdagsfeiringer og en
små nesten mer enn vi selv trente.
være greit da en kan selv velge kanaler. felleskveld hyggekveld med far og datTakker med dette for et bra opphold
Velkomsttreff med fagpersonalet
ter Olestad, hvor Kari Sangro Olestad,
og håper å treffes igjen.
var også 1. dags aktivitet. Her er det
fortalte som deltaker, og viste egne
et stabilt personale så for gjengangere
bilder fra Tv-programmet «Uten grenser det kjente og blide ansikter å møte.
er». Halvar Olestad leste stubber fra
Anne-Grethe Lundquist
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20 år med Oslo Poliolag

Festmiddag: Medlemmer i Oslo Poliolag feiret lagets 20 årsjubileum.
«Tiden flyr» har vi ofte hørt. At det
var ti år siden den gangen vi feiret
vårt 10 års jubileum i 2002 ville de
fleste av oss ikke tro. Selv om ti år
er et langt tidsperspektiv, husket
vi godt hvordan det var på 10 års
jubileet, og « i det gode selskapet
glemmer man tiden» er det sagt.
Oslo: Oslo Poliolag feiret 20 års
jubileum på Clarion Christiania
hotell midt i Oslo sentrum. Jubileet
startet med at vår leder Randi Halden
Larsen ønsket medlemmene, spesielt
inviterte gjester og æresmedlemmer
velkommen med champagne ved
inngangen. Deretter ble de geleidet
av styremedlem Eva Moen og Annie
Karlsen inn til festsalen hvor bordene
var ferdig dekket og pyntet med lys
og blomster. Her ble de tatt i mot av
styremedlem Inger-Lise Delingsby.
Etter velkomsthilsen fra vår leder
ble det servert en utsøkt treretters
middag. Bjørn Hansen som
tidligere var leder i Oslo Poliolag
hadde påtatt seg oppgaven som
toastmaster. Hans humør og den
fine underholdningen med klassiske
sanger fra ulike operaer bidro til å
gjøre kvelden enda mer minnerik.
Under middagen var det taler fra flere
av gjestene, som blant annet NHF
sentralt, NHF Oslo, æresmedlemmer

Gjester: Det var mange gjester på jubieleumsfesten. Her er Bjørn Hansen og Eva
Moen ved bordet.
privatpersoner. Mange talte om
Oslo Poliolags historie, faglige
utfordringer og samarbeidet med
ulike instanser i og utenfor NHF. Man
kunne også nevne at samtidig med
jubileet ble Oslo Poliolag vurdert
til «høyeste kredittverdighet» av
Kredittopplysningen i 2012. Gaver ble
overrakt og mottatt med takk av Oslo
Poliolags styre. Kvelden ble avsluttet
med kaffe og kaker, og medlem av
Likemannsutvalget Berit Stang-Hansen
takket for maten.

Da festen var avsluttet fikk styret
takk fra medlemmer og gjester for en
hyggelig aften, og ga uttrykk for at de
så fram til 30 års jubileet.

Tekst og foto: Phuoc Tan Le
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Seks på behandlingsr
– Hvis du vil se vi trener får du
komme før klokka ni om morran.
Da har vi «pinnetrening». Det er
både nyttig og morsomt. Også å se
på. Seks polioskadde er på årets
første behandlingsreise på Clinica
Vintersol i Los Cristianos på
Tenerife. I nesten fire uker har de
vært på klinikken og fått, for dem,
viktig trening. Både i grupper og
med egentrening.

Los Cristianos: Polio treffer de
seks den siste mandagsmorgenen før
de skal sette seg på flyet og reise hjem
til et kaldt og vinterlig Norge. For med
hjelp av mobil- og datautstyr er de alle
sammen oppdatert på hvordan vær som
venter dem.
Det er bare noen få dager igjen
til de skal reise hjem fra stedet de
alle har tapt sitt hjerte til. I den lette
sommerbrisen svaier palmene på
Vintersol lett og gir en behagelig vind.
Det hjelper på, og demper den verste
varmen. De foreller at de fornøyd
med oppholdet på Vintersol. Været
denne januarmåneden har vært uvanlig
bra og selve behandlingstilbudet har
nesten vært i overkant av hva de hadde
forventet seg.
– Vi snakker om været hjemme.
Men det er ikke noe tema for oss
nå, smiler Willy Rolf Syverud, fra
Oslo. Han er på sitt første opphold på
Vintersol og synes det er et fantastisk
sted å være.
– Jeg har vært i Tyrkia noen ganger,
men for å være ærlig er Vintersol langt
bedre enn Tyrkia, sier han, mens flere i
gruppa er enig med ham.
Nå er det ikke slik at de som
ønsker behandlingsreise sjøl kan
bestemme hvor de vil reise. For
som de seks i gruppa forteller er det
Behandlingsreiser som plukker ut
deltakere på hver tur. Heller ikke hvor
de skal reise.
Hotellstandard
Maten på Vintersol er, i følge de seks
et kapittel for seg sjøl. To varme
måltider hver dag servers det fra et
kjøkken som er «spesialister» på
svensk mat. Blant annet spiser de
havregrøt med mye sukker og melk
hver eneste morgen.
– Maten er helt fantastisk. Det
samme vil jeg si om rommene
våre. Det skal i sannhetens navn
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Gruppa: Bak fra venstre: Willy Rolf Syverud, Oslo. Trygve Stenvik, Ørnes og Ingvald
Solberg, Kristiansund. Foran fra venstre: Milovic Bosilyca, Oslo, Kari Inghelm, Sogn og
Fjordane og Ellen Kaurin, Kristiansand.
sies at flere av rommene kanskje
trengs å oppgraderes noe, men
«sykehussengene» er teknisk veldig
bra og rommene ryddes hver dag.
– Hvis en først skal klage på noe,
synes jeg det er dårlig at det ikke er
internettilgang på rommene. Vi har et
datarom, men nettilgangen er svak og
ustabil, så en vet aldri når en blir kastet
ut fra nettet, sier Ellen Kaurin.
De mener at dette er viktig og er
redd for at noen kan komme til å takke
nei til en reise i så lenge som fire
uker og ikke ha kontakt med familien
hjemme.
Liten gruppe
De seks som kom med på årets første
behandlingsreise synes det er artig
at de kom sammen med ei gruppe
revmatikere. Seks polioskadde og 15
revmatikere sammen. En ny og kanskje
artig opplevelse for både revmatikerne
og poliopasientene.

– Det er nyttig for både for dem
og oss. Vi har mange erfaringer å
utveksle og snakke om. Og jeg synes
den gruppen vår har fungert veldig
godt sammen, sier Ellen Kaurin fra
Kristiansand.
De mener det kan være riktig å reise
sammen med andre pasientgrupper.
At det på denne gruppen er seks
med poliomyelitt og 15 revmatikere
skyldes rett og slett at det ble fort
kort tid til å fylle gruppa med 21 fra
poliomyelittforeningen.
«Budsjettkrøll»
Som sikkert de fleste har fått med seg
ble behandlingsreiser for vår gruppe
foreslått strøket fra årets budsjett, men
etter at ledelsen i LFPS hadde brukt
mye tid på å informere politikerne
våre, snudde de og behandlingsreiser
igjen kom på budsjettet.
– Det er grunn til å berømme det
arbeidet som ledelsen i foreningen

reise på Vintersol

Godt å trene: – Det er godt å trene og
kjenne at det hjelper, sier Ellen Kaurin
gjorde i denne saken, mener de seks på
årets første behandlingsreise.
For de seks som Polio traff på
Clinica Vintersol var ikke i tvil om
at et opphold har mye godt for seg.
Både fysisk og psykisk. Dagene er
fylt med trening under ledelse av
dyktige fysioterapeuter gjør og at den
fysiske allmenntilstanden bedrer seg
betraktelig.
Virker veldig bra
– Jeg har vært på test nå på morgenen.
I forhold til den testen jeg hadde
den første uka klarte jeg å gå 100
meter lengre nå på de angitte seks
minuttene i dag enn sist. Det er jeg
kjempefornøyd med og det viser at det
ikke akkurat er noen ferietur jeg er på,
smiler Ellen Kaurin fra Kristiansand.
Også de fem andre forteller om stor
framgang under treningsoppholdet på
Tenerife.
Ingvald Solberg fra Kristiansund
stortrives på Tenerife.
– Hadde jeg vært hjemme nå hadde
det vært varmestrømper og varmesåler
som hadde vært alternativet, smiler
han fornøyd, mens fysioterapeuten

Trener: Jenny Rundkrantz har
permisjon ett år for å jobbe på Vintersol

Pinnetrening: Tryge Stenvik fra Nordland
trener skyggeboksing.

STrekker og tøyer: Ingvald Solberg for fysioterapi av Pedro Antonio Rodriguez, en
solfylt formiddag.
Pedro Antonio Rodriguez hjelper han
med å tøye ut på benken
– Det er viktig for oss alle, sier Kari
Inghalm fra Sogn og Fjordane.
Gruppa som vi traff på Vintersol i
januar er litt spesiell. Ingen av de seks
er avhengig av rullestol og de klarer
seg stort sett selv. Og det er faktisk
sjelden at ei gruppe er så «gangføre»
– Jeg må jo få lov å skryte litt av

oss selv. De fleste av oss har vært
på toppen av byfjellet både én og to
ganger. Det er ikke verst for en som
har senskader etter polio, dét, smiler
Willy Rolf mens de andre nikker
samstemmig.

Tekst og foto: Svein Sjølie
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Behandligsreise – ikke bare
trening og slit

Lek og moro: I februar er det karneval på Tenerife. På Clinica Vintersol også. Fysioterapeuter og andre fra personalet arrangerer
karneval i og ved bassenget hvor det er mange pasienter som har kledd seg mens de har gymnastikk.

Søndagsmarked: Markedet i Los Cristianos er viden
kjent for alt juggelet de selger. Mona Myrer, Anne Marie
Evensen og Marita Furulund på markedet.

Et opphold på Clinica Vintersol er
mer enn trening. Hver helg er det
treningsfri, og da legges det opp til
andre aktiviteter.
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Tekst og foto: Svein Sjølie

Søndagsmarkedet i Los Cristianos er
viden kjent. Det selges stort sett bare
juggel, men det er en artig opplevelse å
ha vært der.

Ellers er jo februar karnevalstid og
det går ikke upåaktet forbi på Vintersol
heller. Kombinert med bassentrening
blir det faktisk ganske gøy, også.

Norske poliotter på ferie i varmen

Leid leilighet: Jorunn Aune Høyer er en av mange som
Trives i Syden: Gerd Tømmerholen med gode hjelpere på
tilbringer mye av vinteren på Tenerife. Foto: Svein Sjølie
terassen hvor de bodde. Foto: Stein Johnsen
Selv om alle ikke hadde fått
varsel. Vi får bare håpe at vi i løpet
hadde jeg med meg rekvisisjon og
behandlingsreise nå i januar, så
av året vil få oppfylt den opprinnelige
hadde bestilt behandling på Vintersol
var det flere norske poliotter som
kvoten for polio på disse reisene.
under ferien. Det fungerte veldig bra.
nyttiggjorde seg det gode klimaet og
En av kveldene ble det invitert til
Det betyr at vi kan få et helt annet og
varmen på Tenerife på nyåret.
sammenkomst i Svenska kyrkan, hvor
bedre utbytte av et slikt opphold.
Den norske sjømannskirken har sine
Nå viste det seg at det var flere som
Los Cristianos: Selv bodde jeg
hadde ordnet seg med ferie i den kalde kontorer. Man var så heldig å ha en
på et av nabohotellene til Vintersol.
aktiv musiker med i reumatikergruppa.
årstiden. Vi traff på venner både fra
Her bodde det også en annen av
Han var organist og hadde fått kirka
Trondheim, Jorunn Aune Høyer, og
poliofolket, May Segelsten. Både May Gerd Tømmerholen fra Hamar. Alle
med på å invitere til en hyggekveld
og jeg har lært å bruke den muligheten ga klart uttrykk for at de hadde en
med variert musikk. Det viste
som ligger i å kombinere ferie med
seg at organisten behersket flere
mye bedre hverdag her i varmen enn
fysikalsk behandling. Denne gangen
musikksjangre. Vi ble med på en reise
hjemme i kalde Norge nå på vinteren,
fra klassisk musikk til jass. I tillegg
selv om ikke alle hadde ordnet seg
med behandling av fysioterapeut under stilte en av de ansatte i kirka opp med
både diktlesning og sang. Han tok oss
veis. De hadde begge leid seg plass på
med på en guidet tur gjennom Jakob
vanlige hotell, men både hotellene og
forholdene for øvrig er godt tilrettelagt Sandes liv. (Dere vet han med: «Trur
eg» og «Det lyser i stille grender».)
med universell utforming. Her har vi
Sande var jo fra Holmedal i Sunnfjord,
i Norge fortsatt mye å lære. Det betyr
men bodde store deler av sitt voksne
mye at vi slipper å bruke krefter til å
liv i Oslo området hvor han virket
fungere godt i dagliglivet. Da blir det
mye bedre gevinst av selve oppholdet i som lærer i videregående skole. De
avsluttet med et kraftfult nummer med
varmen.
sang som ble akkompagnert av ”vår”
Denne gangen var det en liten
organist. Virkelig en flott og givende
gruppe med poliotter som reiste
kveld.
sammen med reumatikere fra Norge
Derfor har jeg an anbefaling til
til Vintersol. Det så ut til at de hadde
dere alle. Dersom dere har mulighet
det veldig bra sammen. Her ble det
til å ordne en tur på egen hånd, så lar
knyttet nye forbindelser og utvekslet
det seg kombinere med behandling
erfaringer. Selv om helseplagene ikke
på Vintersol. Tilsvarende muligheter
var helt de samme for begge grupper,
finner vi også på Lanzarote og Gran
kunne man lære mye av hverandre.
Canaria. Bruk disse mulighetene.
Mitt inntrykk var at de få norske
Ferien blir mer utbytterik og gir
poliottene nok kunne ha tenkt seg
ytterligere tilskudd til en lettere vinter
selskap av flere med samme diagnose,
Underholdning: En av revmatikerne
når vi kommer hjem.
men deltakerantallet var vel det beste
viste seg å være en meget dyktig pianist.
man kunne klare på et relativt kort
Stein
Foto: Stein Johnsen
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«Poliomyelitis acuta» i års
i Kristiansand 1937-1962.
Jeg fikk polio som spedbarn i
Kristiansand i 1951, og har hatt det
meste av min oppvekst der. Like før
jeg ble født, fikk min tre og et halvt
år eldre søster polio. Polioen har
preget mitt liv på flere måter.
Kristiansand: Jeg er utdannet
bibliotekar, og har siden 1990 jobbet
ved det medisinske biblioteket på
daværende Vest-Agder sentralsykehus
- nåværende Sørlandet sykehus HF
Kristiansand. Jeg har trappet ned
stillingens størrelse etter hvert, men
nå nærmer det seg slutten på min tid i
arbeidslivet.
I biblioteksbasen
Jeg har nylig registrert en del eldre
materiale i den store biblioteksbasen
BIBSYS. Noe av det som fantes
i bibliotekets magasin, var gamle
årsberetninger fra sykehuset i
Kristiansand. Enhver er jo seg selv
nærmest, så jeg benyttet anledningen
til å se på tallene for poliotilfeller.
De årene som skilte seg ut med et
stort antall tilfeller, nemlig 1941 og
1951 samsvarte med det jeg hadde
lest om tidligere. Jeg hadde imidlertid
ikke vært klar over hvor mange som
døde i epidemiene, selv om jeg visste
det forekom. Jeg har kommet til at det
kanskje kan ha interesse for andre, å se
en oversikt over de tallene jeg fant.
Sendt i isolat
Jeg har ikke forsket på hvor godt
disse tallene samsvarer med antall
poliotilfeller i Vest-Agder, men etter
det medlemmer av vårt poliolag har
fortalt, ble pasienter sendt til isolat i
Kristiansand fra hele fylket.
Jeg har foretatt noen enkle
beregninger, selv om jeg vet at
tilfeldigheter kan spille inn når en har
såpass små tall.
Antall døde i prosent av antall
tilfeller:
17 % dødelighet 1937-1942
12 % dødelighet 1946-1962
17 % dødelighet kvinner 1946-1962
(antall døde kvinner i prosent av antall
tilfeller blant kvinner)
Barn eller voksne?
12 Polio 12013

Vågsbygd: Her er artikkelforfatteren, Gudrun Meyer, sammen med fystioterapeut
Gudrun Siira fotografert i Vågsbygd i 1953. Foto: Privat
Hvor mange av disse var barn og hvor
mange var voksne? Det forteller ikke
årsberetningene noe om dessverre.
Min søster og jeg var to av de 70
kvinnene som var innlagt i 1951/52.
Jeg kan jo ikke huske å ha vært
pasient i Kristiansand. Familien
bodde i Bergen fire og et halvt år fra
1953 til 1958. Mine erindringer fra
treningsopphold har jeg fra Haukeland
sykehus.
Bildet er tatt i Bregneveien i
Vågsbygd utenfor Kristiansand i 1953,

(kanskje rett før vi flyttet til Bergen).
Gudrun Siira arbeidet på sykehuset.
Siden vi var to poliobarn som bodde i
nærheten av henne, kom hun hjem til
oss på sin fritid og ga mine foreldre
råd og hjelp. Det var både hyggelig
og nyttig å gjenoppta kontakten med
henne da vi kom tilbake til byen i
1958.

Gudrun Meyer

sberetninger fra sykehuset
Årsberetningene dekker 2.halvår og 1. halvår året etter. Siden jeg vet det pleide å være flest poliotilfeller 2. halvår,
har jeg valgt å sette tallene på f.eks. 1951 istedenfor 1951/52.
Siden tall fra perioden 1943/44, 1944/45 og 1945/46 mangler, har jeg delt tabellen i to deler.
Årstall
1937
1938
1939
1940
1941
1942
Totalt
Årstall
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
Totalt

Referanser:

Tilfeller
Menn
3
0
0
2
48
3
56

Tilfeller
Kvinner
2
0
0
2
41
4
49

Tilfeller
Menn
5
0
0
4
89
7
105

Dødsfall
Menn
1
0
0
0
13
2
16

Dødsfall
Kvinner
0
0
0
0
0
2
2

Dødsfall
Totalt
1
0
0
0
13
4
18

Tilfeller
Menn
23
17
17
1
1
78
8
8
1
1
0
0
0
0
0
1
0
156

Tilfeller
Kvinner
7
8
12
1
0
70
13
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
116

Tilfeller
Totalt
30
25
29
2
1
148
21
9
2
3
1
0
0
0
0
1
0
272

Dødsfall
Menn
2
3
0
1
0
11
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
20

Dødsfall
Kvinner
0
0
3
0
0
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

Dødsfall
Totalt
2
3
3
1
0
18
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32

Årsberetning ... / Kristiansand
kommunale sykehus
1937/381954/55
Årsberetning ... / Sentralsykehuset
i Kristiansand		
19557561962
Lobben B. Polioens historie i
Norge – sykdommen, samfunnet
og pasienten. Oslo: Unipub forlag,

2001.
Lobben, B. Poliomyelittens historie
i Norge – sykdommen, samfunnet
og pasienten. Tidsskr Nor
Lægeforen 2001; 121:3574-7

Godt sagt
«Bekymringer trækker en
negativ rente. De vokser
sig små hvis man kan
vente».
Piet Hein (Kumbel)
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Æresmedlem Margot Nissen-Lie 100 år

Den19. februar 2013 fylte Margot Nissen-Lie LFPS’eneste æresmedlem - 100 år. Dagen ble feiret i
hennes hjem på Nesøya i Asker hvor hun bor alene i en
jakthytte med stabbur på tunet som begge ble bygget til
Verdensutstillingen i Oslo i 1914.
Når man runder hundre år, så kommer både ordfører og
prest på besøk for å gratulere, og her var intet unntak.
Ordfører Lene Conradi i Asker kom med bløtkake fra
kommunen og blomster fra seg selv.
Det vanket også gratulasjonskort fra Kong Harald. Mange
yngre gjester var med og feiret henne på hennes store dag,
for hun har jo mistet alle jevnaldrende venner og søsken.
Margot Nissen-Lie har vi tidligere hyllet for hennes 15
års innsats for oss poliorammede på 1940-50- og 60-tallet
i Landsforeningen mot Poliomyelitt, som foreningen
het den gangen, og hvor hun var medlem i styret. Hun
tok initiativ til å danne arbeidsgrupper som samlet inn
penger ved å holde basarer, loppemarkeder, utlodninger,
mannekengoppvisninger og messer. De innsamlede
midlene gikk til praktiske tiltak så som vaske-maskiner og
utstyr som kunne lette hverdagen for de poliorammede.
Foreningen ga også støtte til bygging av polioinstitutter
rundt om i landet. Margot var og initiativtaker til bladet
Polioposten, hvor hun ble den første redaktøren.

og Oslo og fortalt om arbeidet for de poliorammde på
1940-50- og 60-tallet. Hennes mann, Henrik NissenLie var også sterkt engasjert i arbeidet som kirurg, og
han ble den første overlegen på spesialsykehuset for
poliorammede, Kronprinsesse Marthas Institutt i Oslo.
Margot Nissen-Lie var også medlem av kommunestyret i
Asker i en periode på 1960-tallet.
Så sent som i fjor hadde Margot en times opplesning
av lyrikk på Det norske teatret i Oslo. Hun var også
representert i TV-programmet «Brenner» på NRK 1 nå i
februar. Margot har stor glede av håndarbeid, og har sydd
utallige puter i ull som hun rundhåndet gir bort i gaver.
Margot snakker også åpent ut om døden som opptar henne
som tema, da hun mener vi er redde for å snakke om det
eneste sikre her i livet for oss alle. Hun siterer da gjerne
strofer fra poesi som her av Henrik Ibsen «De siste gjester
jeg fulgte til grinden – det siste farvellet tok aftenvinden».
Margot gjentar ofte at hun er privilegert som har tre
sønner, åtte barnebarn og 18 oldebarn som alle har det
bra, og som bor rundt henne på Nesøya. Lørdagen etter
at LFPS var hos henne skulle hun feiere 100-årsdagen
sammen med hele sin store familie.
LFPS gratulerer hjerteligst med 100-årsdagen.

Da hun ble utnevnt til æresmdlem i LFPS med diplom
på vårt årsmøte i 2009, sa hun at hun ikke likte ordet
veldedighet for det arbeid hun hadde gjort for de
poliorammede, men at hun heller ville bruke ordet frivillig
innsats.
Margot har besøkt polioforeningene i Buskerud, Akershus
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Tekst og foto: Snefrid Bergum

Godt sagt
”Du kan klare hva som helst hvis du har begeistring. Begeistring er den deig som får dine
forhåpninger å heve seg mot stjernene. Begeistring er glimtet i øynene dine, den spenstige
bevegelsen når du går, det faste grepet på tingene, den uimotståelige strømmen av vilje
og kraft til å virkeliggjøre dine ideer. – Begeistrede mennesker har kampviljen i seg. De har
pågangsmot og utholdenhet. Det er begeistring som ligger til grunn for alt fremskritt. Uten den
kan ingen gjøre mer en halvhjertet innsats”.
Henry Ford (Bilkonge)

Komfort med elektrisk gulvvarme!
MILLIMATTM - varmekabelmatte som bygger kun 4,5 mm. Kan legges
i alle typer gulv, enten dekket med avrettingsmasse eller rett i fliselim.
Matten kan legges både på brennbart og på støpt gulv.
MILLICABLETM/MILLICLICKTM - aluminiumsbelagt trinnlydsplate og
varmekabel som totalt bygger kun 8 mm. Her er det ikke behov for
støping. En ideell løsning for parkett og laminatgulv, for bruk i både
nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!

www.nexans.no/varme

Livsløp og aldring med en sjelden tilstand
Prosjektet «Livsløp og aldring blant personer (40+) med en sjelden tilstand»,
er en bred studie av hvordan det er å leve lenge med en sjelden diagnose.
Prosjektet har resultert i fem hefter som tar for seg et liv med dysmeli,
blødersykdom, kortvoksthet, Marfans syndrom og Turners syndrom.
Boken «Som vi ser oss» inneholder tolv selvbiografiske fortellinger om
hvordan det er å leve med en sjelden tilstand.
Forfattere: Kirsten Thorsen og Vigdis Hegna Myrvang.

For bestilling og mer informasjon:

FoA Annonse Polio 01-2013.indd 1

www.aldringoghelse.no

tlf 33 34 19 50 – post@aldringoghelse.no

28.02.13 14.05
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Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

Konferanse o

– fra science fiction til pasientbehand
Forskningsrådet inviterte til konferanse i Oslo
kongressenter om stamcelleforskning den 12. februar,
og vi i LFPS syntes dette lød spennende. Derfor møtte
det tre spente medlemmer fra styret. Ragnhild, Geir
og Stein for å høre om dette kunne være spørsmål
med relevans for oss poliotter. – Og – Ble det det? Det
får leserne selv anledning til å bedømme ut i fra dette
referatet.

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

- tilhenger av norsk kvalitet

POLIORAMMEDE
Elise og Ole Gotaas’ fond for poliomyelittrammede
kan etter søknad gi individuell støtte på inntil
kr. 15 000, til økt livskvalitet, tilrettelegging,
hjelpemidler, rekonvalesens mv.
Søknadsfrist: 15.mai 2013. Tildeling skjer i juni 2013
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema. Søknad
må inneholde:


Opplysninger om hva det søkes støtte til



Utskrift av husstandens siste ligning



Legeattest



Kontonummer til bruk ved eventuell tildeling,
og telefonnummer

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

www.gotaasfond.no
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Oslo: Konferansen ble åpnet og ledet av Anders
Haneborg fra Forskningsrådet. Han er leder i
vitenskapsavdelingen i rådet, og kunne fortelle at målet
med konferansen er å få økt satsing og fokus på forskning
på fagområdet. Mulighetene synes å være mange, og det
virker som det bare er fantasien som setter grenser for hva
vi kan oppnå.
Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold fra Helse og
omsorgsdepartementet fikk så ordet og trakk opp noen
retningslinjer i forhold til departementets satsing på
fagområdet. Hun gjorde det klart at dette var et prioritert
felt også fra den politiske ledelsens side.
Regjeringen er opptatt av å løfte kvalitet og sikkerhet i
pasientbehandlingen. Departementet er derfor opptatt
av at brukerne skal få være med å prege disse feltene i
større grad i tiden framover. Regjeringen er fornøyd med
at de har lagt til rette for stamcelleforskning basert på de
gjeldende regler for bruk av stamceller. Pr. i dag er det hele
12 forskergrupper som arbeider med disse spørsmålene.
Departementet er opptatt av etikken i dette arbeidet. Her
er det viktig at gjeldende regelverk blir ivaretatt, men
også viktig at man er en aktiv part i forhold til det videre
arbeid med tilrettelegging av regelverket. Dette arbeidet
må forankres i samarbeid med Bioteknologinemnda.
Diskusjonene går på bruk av befruktede egg og stamceller
fra embryoer – herunder aborterte slike.
«Ny kunnskap om bedre pasientbehandling» er navnet
på en god brosjyre fra forskningsrådet. Denne gir et godt
overblikk over hele fagområdet.
Fra laboratorium til pasient:
Joel Glover, Nasjonalt senter for stamcelleforskning
ved universitetet i Oslo fikk så ordet. Han startet med å
fortelle at «en stamcelle er en uspesifisert celle med evne
til selvfornyelse», (Hver celledeling danner minst en ny
stamcelle) og denne danner så et sett av spesialiserte celler.
Disse igjen kan da f.eks danne nye blodceller.
Ulike typer stamceller:

•

Embryonale – disse høstes fra 5 dgr. gamle embryoer. Disse er «pluriopotente», det vil si at de
kan bli til flere typer celler.

•

Somatiske stamceller. Disse finnes i beinmarg og
hud.

•

Indusente pluriopotente celler dannes ved ekspe-

om stamcelleforskning

dling

Statssekretær: Nina Tangnæs Grønvold snakket om regjeringens og departementets forhold til fagområdet..
Foto: Leif Arild Fjellheim
opptatt av hva som skjer ute i verden rundt dette spørsmålet.
rimentell manipulering av ferdige differensierte
Jo, vi har stamcelleforskning/grunnforskning. Men hvilke
celler. Dette er per i dag et nytt begrep og innebævekstfaktorer har vi?
rer direkte reprogramering fra ferdig differensierte
celler.
• Klinisk forskning er i en tidlig fase. Her er det
• Multipotent: Mange celletyper.
mye forskning ved flere universiteter i flere land i
verden, spesielt i USA og i Asia.
• Unipotent: En celletype.
• Norge har allerede en Nasjonal arbeidsgruppe på
Ved bruk av embryonale stamceller er det viktig med intens
ryggmargsforskning. Denne gruppen har et omfatkontroll fordi de kan utvikle seg feil, f.eks til kreftceller.
tende samarbeid med de internasjonale forskermilCellene kan brukes til erstatning av celler i den enkelte
jøene.
pasient, og bl.a til studier av sykdommer og utvikling av
medisiner. Dette kan bl.a også være av betydning for vår
• Vi har et nasjonalt register for ryggmargskadde.
diagnosegruppe. I det hele er mulighetene omfattende. De
• Vi har også kommet langt i forhold til informasjon
kan også brukes til organrekonstruksjoner.
til fagmiljøer og pasientgruppene.
Somatiske celler er lett å høste og kan erstatte flere
• Vi er gode på rehabilitering.
typer celler, og de blir ikke kreftceller. De kan brukes til
erstatning fordi de ikke blir avvist av kroppen. Pr i dag er
Forsamlingen fikk deretter en oversiktlig orientering om
framstilling meget kostbart. Det etiske spørsmål blir da:
behandling av stråleskadet vev med fettstamceller. Det viser
Hvem har rett til å bruke mine donerte celler, og hvordan?
seg nemlig at det kan oppstå kroniske brannsår, gjerne etter
4-6-8 mndr. Etter behandling. Disse er meget vanskelig å
Stamcelleforskning fra en bruker – og pasientorganisasjons
behandle. Blant annet brukes det trykktank i behandlingen.
ståsted ved Leif Arild Fjellheim, Landsforeningen for
Her i Norge prøves det nå ut alternative metoder til denne
ryggmarkskadde.
behandlingen. Forskningen er lovende, men det er for
Det er ca. 4-5 tusen ryggmargskadde i Norge., hvorav
tidlig å lansere denne behandlingen bredt da vi foreløpig
ca. 1000 er medlemmer av organisasjonen. Fjellheim var
forts. neste side
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ikke er sikker på hvilke mekanismer som er dominerende i
sårhelingen på sikt, og derfor vet vi heller ikke om resultatet
blir godt til slutt.
Multippel sklerose:
Kjell Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for
Multippel sklerose ved Haukeland sykehus orienterte om
arbeidet der.
Man tror at benmargstransplantasjon kan reparere
skader som er oppstått i myelinet, det vil si isolasjonen
på nerveceller. Det synes også som de kan brukes
til å «restarte» immunsystemet. Det vil si å stoppe
sykdomsprosessen på det planet den er i dag. Her snakker
vi ikke om reperasjon av det som er ødelagt. Foreløpig er vi
der at vi trenger mer kunnskap. Vi vet enda ikke om alle kan
få det, hvor ofte, mv. Hvor har det mest effekt?
Autolog benmargstransplantasjon koster ca. 500 000 kroner
i dag. Andre medisiner kan koste inntil kr. 200 000 hvert år.
(Dette gjelder tradisjonell behandling)
Etikk anno 2013: V/Berge Solberg, institutt for
samfunnsmedisin NTNU. Medlem av Bioteknologinemnda.

Innlegg: Leif Arild Fjellheim, Landsforeningen for
ryggmargskadde.

Tidlig etter århundreskiftet ble det nedsatt en kommisjon
bestående av lekfolk som konkluderte med at man ikke
kunne «produsere» embryoer til forskningsformål.
Dilemmaet blir da hva som kan gjøres med «overtallige”
embryoer og egg», det vil si befruktede egg. Bioteknologiloven sier i dag at det er tillat å forske på egg/embryoer
som har blitt overtallige ved siktemål å foreta kunstig
befruktning. Forutsetningen er at dette skjer i løpet av
de første 14 dagene etter befruktningen, innbefattet
nedfrysning.

Slike organer lages ved at man lager et «skjellet», men det
er en dyr og vanskelig prosses så langt. Det er nå også utført
behandling hvor man implanterer «halvfabrikata», og det
ser ut til at pasientens kropp kan overta og fullføre resten av
jobben selv.

Hva med pattentering av forskningsresultatene?
EU har i en dom i en sagt at det ikke er anledning til
patentering av bioteknologiske rutiner og resultater basert
på forskning på embryoer.

Professor Urban ved UIO hadde flg oppsummerende
kommentar til konferansen:
«Dette er et forskningsområde som er i prosess. Det skjer
noe hele tiden. Utveksling av erfaringer er viktige og hjelper
forskningen videre.»
Vi fra LFPS syntes vi hadde en gog nytte av denne dagen.
Det skjer så mye spennende på dette området som kanskje
også kan hjelpe poliopasienter på sikt. Derfor er det viktig
for oss å følge med på det som skjer.ASS

Hva med studier av blodkreft? – stamceller som
forskningsverkstøy?
Nye muligheter for behandling av øyesykdommer: V/
Morten Moe, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Øyet er kanskje vårt viktigste organ og sjelens speil. Hvor
finner vi så stamceller i øyet. Slik det ser ut nå så kan de
finnes i hornhinnen. Studier viser at jo mer stamceller
pasienten får i behandlingen, jo bedre synes resultatet å bli.
Fortsatt er det usikkerhet om hvorvidt det finnes stamceller
i netthinnen. Dette forskes det p.t. på. Så langt er det ikke
funnet stamceller der, men det kan fortsatt finnes noen
perifert.
Status for Tissue Engineeringsprosjektet ved Oslo
Universitetssykehus: V/Aksel Foss.

Stor nytte: Fra LFPS’ side var konferansen viktig.

Per i dag har man klart å lage en lever av stamceller. Dette
kan bli et alternativ til organtransplantasjon i framtiden,
men arbeidet er fortsatt på et forberedende stadium. Dette er
et viktig arbeide da det er stor mangel på donorer.

Av: Stein Johnsen
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Hordaland Poliolags tur til Eidfjord,
16.-18. august 2012

Hardangervidda Natursenter: Her vi fikk se den
flotte panoramafilmen av Ivo Caprino.
Vi var 32 stykker, medlemmer
med feller, som ankom Quality
Hotel Vøringsfoss til lunsj torsdag
16.august. Den av styret i Poliolaget
som var ansvarlig for bestilling av
godt vær, hadde gjort en god jobb!
Eidfjord: Etter lunsj hadde vi
samling, der Ingvald Bastesen fortalte
om sitt liv med Polio, og sin måte å
mestre forandringer i livet. Det var
interessant å høre på ham, han har hatt
et mangfoldig liv. Også fint å høre om
polio fra en som har opplevd det selv,
vi har så mange ganger hørt foredrag
fra fagpersonell.
Neste post på programmet,
var besøk på Hardangervidda
Natursenter, der vi fikk se den flotte
panoramafilmen av Ivo Caprino; en
spennende reise med helikopter over
høye fjell, jeg satt og måtte holde meg
fast innimellom! Det var en opplevelse
av en naturfilm.
På Natursenteret inntok vi også en
fabelaktig 3-retters middag – gravet

Omviser: Ingvald Bastesen leser
inngangsbønnen og forteller.

KRAFTVERK: Vi får orientering inne i den store hallen i kraftverket i
Simadalen.

fjellørret, reinsdyrsteik og multer med
vaniljeis til dessert. Mmm Prima!
Dag 2 besøkte vi Kraftstasjonen i
Simadalen, der vi først fikk se en film
om kraftverket, fossene og bygging
av dammene. Så fikk vi kjøre i biler
inn i hallen, der vi fikk en orientering
av en hyggelig ansatt. Etter vi kom ut
igjen i Guds frie natur, tok vi en biltur
opp i absolutt Guds frie natur! Opp til
Kjeåsen, Denne gården ligger 600 m
over Simadalsfjorden. Det er en smal
vei opp dit, 6 ½ km, og en tunnel på
2 ½ km. Tunnellen er uten belysning
og egner seg derfor ikke for gående.
Oppkjøring hver hele time, nedkjøring
hver halve klokketime.
Etter lunsj på hotellet, var det
omvisning på på Bergsliensamlingen,
som ligger vegg i vegg med hotellet.
Kultursjefen i Eidfjord fortalte
om Bergslien og bildene. Det var
en fornøyelse å se Bergslien sine
tolkninger av munkelivet, kombinert
med folkelivet og naturen i Hardanger.
Senere på dagen fikk vi en omvisning
i, og informasjon om Eidfjord Gamle
kirke av Ingvald Bastesen. Kirken er
en steinkirke fra 1200-tallet. Den har
bevart mye av interiør og innredning
fra svært gammel tid. Den var i
vanlig bruk til i 1981 da Eidfjord
kommune bygget en ny kirke. Det
var «Rikeragna» fra Simadalen som
etter tradisjonen bygget kirken som
soning for en ugjerning og dømt av
kirkeveldet. Han fortalte om kirken
som samlingssted i gode og onde
dager, og om historier fra interiøret
som kirkedøren, lysekronene m.m.
Vi fikk vite at den første som kom

Eidfjord gamle kirke: Fikk
omvisning i kirken
til Kjeåsen, var en soldat, Verald, fra
Kongens garde i København. Han
måtte rømme fra København sammen
med en kvinne, og bosatte seg på
Kjeåsen. Han fortalte også om de
store ødeleggelsene i Simadalen da
demningene brast og dalen ble mer
eller mindre skylt bort. Det var en
opplevelse å være inne i denne kirken.
Kirkekontoret hadde lagt til rette for
at folk som er avhengige av å bruke
rullestol, kunne komme inn i kirken
uten problemer. Det syntes vi var flott.
Ingvald Bastesen leser ingangsbønnen
i kirken og forteller.
Samlingen ble avsluttet med middag
på hotellet, og sosialt samvær etterpå.
Jeg vil få takke Hordaland Poliolag,
og ikke minst Ingvald Bastesen for en
flott tur, og et grundig og interessant
opplegg for deltakerne.

Wenche-Line Bergstad.
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Behandling med Immung

Kristian Borg er født i 1956 i Stockholm og tok sin legeeksamen ved Karolinska Institutet 1981. Gjennomgikk
forskerutdanning 1983-88 ved institutt
for nevrologi, Karolinska sjukhuset,
doktorerte 1988, og ble samme år
spesialist i nevrologi.

Vi tok kontakt med professor Kristian Borg, overlege ved Institutt
for klinisk vitenskap, Danderyds
sykehus og en av nestorene i behandling og forskning rundt postpolio
syndrom, for å få vite mer om hans
erfaring med behandling av postpolio syndrom med Immunglobulin
(IVIG). Borg har vært aktiv på
feltet postpolio syndrom helt siden
den første konferansen om emnet i
Warm Springs i 1988, og har bidratt
med kunnskap fra både klinisk arbeid med poliopasienter, i tillegg til
omfattende forskningsaktivitet.
I de seinere år har han i hovedsak
studert effekten av behandling med
intravenøst immunglobulin (IVIG)
hos postpoliopasienter. Kristian Borgs
forskning er banebrytende ved at den
er konsentrert rundt sykdomsprosessene ved postpolio syndrom, et felt
som har vært viet lite oppmerksomhet i
de siste tjue år. Borg benytter metoder
fra både nevrofysiologi og immunologi
i sin forskning, og dette har bidratt til
helt ny kunnskap om årsakene til postpolio syndromet.
Et kjapt søk i den medisinske databasen PubMed forteller om stor
forskningsproduksjon generelt - Borg
står som forfatter eller medforfatter
på utallige artikler innen nevrologi,
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hvorav seksten artikler om polio og
postpolio syndrom. De fleste nyere
artikler omhandler behandling med
intravenøst immunglobulin og den
første artikkelen om emnet er fra 2002.
Men først litt bakgrunnsinformasjon
for det kliniske arbeidet og forsøkene
med IVIG.
Danderyd sykehus er et akuttsykehus
like nord for Stockholm og har
fått overført ansvaret fra Huddinge
sykehus for oppfølging av de rundt
1500 polioskadde i sitt område.
Av de registrerte polioskadde i
Stockholmsområdet fra 1995, er rundt
halvparten døde nå.
Polio var relativt tidlig utbredt
i Sverige, og av Danderyds
poliopasienter var rundt en fjerdedel
født tidlig på 1920-tallet. De som lever
i dag av denne gruppen, er med andre
ord svært gamle og har mange andre
helseplager enn de som er relatert til
polioskaden. En annen stor andel av
klinikkens pasienter er yngre personer
mellom femti og sytti år, disse utgjør
rundt 4 -500 personer. I tillegg kommer
en relativt stor, ny gruppe med rundt
200 innvandrere, hovedsakelig fra
Afrika og Asia. Disse utgjør en økende
og ny utfordring for polioklinikken,
fordi de som regel ikke har tilpassede

hjelpemidler eller har hatt noen
form for rehabilitering i akuttfasen.
I tillegg til kirurgi, rehabilitering
og hjelpemiddeltilpasning, er
arbeidsvurdering viktig for denne
gruppen.
Når det gjelder behandling
med immunglobulin, så har
forskningsmiljøet ved Danderyd,
som også er en del av Karolinska
Instituttet i Stockholm, gjennom flere
studier blant annet vist at terapeutisk
behandling med immunglobulin
øker fysisk utholdenhet og «kjøler
ned» inflammatoriske prosesser hos
postpolio pasienter. Ikke uventet har
dette også ført til økt livskvalitet i
gruppen. Effekten kunne registreres
i inntil ett år etter behandling. Det er
svært imponerende forskning som
ligger bak disse funnene, med mange
deltakere. I løpet av årene har mer
enn 500 poliopasienter deltatt i disse
studiene.
Hypotesen som ligger til grunn for
denne forskningen er blant annet at
funksjonstapet ved postpolio syndrom
kan skyldes at en gruppe proteiner
som regulerer immunsystemet, kalt
cytokiner - og som ofte produseres
som et svar på vedvarende
«restinfeksjon» - fører til en kronisk
inflammasjon i sentralnervesystemet,

globulin (IVIG) i Sverige
med påfølgende tap av nervefunksjon.
En av disse studiene inkluderte
135 PPS pasienter, 41 av disse
ble evaluert for videre deltakelse
i en kontrollert studie, hvor 21
fikk placebo behandling, mens 20
pasienter ble behandlet med IVIG.
Deltakerne ble undersøkt med
livskvalitetsmål, smerteskala og en
seks minutters gangtest før og etter
behandlingen. En annen gruppe
på 37 PPS pasienter ble undersøkt
med ryggmargsundersøkelser før
og etter behandling, hvor nivået
av inflammatoriske cytokiner ble
registrert.
Kort og folkelig oppsummert for
de som ikke er så glad i å lese
vitenskapsspråk - så er effekten av
denne behandlingsformen veldig
bra. En tredjedel blir veldig mye
bedre, både i forhold til smerte, men
ikke minst med bedring i kraft og
vitalitet. En sentral del av effekten ser
ut til å være at man hemmer smerte.
Personene i forsøkene har en ganske
høy grad av smerte, 70 % har den
typiske poliomuskelsmerten, og den
påvirkes av IVIG, mens andre typer
smerte påvirkes ikke. En tredjedel har
ikke effekt dette samsvarer kanskje
med at 30 % av gruppen ikke har
smerte i det hele tatt, og en tredjedel
blir til og med litt dårligere av
behandlingen. De aller fleste må gjenta
behandlingen, med en frekvens på
tre-fire måneders mellomrom og opp
til ett år.

et stykke på vei i dette arbeidet og han
vektlegger at det er viktig å være mer
nøyaktig med postpoliodiagnosen.
Det er ikke alle som har en forverring
i sin helsetilstand som har et
postpoliosyndrom og de jobber nå
med å «spisse» postpoliodiagnosen,
slik at de er sikre på om det er en
poliosequele eller et postpolio syndrom
det dreier seg om. Dette vil være
avgjørende for å vite hvem man skal
behandle, fordi man for eksempel ikke
skal behandle med IVIG, hvis trøtthet
og utmattelse har en annen årsak enn

«det riktiga postpolio syndromet.»
Behandling av postpolio syndrom med
intravenøs immunglobulin er fortsatt
i prosjektform i Sverige og ikke
akseptert som standardbehandling,
på tross av det store antallet. Dette i
motsetning til i Norge, hvor postpolio
syndrom er listet opp i nevrologenes
prosedyrehåndbok som en tilstand hvor
IVIG kan forsøkes, men hvor leger
ikke kjenner til behandlingsformen.

Av Lillian Festvåg.

www.och.no

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

Ellers har ikke deltakerne opplevd
store bivirkninger av behandlingen.
Når man har fått det noen ganger og
kontrolleres med blodprøver, så pleier
ikke bivirkninger være et problem,
ifølge Borg.

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.

Ettersom bare en tredjedel av gruppen
har effekt, er det derfor svært viktig
å definere gruppene - hvem skal ha
denne behandlingsformen og hvem
skal ikke? I følge Borg er de kommet
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Fra gamle dager
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.

– Men poliomyelitten har vi ikke noe herredømme over
ennå?

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.

– 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.

– 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.
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– 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.

Helsereisen...

Fotografering: Håvard LIllebo fotografer medreisende Laila Hansen, Eldbjørg Nevstad og Eva Lilleberg i det varme Middelhav.
Foto: Ellen Kaurin
Stemningen ble dårlig, i fjor høst, etter en halv times
flytur, fra Gardermoen med kurs for Tyrkia, da kapteinen
sa, at vi kan ikke fortsette til Antalya med denne maskinen
her. Når du er oppe i luften, langt over bakken, da er det
ikke bare å gå av, strekke på beina og vente på neste fly.
Mens vi tenkte vårt, hadde kapteinen trukket pusten, og fått
sagt, at på grunn av temperaturproblemer, må vi gå tilbake
til Gardermoen. Det der med temperaturproblemer virket
heller ikke særlig beroligende på oss, en gjeng med dårlig
karosseri og mangellapper som kvalifiserer for helsereise til
varmere breddegrader.
Mens vi lurte på hvor i flyet det brant, og luktet og kikket
med alle sanser i helspenn, heldigvis uten å registrere mer
som skremte oss ytterligere, kom vi oss ubeskadiget tilbake
til Gardermoen. Nytt fly ble skaffet, omsider, og så fløy vi
til Antalya, uten flere temperaturproblemer, i luften.
På flyplassen i Antalya ble vi lastet om bord i en buss
som skulle ta oss videre til Scandinavian Rehab Center
i Gündogdu. Mens vi var inne i bussen, og sjåføren
fremdeles ute, gikk dørene i vranglås, de lot seg ganske
enkelt ikke åpne. Sola strålte, det var glohett. Vi hadde bra
med vann om bord, så det tok litt tid før vi ble stekt, men
da bussdørene igjen lot seg åpne, var det flere som lå i
grenseland mellom medium og rå. Humøret, derimot, var
fremdeles sjokkerende bra i en gjeng som har svart belte i
plunder og heft.

Ei tann som ryker er ikke så mye å næmne, de har
tannleger i Tyrkia også, flinke og billige, så tre fjerdedeler
av behandlingsoppholdet var helt strålende, synes jeg, men
så var det altså at jeg klarte å brekke kragebeinet. Våte og
speilglatte fliser, ingen kontakt med underlaget og høyre
skulder klokkerent plassert i en solid stolpe, som ikke ga
seg. Men det gjorde kragebeinet. Han som kom hjem til
Hedmark etter helsereise, tilfredsstilte på ingen måte de
forventninger omgivelsene hadde til resultatet av oppholdet,
før avreise. Det var det fastlegen min sa, også, vi har samme
lege i heimen, at hun hadde vel forventet å få hjem noe helt
annet, enn dette her.
Depresjonen ble ytterligere forsterket, synes jeg, et
par dager etter hjemkomsten, da jeg skulle ta buss hjem
fra Hamar sentrum, skakk og skjev og litt fomlete med
lommeboka, fordi det gjorde vondt, da sjåføren fikk 50
kroner og uoppfordret ga meg tilbake for honnørbillett.
Det er ganske deprimerende, for en ung mann, fremdeles
mellom 50 og 60 år, det er riktignok bare snakk om måneder
før vi kan si mellom 60 og 70, men lell da gut.
Et par uker senere gjorde jeg det samme, leverte 50 kroner
til bussjåføren, uten å si noe, men da måtte jeg betale full
pris, uten spørsmål. Og nu går alt så meget bedre.

Håvard Lillebo
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Tre nye polio-arbeidarar
drepne i Pakistan:

FN stansar vaksinasjonsprogram

Rehabiliteringstilbud
til personer med polio og postpolio

Valnesfjord Helsesportssenter gir et landsdekkende tilbud
til personer med polio/postpolio.
Inntak og opphold i grupper. Oppholdene varer 2-4 uker.
Gruppene er sammensatt av personer med ulike
diagnoser.

Følgende opphold tilbys:
1. Rehabiliteringsopphold
		a. Med tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer
			 inne og ute.
		 b. Individuell tilrettelegging og oppfølging av ulike
			aktuelle fagpersoner.
		c. Undervisning
		 d. Veiledning og samtaler

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

Se for øvrig vår
hjemmeside www.vhss.
no for mer informasjon
Du kan også ta kontakt
på tlf. 75 60 25 51,
eller på e-post: hanne.
jakobsen@vhss.no.
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Drapa har fått
FN til å stanse
vaksinasjonskampanjen
i to provinsar i
Pakistan, Sindh og
Khyber Pakhtunkhwa.
Angrepa er eit alvorleg
slag mot det viktige
vaksinasjonsprogrammet.
Ein kvinneleg
helsearbeidar og sjåføren
hennar vart skotne og
drepne i Charsadda
like ved Peshawar,
opplyser politiet. Ein
tredje helsearbeidar som
tidlegare i dag vart meldt
kritisk såra etter å ha blitt
skoten, døydde seinare på
sjukehuset.
Måndag og tysdag
denne veka vart seks
kvinner som deltek i
det same programmet
drepne av væpna menn på
motorsyklar i ulike angrep
i den sørlege hamnebyen
Karachi og i Peshawar.
Den yngste av dei var
berre 17 år.
Truslar frå Taliban
Ein talsmann for den
islamistiske opprørsgruppa
Taliban avviser at det er
dei som står bak angrepa
mot helsearbeidarane.
Gruppa har likevel
tidlegare kome med
truslar mot helsearbeidarar
som arbeider med
vaksinasjonsprogrammet
og bede dei avslutte
samarbeidet med dei
vantru.
Taliban har sagt at
vaksinasjonsprogrammet
er ein vestleg konspirasjon

for sterilisere muslimar
eller spionere.
Desse skuldingane fekk
grobotn då det viste seg
at CIA brukte eit falskt
vaksinasjonsprogram som
dekkoperasjon for å samle
informasjonen om Osama
bin Laden.
Vaksinasjonsprogram i
fare
Den kritisk skadde
helsearbeidaren frå eit
angrep i dag var del av
eit lag på fire eller fem
frå vaksineprogrammet i
Peshawar.
Pakistan, nabolandet
Afghanistan og det
afrikanske landet Nigeria
er truleg dei einaste landa
der poliomyelitt enno
ikkje er utrydda.
Angrepa dei siste
dagane har sett heile
vaksinasjonsprogrammet
i Pakistan i fare, sjølv om
pakistanske styresmakter
seier at programmet vil
halde fram.
Gode resultat
Polio smittar frå person
til person, og det skal lite
til å overføre smitta frå
eit menneske til eit anna.
Vaksinasjonsprogrammet i
Pakistan har gode resultat
å vise til.
I 1994 var det 20.000
tilfelle av polio i Pakistan,
men i år har det dukka
opp berre 56 nye tilfelle i
landet.
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• småklipp

fra nær og fjern

Kurs NHF Øst

En hjertelig takk fra LFPS Vest-Agder

NHF Øst arrangerer mange kurs
nå under våren. Er du interessert?
Ta kontakt med styret i LFPS
Akershus - mailadresse: post@
lfps-akershus.no Kostnadene dine
vil bli dekket – også transportkostnadene! Påmeldingen må godkjennes av styret i NHF Bærum. Dette
gjelder alle kurs i NHF’s regi!

Styret i LFPS avd. Vest-Agder vil få takke for økonomisk støtte fra en
rekke lokallag i 2012. Lagene i Akershus, Telemark, Østfold, Buskerud,
Rogaland, Hedmark og Hordaland har alle sendt oss solidaritetsgaver.

Organisasjonskurs: 4.-5. mai 2013.
– NHF organisasjon og funksjon
-Organisasjonsgrunnkurs 2013 4-5
mai

Vi er glade for at vi ved hjelp av disse gavene og inntekter som vi nå begynner å få fra Bingo og grasrotandelen, vil kunne satse på større aktivitet. Vi
hadde gleden av å kunne sponse en del av utgiftene til årets julemøte på Vigeland hovedgård. Det var noen år siden laget hadde hatt sitt eget julearrangement. Frammøtet tydet på at medlemmene satte pris på denne muligheten
til å treffes til selskapelig samvær. På julemøtet fikk deltakerne komme med
ønsker om hva laget burde gjøre. Vi fikk en del ideer vi kan jobbe videre
med.

For LFPS Vest-Agder,
Gudrun Meyer

Presentasjonskurs: 8.-9. mai 2013
– presentasjonsteknikk – Presentasjonsteknikk 8-9 mars 2013
Likemenn Grunnkurs – 1 – 2 mars
2013 «Rigmor» - Likemann
grunnkurs 1 – Påmeldingsskjema
1 -2 mars 2013 Likemenn Grunnkurs – 1 – 2 mars 2013 Rigmor R5
Invitasjon

Løsning

x-ord nr 4-12

Påmelding MÅ skje via lokallag
/ landsforeningslag. Der finnes et
eget påmeldingsskjema for hvert
kurs. Dette får du ved henvednelse
til lokallag / landsforeningslag
som sender påmeldingsskjemaet
fra deg videre til NHF Øst og dermed viser for Region NHF Øst at
lokallaget står for egenandelen på
kurset. Vi ser gjerne at flere melder seg på kursene – vi ser gjerne
«nye ansikter» på kursene!

R

Å
T

Publisert i Aktuelt

J
Godt sagt:
«Du kan ikke mene og si noe om
en person til andre som du ikke kan
mene og si direkte til til personen med
andre til stede.»
Nils Arne Eggen

Godt sagt:
«Hvis vi Ikke hjelper hverandre, hvem
gjør det da?»
Barbara Mandrell
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Inger Lise
Thorstensen
fra Arendal
ble trukket ut
som vinner
av x-ordet i
nr. 4/2012.
Vinneren får
tilsendt tre
Quicklodd
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Bernt Støylen
Ankersvingen 2
1358 Jar
Tlf: 926 13 459
markus2040@msn.com

Jørivn. 19
6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90
Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
gmail.com

Aust-Agder Poliolag
Johannes Torstveit
4985 Vegårshei
Tlf: 37168266
ietorstv@online.no

Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Margaret Nygaard
Hornesvegen 67
6800 Førde
Tlf: 412 34 548
margaret_nygaard@hotmail.com

Buskerud Polioforening
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
werre-fj@online.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
Nedre Vålvegen 2
2436 Våler i Solør
Tlf. 62 42 03 14
Mob. 456 05 790
mona.myrer@online.no
Hordaland Poliolag
Marit Sætvedt
Dag Hammarskjölds vei 171
5044 Fyllingsdalen
Tlf: 55 16 79 24
Mob: 922 10 646
maritir@frisurf.no
LFPS Nordvest
Geir Strømsholm



JA,

Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 412 50 346
golopp@online.no
Oppland Poliolag
Magnus Johansen
Nordbyvegen 4
2817 Gjøvik
Tlf: 934 22 254
magnus.johansen@hotmail.
com
Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf: 23 19 00 72

Mob: 971 592 22
randi.halden.larsen@gmail.
con
Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no
Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 35 52 72 51
jan-henn@c2i.net
Troms lag for
Polioskadde
Bjørn Nilsen
Strymannsveien 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
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no
Vestfold Poliolag
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Tlf: 33 32 20 34
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48
huldra@halden.net

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn:__________________________________________________________________________________________
Adressen:_______________________________________________________________________________________
Postnr/poststed:__________________________________________________________________________________
Telefon:_______________________ Fødselsår:____________________E-post:_______________________________
Dato:_________________________ Underskrift___________________
Medlemsopplysninger:
Polioskadd		

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

Fyll ut skjemaet og send det til NHF medlemregisteret, Postboks 9217, 0134 Oslo
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Returadresse:
Landsforeningen for polioskadde
Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo

Grande er en av svært få steder i Norge
som har avtale om rehabilitering av poliorammede

Poliorehabilitering
Gruppebasert døgnopphold med 4 ukers varighet
• Aktiv fysioterapi • Bassenggrupper
• Avspenning • Undervisning
• Gleden av å være sammen
• Ortopedtekniker
• Aromaterapi
(mot et tillegg i prisen)

Fagteam med
lang erfaring:
Lege, fysioterapeut,
ergoterapeut, sykepleier

Primærlegen sender søknad til RKE
(Regional koordinerende enhet)
Adr: Postboks 174, 1451 Nesoddtangen
eller rke@sunnaas.no - tlf. 800 30 061
RKE tildeler rett til helsehjelp og søknaden
ankommer Grande. Grande svarer direkte til
pasienten med brev om tid for inntak
Sykehus og legespesialist sender søknad direkte til Grande

Grande Rehabiliteringssenter AS
Tlf. 62 36 25 00 - e-post: grande@grande-rehab.no - www.grande-rehab.no

