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God
sommer!

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

Behandlingsreiser i 2014 for pasienter
med senskader etter Poliomyelitt/Post Polio Syndrom.
Søknadsfrist:
Tid:
Egenandel:
Søknadsskjema:

1. oktober 2013.
4 ukers opphold.
Kr 2856 pr/opphold
Finner du på våre internett sider: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Behandlingsreiser på tlf: 22 06 78 33
eller Polioforeningen.

Søker må daglig kunne delta i fysisk trening/behandling i gruppe og individuelt. Søker må være selvhjulpen i forhold til
personlig hygiene og forﬂytning.
Se våre nettsider for nærmere informasjon om reisetidspunkt og -sted.

Les mer om behandlingsreiser og reisemål på vår internettside: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Ytterligere informasjon: Ring 22 06 78 33 hverdager mellom kl 12-14 eller send e-post til behandlingsreiser@ous-hf.no
Søknaden sendes til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950 Nydalen 0424 OSLO
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lederen har ordet

Hilsen til LFPS Årsmøtet 2013
Her følger min åpningshilsen til årsmøtet på Gardermoen:

V

elkommen til nok et årsmøte her på Gardermoen. Det har
etter hvert blitt tradisjon og samles nettopp her pga de
relativt gode kommunikasjonsmulighetene. Det synes å være
hensiktsmessig både for medlemmene og for våre gjester.
Et årsmøte i landsforeningen er en viktig begivenhet både
for medlemmene og for styret. Det er her vi møtes og utveksler
synspunkter, og det er her vi har anledning til å fronte spesielle
saker og ønsker.
Slik styret ser det vil det store for oss i tiden framover være
den nye polioundersøkelsen. Her har vi en meget god anledning
til å finne ut hvordan det står til med poliottene rundt i landet, og
ikke minst, en given mulighet til å informere helsemyndighetene
og politikerne om det samme. I forbindelse med undersøkelsen
vil vi få avdekket behov som besluttende organer har behov
for kunnskap om i sitt arbeide. For å sikre kvaliteten på denne
undersøkelsen er den forankret i fagmiljøet på Sunnaas,og vi har i
tillegg fått med oss sentrale personer fra den forrige undersøkelsen
på midten av 90 tallet.
Vi har på nytt søkt Extra stiftelsen om penger, men årsmøtet blir
invitert til å sikre finansieringen og framdriften av undersøkelsen
gjennom en forskuttering av ev. tilskudd slik at vi kan komme
i gang. Etter vår vurdering er det særs viktig og få startet opp
nå. Ingen av våre medlemmer og øvrige poliotter blir yngre, og
som vi har erfart så er det fortsatt mange skjær i sjøen i forhold
til det arbeidet som må gjøres for å sikre best mulig tilbud til
diagnosegruppen.
Siden vi var sammen sist så har vi gått noen runder i forbindelse
med Behandlingsreisene. Dette er kjent blant medlemmene, men
det disse rundene med stortingspolitikerne og fagapparatet har vist
oss at det fortsatt trengs en innsats for å kunne beholde tilbudet.
Behandlingsreiser selv er positive ovenfor oss i poliogruppa, men
vi sliter med byråkratiet og den fulle aksept der fortsatt. Det er her
den nye polioundersøkelsen kommer inn i bildet. For å få bedre
gjennomslag for våre krav er vi avhengig av god dokumentasjon.
Jeg håper derfor at de som blir forespurt og får tilsendt skjema tar
seg tid til å svare på spørsmålene. Dine svar kan ha betydning for
mange i årene framover. Her vil vi oppfordre våre medlemmer til å
bistå oss med å finne fram til poliotter som ikke er medlemmer. Jo
flere vi kan nå, jo bedre er det for oss alle. Det vil da faktisk si at
vi oppfordrer til «en mild form for angiveri».
Alle medlemmene vil bli orientert om det siste møtet med
Behandlingsreiser gjennom et referat i neste nummer av Polio.
Opplaget av Senskadeheftet har dessverre gått tomt, men ikke
fortvil. Det kommer et nytt i løpet av høsten. Vi venter bare på de
siste oppdateringene fra forfatterne. Det er jo greit at det hele er
mest mulig à jour når vi først koster på oss et nytt opplag.
En annen ting som vi har arbeidet med er en kort reklamefilm,
og jeg kan nå fortelle at den er på gang. Reklamefilm er kanskje et
vidt uttrykk, men vi får en kort presentasjon av LFPS og det vi står
for. Denne tar vi sikte på å bruke i forbindelse med de «reklamefrie
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dagene» på TV 2 i jula og påsken. Vi får bare håpe at de er
villig til å bruke den da. Uansett kan det være viktig å ha en slik
presentasjon i forbindelse med konferanser og messer. Lokallagene
vil få nærmere orientering når dette er ferdig.
Et viktig tema er at vi er nødt til å tenke litt nytt rundt bladet
vårt. Posten Norge har endret sine portosatser slik at det nå
blir ekstra dyrt å sende ut post i A4 format. Styret må derfor
vurdere om, vi kanskje skal gå ned til A5. Det vil vi spare ganske
mange penger på. Det kan også være verdt å vurdere en annen
distribusjonsmetode der dette er mulig. Vi kommer tilbake til
spørsmålet så snart vi har fått innhentet tilbud på eventuelle
endringer.
Like før årsmøtet fikk jeg en forespørsel fra lederen i NHF om
jeg kunne tenke meg å stille som representant i en arbeidsgruppe
oppnevnt av Helsedirektoratet som skal se på spørsmålene rundt
rehabilitering og fritt valg av rehabiliteringsinstitusjon. Jeg fant ut
at det var midt i blinken i forhold til de behov vår gruppe har, og
takket derfor ja til å være med på dette arbeidet.
Økonomi er alltid et sentralt spørsmål. I løpet av årsmøtet vil
dere få en oversikt over Landsforeningens egen økonomi, men
like viktig er lokallagenes. Aust og Vest Agder har bedt styret
formidle takk til de lokallagene som det siste året har hjulpet de til
å komme over en vanskelig situasjon. Men økonomien er fortsatt
en utfordring for andre lag. Noen steder har Bingoentreprenørene
lagt om systemet, og enkelte lag opplever reduserte utbetalinger
eller overgang til utbetaling hvert 2. eller 3. år. For Rogalands
vedkommende har dette medført en vanskelig situasjon. De vil
garantert sette pris på om de av lagene som har økonomi til det kan
se seg i stand til å gi en hjelpende hånd i den situasjonen de er i nå.
Dette vil være en viktig gest i solidaritetens ånd. Neste gang er det
kanskje et annet lag som kommer i en slik situasjon.
Nå har vi et par spennende dager foran oss hvor vi skal jobbe
sammen. Vi skal oppsummere og vi skal stake ut kursen framover.
Selv om det ikke alltid er lett å spå om framtiden så vil vi i alle fall
gi noen signaler om hva vi ser for oss at vi må prioritere. Det betyr
ikke at vi skal binde oss statisk til det da det hele tiden viser seg at
det skjer ting som vi må ta standpunkt til, og det er noe av det som
gjør det spennende og utfordrende og få være med å jobbe på dette
feltet.
Da er det viktig at det er god kontakt mellom styret, utvalg og
medlemsmassen. Derfor gjentar jeg gjerne mitt mantra fra tidligere
årsmøter; Ta kontakt dersom det er ting og emner dere mener vi
må se nærmere på. Det er ikke sikkert at vi rekker over alt, men
dersom det er mulig så skal vi gjøre så godt vi kan. Vi er også
åpen for gode forslag om tiltak som noen lag kan tenke seg å jobbe
spesielt med.
Vel møtt til dette møtet, både i arbeid og i godt lag, og lykke til
med arbeidet disse dagene og i tiden framover.

Stein

Polio-kameratene

BISTANDSVENNER: Utviklingsminister Heikki Holmås, KrF-leder Knut Arild Hareide og statsminister Jens Stoltenberg har et felles mål:
Å utrydde polio i løpet av fem-seks år. - Verden går framover når det er tre menn som snakker om barnehelse. Før var det bare kvinner.
Nå går Gates foran, og det er menn som engasjerer seg fordi det er så viktig for de barna, for mødrene, for økonomien i disse landene.
Og så er det så enkelt at statsministre kan gjøre det, sier statsministeren. Foto: Nina Hansen
Jens Stoltenberg, utviklingsminister
Heikki Holmås og KrF-leder Knut
Arild Hareide går nå sammen for å
bli kvitt polio innen 2019.
For en tid tilbake, mens han var i
pappa-permisjon, skrev KrF-leder
Knut Arild Hareide et brev til
statsminister Jens Stoltenberg. Her ba
han regjeringen bidra med milloner for
å bli med Bill Gates-stiftelsen utrydde
av polio. I går fikk Hareide svar, på
Grev Wedels plass i Oslo sentrum.
- Vi vil nå gi et svar til Knut Arild,
den nybakte pappaen. Vi er med. På et
møte i Abu Dhabi i dag, forteller vi at
vi bidrar med 240 millioner kroner i år,
og vi vil fortsette å bidra. Det er bare
en brøkdel av hva Gates bidrar med,
men vi håper nå kunne utrydde polio,
sier Jens Stoltenberg til Hareide, som
svarer at regjeringens bidrag er «veldig
positivt».

Det skal gjøres ved at Norge øker
sitt bidrag til poliovaksine med 190
millioner kroner, til 240 millioner
kroner i året. Støtten skal gå gjennom
Verdens helseorganisasjon (WHO).
- Dette er et uttrykk for samarbeid
mellom denne regjeringen og KrF
når det gjelder bistand. Vi har samme
syn på bistand og vaksiner av verdens
barn, og viktigheten av å opprettholde
én prosent av verdens bistand. Og nå
skal vi utrydde polio, sier Stoltenberg.
Fra før har verden ifølge Stoltenberg
«utryddet én sykdom før, og det er
kopper». Nå er det polio som skal bli
historie.

i verden går ned, grunnet den
økonomiske krisa, og at det derfor en
enda viktigere at Norge bidrar.
- Verdens bistand har gått ned to
år på rad, og det er vanskeligere å
mobilisere til viktige kampanjer sånn
som dette. Sverige kutter nå i bistand,
og Cameron sliter. Ellers er det bare
Nederland, Luxemburg og Danmark
som holder løftet om 0,7 prosent. Men
med polioløftet vi gir på konferansen
i Abu Dhabi i dag, håper vi å utrydde
polio, sier utviklingsministeren.

Verdens bistand går ned

Først kopper, nå polio

Det er ikke mange år siden polio var
en sykdom som rammet mennesker
i 125 av verdens land. Nå er det bare
tre land som har nye polio-tilfeller:
Nigeria, Pakistan og Afghanistan.

Hareide, Stoltenberg og
utviklingsminister Heikki Holmås
ønsker nå å utrydde polio i løpet av
fem til seks år, altså seinest i 2019.

- Vi har hatt et ønske om å utrydde
polio før, men ikke lyktes. Nå tror
jeg vi kan greie det, sier Hareide, før
Heikki Holmås viser til at bistanden

Line Fransson
lfr@dagbladet.no
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Årsmøtet på Gardermoen 25. mai

Diskusjoner: Saker ble ble behandlet både i og utenfore plenumsalen. Her sitter fra venstre Magnus Johansen, Gunnar Olsen og
Berit Johansen.
Årsmøtet ble åpnet av leder Stein
Johnsen. Han orienterte om de
sakene som styret har jobbet med
og de sakene som vi skal jobbe med
framover.
Ordet ble så gitt til leder i NHF,
Arne Lein. Han hilste fra vår
«moderorganisasjon» NHF. Lein
nevnte i sin hilsen flere områder som
NHF arbeidet med som prioriterte
områder slik som: Rehabilitering
– ny rammeplan – Hjelpemidler
– Ortopedi – sterkere fokus på
organisasjonsarbeid – Skolering av
folk til brukermedvirkning – Løfte
likemannsarbeid. I forbindelse med
arbeidsplanen viste han til en ny
stortingsmelding om Ansvar og
mestring – Samhandlingsreformen
(kommunene får større ansvar uten
nye resurser), sykehusene bygger
ned tilbudet om rehabilitering,
og det blir trangere vilkår for
rehabiliteringssentrene.
Landsforeningene kan komme med
innspill til kravspesifikasjonene for
rehabilitering og behandlingsreiser.
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Her blir det viktig å bruke den nye
polioundersøkelsen vi i LFPS har på
gang.
Styret i LFPS fikk ros for arbeidet med
å få på plass de 25 millionene som
først var foreslått strøket av budsjettet
fra Behandlingsreiser, og for øvrig
også det arbeid som vi viser i forhold
til pasientrettigheter.
I den forbindelse har regjeringen
oppnevnt et utvalg som skal
se på mulighetene til fritt valg
av rehabiliteringsplass. Det er
her snakk om å få fram et godt
regelverk for å gi de forskjellige
diagnosegruppene mulighet til å
velge de rehabiliteringsinstitusjonene
som kan arbeidet med den aktuelle
diagnosegruppe godt. Stein Johnsen er
oppnevnt som medlem av utvalget.
Det blir flere viktige debatter på
årsmøtet til NHF, og han trakk spesielt
fram to områder:
Partilederne har blitt invitert til
en debatt om to tema. Det første

omhandler hjelpemidler og det andre
omhandler rehabilitering. Dette er et
åpent arrangement, og her kan alle
komme og være med.
Det andre spørsmålet er
veiledningstjenesten i NHF. LFPS har
reist et forslag ovenfor årsmøtet om
å opprettholde denne tjenesten. Den
ble jo som kjent nedlagt i forbindelse
med den økonomiske snuoperasjon
som NHF har startet. Tjenesten var
knyttet opp mot råd til enkeltpersoner.
Her er også sentralstyret opptatt av av
finne en god løsning. Det vil komme
et forslag om å lage nye konsepter for
å sette flere inn til å kunne veilede om
hvor og hvordan medlemmene kan få
hjep. Hovedmålsettingen er å ivareta
medlemmene på en god og riktig måte.
Han tok deretter opp spørsmålet
om hvilke ytelser og utgifter som
ikke har utviklet seg i samsvar med
hverandre. Inntektene minsker og
utgiftene øker, begge deler større enn
forbrukerindeksen skulle tilsi. Det har
utviklet seg et skjevt forhold her, og
verre blir det framover. De nåværende

Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Det samme med rammebudsjett og
arbeidsplan.

Foredrag: Statssekretær Nina Tangnes Grønvold fra Helse og omsorgsdepartementet
innledet om rehabiltering.
reglene skal vurdere/evalueres i
2017. Her er det viktig at vi som
pasientorganisasjon er aktiv i arbeidet
med å få fram riktig dokumentasjon.
Han foreslo å ta 10 brukere og finne ut
hvordan utgiftene blir samlet og hva
dette betyr for hver enkelt person, sette
fokus på særfradraget, og avdekke
de nye utgiftene som den enkelte
selv har fått til hjelpemidler pga
funksjonshemming. Slik det er nå så
er det slik at «der noen får – så mister
andre». (Gjett hvem)
Under debatten framkom det forslag
om at dette punktet om levekår kom
Bernt Støylen med forslag om å få
dette inn i vår arbeidsplan, og dette

ble senere vedtatt under behandling av
denne planen.
Etter dette ble det foretatt konstituering
av årsmøtet. Bjørn Hansen ble, som i
2012, valgt til ordstyrer. Han overtok
så ledelsen av møtet etter en kort
pause.
Årsmøtedeltakerne ble sterkt
engasjert under behandling av
arbeidsplanen. Her ble saker som
ny Polioundersøkelse, økonomi
og hjelpemidler viktige stikkord.
Hovedstyret tar med seg disse
punktene og vil jobbe med de
framover. I arbeidsplanen vil dette nå
fremkomme under stikkordet: Levekår.

Ved valget fikk valgkomiteens forslag
til styre tilslutning. Det framkom
benkeforslag om endring vedr det
styremedlemmet som var på valg, men
komiteens forslag fikk flertall. Dette
betyr at Stein Johnsen fortsetter som
leder, Ragnhild Skovly Hartviksen
som sekretær og Snefrid Bergum
som styremedlem. Under forslag
om vararepresentanter kom det flere
forslag. Etter skriftlig avstemming ble
henholdsvis Berit Johansen og Bjørn
Nilsen valgt. Ny valgkomite blir Mona
Myrer, Evy Gunn Hultberg og Jan Ivar
Hennum. Trygve Stenvik hadde gitt
uttrykk for at han kunne tenke seg å
fratre komiteen. Som varamedlemmer
ble valgt Randi Halden Larsen og
Gunnar Olsen.
Møtet ble så avsluttet med takk til
Bjørn Hansen for utmerket arbeid som
møteleder. Stein Johnsen takket til
slutt på styrets vegne for tilliten til å
fortsette arbeide.
Styret hadde så et raskt styremøte og
foretok konstituering. Stein Johnsen,
Geir Strømsholm og Ragnhild
Skovly Hartviksen ble valgt til AU.
De kommer tilbake med videre
informasjon til lokallagene etter
årsmøtet. Protokollene blir sendt
lokallagene og lagt ut på hjemmesiden
så snart de er ferdig skrevet.

PAUSE: Ei pause mellom forhandlinngene. Fra venstre Arve Furulund, Ragnhild Skovly Hartvigsen, Mona Myrer og Aud Åsheim
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Fagseminaret på Gardermoen
Før selve årsmøtet i LFPS 2013 ble det arrangert
et fagseminar over en dag. Tema for seminaret var
rehabilitering.
Etter at deltakerne var ønsket velkommen ble ordet gitt
til statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse – og
Omsorgsdepartementet. Hun fortalte innledningsvis at hun
var utdannet lege og at hun hadde vært sjef for helse og
omsorg i Fredrikstad kommune før hun ble statssekretær da
Jonas Gard Støre overtok statsrådposten i departementet.
Innledningsvis så hun litt på den internasjonale utviklingen
av Polio. Fortsatt er det aktiv smitte enkelte steder i verden.
Det gjelder spesielt Nigeria, Afghanistan og Pakistan. Norge
har engasjert seg i arbeidet med bekjempelse av polioen i
disse landene, men det ser ut til at man enkelte steder støter
på lokale hindringer.
Hvilket behov for helsetjenester har poliogruppen og
hva er tilbudet vi kan få i dag? Jo her er det snakk øm
følgende:
• Grundig utredning og oppfølging.
• Det er viktig å avdekke funksjonsendringer.
• Man har rett på en individuell plan.
• Trening og fysioterapi er viktig fra tidlig stadium.
• Hjelpemidler – rådgivning – opplæring og samtalegrupper kan også være relevante tilbud.
Tangnæs Grønvold sier at pasientene i dag har mye
«større makt» enn tidligere. Her spiller samtalegrupper,
brukerkontakter og brukerråd en viktig rolle. Samtidig
med arbeidet i slike fora så arbeides det med:
• Kvalitetssikring. God kvalitet – trygge tjenester er
et viktig område. Pasientsikkerhet er det viktigste
stikkordet her.
• Departementet er opptatt av dette og arbeider kontinuerlig med heving av dette. Helsetjenestene skal
være et møte mellom likeverdige parter.
• likeverdige Brukerrollen skal fortsatt utvikles og
styrkes. Det skal være et møte mellom likeverdige
parter. Hun gir her uttrykk for at nettløsninger er
med å heve kvaliteten og tilgangen på helsetjenestene.
Samhandlingsreformen og dens bakgrunn:
• Vi, det vil i denne sammenheng si vår gruppe, blir
stadig eldre.
• Sykdomsbildet endres.
• Det trengs mere personell innen helsevesenet.
• Eldrebølgen er ikke en bølge som ruller og går
over som bølger flest, og det er egentlig positivt.
Det er en helsemessig seier at vi blir eldre, og dette
vil vedvare inn i framtiden. Vi må kanskje derfor
slutte og omtale det som en bølge, men i stedet
erkjenne at slik blir samfunnet framover. Det vil
da bli lettere å komme med tilbud om relevante og
hensiktsmessige tiltak.
En følge av reformen er at kommuner og sykehus har
blitt mere kjent med hverandre. Man opplever mere at
vi lever i samme verden.
Fastlegeordningen er en sentral del av dette. For å
få reformen til å bli mere vellykket må fastlegene
komme mer inn i samarbeidet mellom kommunene
og sykehusene. I den forbindelse er det jobbet med
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en fastlegeforskrift, og målsettingen med dette er en
styrking av legens rolle og ansvar.
Prinsippet i reformen er at mere skal skje nærmere
der hvor pasienten bor. Pasientgruppene og
organisasjonene har da også gitt tilbakemeldinger på
at dette er noe som oppleves som et betydelig pluss.
Spesialisthelsetjenesten skal også utvikles videre i
nærmiljøet. Dette krever et tettere samarbeid mellom de
aktuelle faggruppene og veiledning på tvers av faglige
spesialiseringsgrener.
Regjeringen ønsker å utvikle ordningen
med fritt sykehusvalg også når det gjelder
spesialisthelsetjenester, røntgentilbud, mv.
Det viser seg at behovene for tilbud til fulle er minst
like store i yngre aldersgrupper enn i de godt voksnes
rekker. Utviklingen av tilbud til disse gruppene bør
være i hjemmet eller i nærmiljøet. Dette er kanskje
spesielt viktig for yngre mennesker.
Det er derfor viktig at det settes inn resurser i
akuttfasen og tidlig i et sykdomsforløp. Behovet
er størst da, og det blir nå vektlagt at dette skal
videreutvikles i tiden framover.
Statssekretæren understreker at det partiet hun
representerer, Arbeiderpartiet, nå har utviklet sitt
partiprogram for neste stortingsperiode med større
vektlegging på pasientgruppenes behov.
De tilstedeværende fikk så anledning til spørsmål til
innlederen. Her kom det fram flere innspill på hvilke
behov vår pasientgruppe har, og tips på hvordan dette
bør behandles i tiden framover. Under denne bolken
fikk hun med seg flere utfordringer i forhold til behov
for tilbud på tjenester og hjelpemidler. Økonomien
for den enkelte pasient/bruker ble også spilt inn som
spørsmål til innlederen sammen med en oppfordring
til å bringe disse spørsmålene tilbake til den politiske
ledelsen.
Etter en god pause ble ordet gitt videre til
spesialrådgiver Christel G. Meyer i Helse Sør – Øst.
Hun foreleste over temaet:
Samhandlingsreformen – samarbeid mellom sykehus
og kommuner.
Hun startet med følgende utsagn: «Mitt utgangspunkt er
at jeg tror på reformen». Tiden var nærmest overmoden
for å få til et større samarbeid mellom kommuner,
sykehustjenestene, spesialisthelsetjenesten og de
andre aktørene innen fagfeltet. Et stort problem var at
helsetjenestene ble mere og mere spesialisert, og det ble
flere og flere dører å banke på for å komme gjennom
med sine behov.
I dag er det størst rykk i kommunene, og mere av
helsetjenestene skal nå ligge i kommunene. Da er
det viktig med gode pasientforløp. Man trenger god
arbeidsdeling – klar pasientrolle – mer helse – mer
mestring. Vi har behov for hjelp til å leve med våre
sykdommer. Vi blir ikke kvitt sykdommen, men vi vil
få et økende behov for hjelp til å mestre.
Virkemidler for å lykkes med
Samhandlingsreformen:

Det må vektlegges følgende spørsmål:
• Rettslige.
• Økonomiske.
• Faglige.
• Organisatoriske.
• Pasientens behov skal være førende for
struktur og innholdet i tjenestene.
For å få dette til er det viktig å etablere faste og
strukturerte arenaer for dialog mellom likeverdige
parter. Det er etablert en overordnet avtale om ansvars
og oppgavefordeling innen habilitering og rehabilitering.
• Sykehusene og kommunene er nå i gang med et
felles avvikssystem. Dette for å sikre at pasientenes
behov blir fulgt opp og at rettighetene blir opprettholdt. Dette krever
• At samspillet mellom sykehus og enheter innad i
sykehuset kan bedres. Det samme gjelder innen
kommunene.
• Her kreves det en ideologisk snuoperasjon.
• Digital samhandling må komme på plass.
• Bruk av ny teknologi. Vi er ikke gode nok i Norge
til å ta i bruk de verktøyene som er tilgjengelig.
• «Money talks». Det viser seg når det gjelder
utskrivningsklare pasienter. Det er nå etablert
klare regler for utskrivning, og dette har frigjort
betydelig sykehuskapasitet.
• Man var i forkant redd for flere reinnleggelser, men
det ser ikke ut som det har blitt noen økning der,
snarere tvert i mot.
Rehabilitering og samhandling er to sider av
samme sak. Uten samhandling kan ikke reformen
fungere.
Rehabiliteringsaktører framover: Det skal etableres
en regional kompetansetjeneste for rehabilitering.
Dette skal være en samarbeidspartner mellom
helsetjenestene og pasienten.
Meyer avsluttet sitt innlegg med å invitere til
en utstrakt dialog mellom oss som pasienter og
helsetjenestene. Uten en slik dialog vil det være
vanskelig å utvikle en bedre helsetjeneste for alle.
Etter at Meyer var ferdig så gikk møtet
over til en orientering om den forestående
polioundersøkelsen. Her ble innledningen holdt av
den engasjerte prosjektlederen Lillian Festvåg.
Polio er utryddet i Norge, men polioskadde lever
fremdeles.
Lillian Festvåg er utdannet fysioterapeut. Hun har
jobbet på Sunnaas sykehus som fysioterapeut og
forsker i en årrekke. Hun har selv et post polio
syndrom og var med i gruppa som jobbet med
den forrige polioundersøkelsen på midten av 1990
tallet.
Det er levert en utvidet og meget grundig søknad
til Extra stiftelsen om midler til å gjennomføre
undersøkelsen. Vi hadde også med en søknad i
fjor, men denne gangen har vi kommet videre i
planleggingsarbeidet og vi mener selv søknaden i
år er betydelig bedre enn den forrige.
I denne forbindelse er det etablert en ressursgruppe
bestående av: Fetstvåg, Stanghelle og Schanke
fra Sunnaas, Au i LFPS (Stein Johnsen, Geir
Strømsholm og Ragnhild Skovly Hartviksen),
og Steinar Øyhaugen. Han ledet den tidligere
undersøkelsen sammen med Bjørn Lobben.

Foredrag: Spesialrådgiver Christen Meyer Sykehuset Innlandet

•
•
•
•
•

Sunnaas sykehus har stilt kontor og utstyr
til disposisjon på sykehuset uten utgifter for
prosjektet.
Undersøkelsen skal kartlegge utviklingen siden
forrige undersøkelse, det vil si for ca. 20 år siden.
Også denne gangen ønsker vi å nå så mange
poliotter som mulig, og vi har fått TNS Gallup med
på laget for å ta seg av utsending av spørreskjema
og systematisering av de innkomne opplysninger.
Alt blir fullstendig anonymisert.
Hva fant vi i 1994?
Senskadene ble dokumentert.
85% opplevde senskader i polioskadet muskulatur,
58% i «ikke polioskadet muskulatur».
80% påfallende tretthet ved anstrengelser.
57% leddsmerter.
48% søvnforstyrrelser

Hjelpebehov:
• Betydelig økende bruk av hjelpemidler.
• 80% avhengig av hjelp fra andre.
Helsetjenestetilbudet:
• 17% fornøyd generelt, 67% fornøyd med spesialhelsetilbudet.
• Ønske om Behandlingsreiser til syden.
Hva ønsker vi?
• Styrke behandlingstilbudet, inkludert rehabiliteringstilbudet for eldre poliorammede.
• Bidra til generell kompetanseheving.
• Gi økt fokus og kompetanse hos fagpersoner som
arbeider med tematikken.
• Oppretting av regionale eller nasjonale kompetansesenter.
Arbeidet med undersøkelsen er allerede i gang. Søknaden er
sendt og tilbud er innhentet fra TNS. Vi tar sikte på å få ut
spørreskjemaene etter en utvidet fagkonferanse i september
dette år. Her har vi invitert Fagrådet med alle varamenn,
fagmiljøet på Sunnaas sykehus og ressursgruppa med
prosjektlederen i spissen. Dette fordi vi ser behovet for å
få gjennomført denne undersøkelsen snarest mulig slik at
flest mulig av de polioskadde vil få nytte av de tiltak som
eventuelt måtte komme ut i fra de behov og tilstand i gruppa
som vi avdekker.
Derfor er vår oppfordring at alle som får tilsendt skjemaet
svarer så utfyllende som mulig, og så raskt som mulig.
Vi vil sørge for å spre kunnskapen vi erverver både til
besluttende myndigheter, fagpersonale og, ikke minst, til
våre medlemmer.

Stein Johnsen
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Kort visitt på sa

Den blå lagune: Et besøk i Den Blå Lagune hører med når en besøker Island.
Den natta/dagen da det regnet som
verst over Hedmark og Oppland
med flomdigre elver, jordras,
sperrede veier og jernbane ble
den bestilte 5-dagers turen til
Island med avreise fra Hamar
en realitet. Det var et bra trekk
at turoperatøren hadde beregnet
god tid til de ca 50 personene som
var med i reiseselskapet på veg til
Gardermoen da trafikken gikk så
sakte at vi hadde 15 minutter på
oss før innsjekkingsluka ble stengt!
Reiseleder gjorde jobben sin slik at
alle kom med flyet og vi landet på
Keflavik flyplassen akkurat etter
planen og datoen 22. mai kl 10.00.

både sommer og vinter. Vannet
melkehvitt og bunnen belagt med hardt
hvit belegg, bassengdybden var ikke
over 150 cm. Dette badet ble en herlig
opplevelse og i tillegg en bar med godt
drikke for de som ønsket. 40 minutter
i dette vannet var helt topp og i tillegg
skal det kurere psoriasis og eksem.

Tidsforskjellen mellom Norge og
Island er å stille klokka 2 timer tilbake
i sommertiden så flyet landet tidlig. Vi
ble godt mottatt av guiden Turid som
var med oss gjennom vårt opphold
og som ga oss flott innsikt med sin
gode kunnskap, både historisk og
geografisk, over Island.

Hovedstaden Reykjavik, grunnlagt
i 870 av Ingòlfur Arnarson, med
sine ca 210 000 innbyggere, består
av mye småhus og et mindretall av
høyhus. Byen er halvt omkranset av
majestetiske snødekte fjell. De trærne
som var på denne sør/vestre delen
av Island var plantet og derfor var
landskapet åpent og til tider goldt, men
fascinerende. Overraskende nok var
her mange golfbaner med stor aktivitet.
Jeg har ikke tall på hvor mange steder
varm damp steg opp av bakken, men
den var det kontroll på og utnyttet
til en stor fordel med oppvarming
av bolighus og industri. Med denne
praksisen blir det lite luftforurensning
og byen virket meget ren.

Vi ble loset alle, både bagasje og
gruppe, inn i en buss og turen gikk
gjennom lavalandskap til Den Blå
Lagune. Her ble det en herlig lunsj
med smak av Islandske retter + suppe
– som ofte serveres på øya. Det var
tidligere informert om å medbringe
badetøy for de som ønsket et bad i
dette vel kjente bassenget. Vannet
hadde en temperatur på 36-40 grader
10 Polio 22013

Innlosjeringen senere på Grand
Hotel, sentralt i byen, ble vårt
faste tilholdssted og var en liten
gangavstand til Kringlan Shopping
Center og et stort park- og badeanlegg
Laugardalur hvor en også kan bade i
godt temperert vann både sommer og
vinter.

Gjennom 2. dags by-omvisning og
busskjøring var vi innom konsertog konferansehuset Harpa. En unik
og flott bygning åpnet i 2011 med
beliggenhet i byen ved havnen og
utsyn til havet. Innom Høfdi (ett
av de få trehusene) hvor Reagan og
Gorbatsjov møttes og «shake hands»
i 1986. Innom Hallgrimskirken, med
størst orgel, høyest tårn i landet, og
rommer ca 1100 personer. Den var
ferdig bygd i 1986. Det ble vandring
i den eldste delen av byen med noen
enkelte trehus men mest i betong og
mange boliger hvor veggene var kledd
med farget bølgeblikk. På et høydedrag
i byen lå en unik bygning med et
tak som en stor glasskuppel. Dette
er Perlan som i toppetasjen rommer
restaurant og har historisk museum
i utførelse som et vokskabinett i
inngangspartiet. Her får en historien
om Islands turbulente bosettingstid på
800-tallet og fram til reformasjonen
med Svartedauen og heksebålbrenning.
Kvelden ble avsluttet med smak på
både Brennivin og Svartedaudir men
vi overlevde og våknet opp med friskt
mot neste dag!
Turen denne dagen er kalt «Den
Gylne sirkel» så det ble tidlig frokost
og inn i bussen. Islandsk ull er viden
kjent og av god kvalitet og derfor
kunne vi ikke kjøre forbi en av de
mange ullvarefabrikkene. Denne
lå ved Àlafoss, startet i 1896 og er
fortsatt i drift. Det var mye bra og
spennende varer i butikklokalet.
Vårt neste mål var Thingvellir der
islendingene holdt ting i nære 900 år,
med spasertur gjennom den berømte
kløften Allmannagjà og føle historiens
sus. Videre kjøring over fjellet i en
barsk og gold natur uten trær men
fascinerende med skiftende farger selv
om det var en del regn. Stopp ved
Gullfoss er en spektatulær opplevelse.
Fossen har bredde og fall som kan
minne om Niagara-fallene. Her er et
av landets største fossefall. Etter noe
kjøring kommer vi frem til Haukadalur
hvor det er flere geysir og spesielt
den mest kjente med navnet Strokkur
som fremdeles er aktiv og sender ut
kaskader av varmt vann 15-20 meter
opp i luften ca hvert 5. minutt. Et
flott syn selv i øs pøs vær. Hjemturen

gaøya Island
gikk innom kirken i Skàlholt som var
landets første bispesete.
Dag 3 omfattet besøk til Snorre
Sturlassons bosted på Reykholt og
er velobligatorisk i slike historiske
fotspor. Turen går nordover og litt inn
i landet langs Hvalfjorden, over fjellet
med den meget vekslende natur. Nær
Reykholt besøker vi verdens kraftigste
varme kilde hvor det strømmer ca
200 liter vann i sekundet opp av jorda
med en temperatur på kokepunktet. I
området er det mange drivhus hvor de
nyttegjør denne varmen og de avler
også bl.a. bananer. På Snorres bosted
er det satt opp en kirke med museum
i underetasjen. Snorres basseng/
badeplass er det eneste bevarte fra
hans tid og dette brukte han jevnlig.
Bassenget har fortsatt sitt naturlige
varmtvann både vinter og sommer.
I forsamlingslokale inne i kirken får
vi et gnistrende foredrag om livet på
Reykholt i gammel tid ved presten i
Reykholt kirke Geir Waage. Hjemturen
hadde en stopp ved Hraunfossar
hvor lavavann renner ut i elva som et
Ofossefall – et imponerende skue. En
liten omveg til byen Borgarnes der
Egil Skallagrimsson vokste opp. Veien
tilbake til Reykjavik går i tunell under

Island: Island er et flott land å reise i.
Hvalfjorden og forkorter avstanden
fra Vestlandet til hovedstaden med
mange mil. Avslutningsmiddagen skal
nytes på Perlan, en av byens beste
restauranter og meget ”spennende”. I
den flotte glasskuppelen som er taket
og vegger er bordplasseringen der hvor
vegger og gulv går rundt. I løpet av
2 timer har vi fått en flott sirkulasjon
og utsyn over hele Reykjavik. En
imponerende avslutning på flotte og
lærerike dager.
Etter frokost måtte vi sjekke ut av
hotellet men flyet skulle ikke ta av før
kl 17.40 med frammøte kl 14.30. Buss
og en hjelpsom sjåfør stilte derfor opp
og det var ytterligere en rundtur som

denne gangen ble ytterst mot havet i
sør/vest. Presidentboligen med kirke,
på Bessastadir, lå i åpent lende med
utsikt både til Reykjavik og utover
havet. Der var det nok plagsomt med
store mengder Kanadagås som legger
igjen visittkortet sitt på plenen rundt
eiendommen. Ferden fortsatte videre
og denne delen av øya hadde også mye
lavalandskap og varme kilder. I en
sjarmerende fiskelandsby Grindavik
ble det fiskesuppe som lunsj. Videre
gikk veien langsmed kysten og vi
rundet, til stor overraskelse, et landfast
fyr. Her var også fuglefjell men det
var besatt av måker. Lundefugl er noe
islendingene markerer med suvernier
men ingen var å se, men derimot var
en statue over den utdøde geirfuglen
som det har vært en del av på øya.
Nå var vi kommet nære flyplassen
Keflavik hvor amerikanerne hadde satt
opp en liten by gjennom sine år mens
de hadde sin strategiske base. Det er
ikke mange årene siden Island hadde
sitt store pengekrakk, men dette er det
ikke mange sporene etter i dag og de
har gjort en god innsats.
Det som til å begynne med kan gi litt
«bakoversveis» er når en enkel lunsj
kan koste kr 1.800,- må man i en rask
hoderegning fjerne siste 0 og dele på
2. Altså i underkant av kr 90,- er det
overkommelig. En rullestol kan være
kjekt å ha, men en kommer ikke frem
over alt her heller..Turen til Island var
flott og lærerik selv om det ikke ble tid
til verken hvalsafari, ørnesafari eller
ridetur på islandshesten, men det kan
jo bli en annen gang.

Opplevelser i kø: Island er ei fantastisk øy.

Anne-Grethe Lundquist
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På eget ben –
En reise til friheten
Ny bok om det å vokse opp med polio

Kysthospitalet: Grethe Blindheim foran Kysthospitalet
Grethe Blindheim har skrevet en
bok om det å vokse opp som en
av de mange som ble rammet i de
store polioepidemiene etter krigen.
Boken omhandler ikke bare det å
vokse opp med dette, men kanskje
like mye om å finne seg selv og sin
plass i samfunnet, og det er etter min
mening styrken med denne boken.
Men la oss ta det fra begynnelsen.
Mange familier har opplevd at en av
deres nærmeste, i dette tilfelle et barn,
blir rammet av en alvorlig sykdom.
Dette er noe som berører hele familien,
men har vi egentlig tenkt over hvilke
ringvirkninger det kan ha for flere
enn de som blir direkte berørt? Først
går man inn i en fase som er uten den
store oversikten. Hva skjer, vil barnet
12 Polio 22013

overleve, og hvilke følger får det for
barnet, og også for oss som familie?
Vi vet at mange foreldre spurte seg og
andre om dette, men vi vet samtidig at
brikkene etter hvert falt på plass for de
fleste. Det ble en tid med usikkerhet,
omveltninger, tilpassninger, flytting,
adskillelse, men også etter hvert håp
og aksept av situasjonen. Dette skjedde
i en tid da samfunnet og helsestellet
var i en rivende utvikling. Fra nøling
og manglende kompetanse bygget det
seg etter hvert opp et brukbart tilbud.
Dessverre skjedde det mye rart i denne
tiden i forhold til tilbud, men det er en
annen historie.
Denne boken er i stedet en refleksjon
i ettertid om hvordan et barn opplevde
disse årene.

Dette er noe vi som barn kanskje
ikke til fulle tenkte over i de årene,
men etter hvert som vi vokste til så
vi at tilværelsen, på mange måter, ble
tilpasset den situasjonen vi alle hadde
kommet i. Og det er her denne boken
fenger meg. Her møter vi en pike som
registrerer at hun har blitt syk og at
det får følger for familien. Hun klarer
å formidle sine bekymringer, over at
noen drømmer faller i grus, samtidig
som hun på en flott måte viser oss
hvordan man kan komme styrket ut av
en slik situasjon.
Hun forteller på en levende måte om
den verden vi alle må skape oss for å
kunne tilpasse oss omgivelsene og for
å overleve som individ. Her ser vi en
pike som både tør drømme, og som
etter hvert klarer å få andre med på

Omslaget: Slik ser omslaget til Grethe
Blindheim ut.
med funksjonshemmede barn med
andre diagnoser.
Dersom du ikke får tak i boka i de
lokale bokhandel så kan du enten be
bokhandelen bestille den, eller selv
bestille den direkte på flg. adresse:
Indre Ledelse Forlag, Bakeriveien 12,
3145 Tjøme. Tlf: 333-03895. e-mail:
roald@indreledelse.no

På SYKKEL: Forfatteren på sykkeltur. Foto: Privat
reisen framover. De fleste av oss har
nok benyttet drøm både som en utvei,
men også som en del av veien vi må
gå i utviklingen. Her tror jeg mange
vil kjenne seg igjen, men det er sjelden
man kommer over en bok som på en
så modig og klar måte er i stand til å
formidle akkurat dette.
Samtidig som hun formidler dette så
klarer Grethe Blindheim også å vise
oss hvordan man rent praktisk kan
gjøre det for å overleve. I denne boken
får vi ikke en historie om hvor synd
det er på oss, men hvilke muligheter
som ligger i hverdagen. Vi får også
en aning om hvilke refleksjoner barn
og ungdom gjør seg i forhold til
definisjonen av seg selv, og hvordan
det er med på å utvikle personligheten.
Det var sikkert ikke var så lett
bestandig i den tiden da dette sto på,
men allikevel er det de gode minnene
dominerer fortellingen.
Flere har vel opplevd at til dels
perifere personer og hendelser har vært
med på å forme oss som mennesker.
Forfatteren viser oss hvordan et barn
klarer å ta tak i dette og hente noe
positivt ut av det. Dette er en lærdom
som har betydning for de som kommer

i en slik situasjon.
For ikke å ødelegge
spenningen med å
lese boken selv skal
jeg ikke nærmere gå
inn på handlingen i
boka, bare antyde at
her er det mye hvor en
kan kjenne seg igjen
i, både i forhold til
praktiske problemer
og i forhold til tanker
en har gjort seg opp
gjennom årene.
Selv om vi etter hvert
har kontroll med
utviklingen av polio så
er det fortsatt mangt
og meget som kan skje
både med barn og mer
voksne. Jeg tenker at
boken kan være med
å gjøre det mer bevist
for oss som pårørende
hvordan barn tenker,
og hvordan de
opplever hverdagen.
Jeg anbefaler derfor
gjerne boka til både
poliotter og til familier

www.och.no
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Referat fra møte med Rikshos

Fortsette: Behandlingsreiser til Tyrkia, Lanzarote og Tenerife skal fortsette. Her et bilde fra Tyrkia i 2010. Foto: Stein Johnsen
Møtet fant sted i NHFs
lokaler i Galleriet i Oslo. Fra
Behandlingsreiser møtte Kari Berg
og Elin Huglen. Åse Lindrupsen
skal jobbe i utlandet fram til sent på
høsten. Kari Berg fungerer i hennes
stilling.
Situasjonen rundt statsbudsjettet for
2013, og prosessen i den forbindelse
var første tema.
Vi tok opp spørsmålet om hvorfor
polio ble strøket totalt i den innledende
fasen da det ble klart at det manglet
25 millioner til gjennomføringen av
årets program. Kari Berg viste her til
budsjettkommentarene i budsjettet fra
fagdepartementet. Der er det sagt noe
om at effekten av behandlingen ikke
er godt nok dokumentert for andre
grupper enn reumatisk sykdom og
psoriasis. (Se side 17 og 18 i Helse- og
omsorgsdepartementets budsjett.) Dette
var hovedgrunnen til at vi ble strøket
denne gangen. Selv om pengene kom
på plass i år så har vi fortsatt en vei og
gå. Det betyr at vi her har noe å jobbe
med ovenfor fagdepartementet i tiden
framover.
Dernest snakket vi litt om antallet
plasser og fordeling på reisene i år. På
bakgrunn av det samlede antall søkere
med poliodiagnose i år så har vi fått
137 plasser i 2013. Det betyr at vi har
fått innvilget plasser som tilsvarer
tilnærmet 50 % av søknadene. Det
er sterkt i forhold til hva vi har fått
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tidligere. For 2014 legges det opp til
150 plasser dersom søknadsmassen
tilsier det. Her har den enkelte søker
et eget ansvar for at vi skal klare dette
målet. Vi oppfordrer derfor den som
har behov for en slik tur til å søke, men
det må være et reelt behov. Vi skal
ikke søke bare for å få opp antallet
søknader.
Årsaken til at det ble bare 6 plasser
i januar var at Behandlingsreiser ikke
fikk flere flyseter den datoen. Det
skulle egentlig være 20 pasienter i
januar, nå ble det 6 i januar og 10 i
februar, det vil si 4 plasser færre en
planlagt pga mangel på flyseter.
Nå er det dessverre slik at
Behandlingsreiser får ca. 25 – 30
avbestillinger etter at folk har blitt
tilbudt tur. Det er flere grunner til
dette, men dersom noen må trekke seg
så er det en fordel om det kan skje på
tidligst mulig tidspunkt. Jo nærmere en
kommer avreisedato, jo vanskeligere er
det å få fylt opp gruppen.
Bistand på Gardermoen
Vi tok så opp spørsmål knyttet til
bistanden på Gardermoen ved utreise
og hjemkomst. Her er det ViaTour som har ansvaret for å skaffe
personell. Flere av våre medlemmer
har opplevd at det ikke har vært
tilstrekkelig med personale til hjelp
ved innsjekk, eller at de som har vært
der ikke har kunnet gi den nødvendige
bistand. Ved hjemkomst og ankomst

til behandlingsstedet er det slik at
lokalt personell ikke får tilgang til
bagasjebåndene. Her må vi fortsatt
klare oss på egen hånd eller med hjelp
av medreisende. Behandlingsreiser vil
gjøre en henvendelse til Via-Tour for å
få bedret hjelpen ved avreise og etter at
vi har kommet gjennom tollkontrollen
ved hjemkomst.
Internett
Tilgang til Internett er et spørsmål som
opptar mange. I Tyrkia fungerer dette
rimelig bra på hotellet som blir brukt,
mens det på Vintersol på Tenerife
kan by på utfordringer. Nå er det slik
at mange av oss er avhengig av god
tilgang både for å ivareta oppgaver og
for å ringe hjem via Skype eller andre
Internett løsninger. Vi ble enige med
Behandlingsreiser at de skulle jobbe
videre med dette, og i alle fall, være
klar over dette i forbindelse med neste
anbudsrunde.
Ut og innreise flyplass i Norge er
en gjenganger. Her er det klart at det
er Gardermoen som er utgangspunkt
for Behandlingsreisers gruppereiser.
Folk som er oppegående skal og
må reise fra Gardermoen. Deltakere
med elektrisk rullestol kan ta kontakt
med Behandlingsreiser og høre
om muligheten til å reise fra annen
flyplass. Disse spørsmålene må
avklares med Behandlingsreiser i god
tid.
Rullestoler på reisen er også et tema

pitalet om behandlingsreiser

Nyttig opphold: I Los Cristianos på Tenerife er det på Vintersol behandligsreisene går til. det er flott sted med stabil og temperatur.
som opptar mange. De som har kryssett for medbringelse
av egen rullestol må reise med stol. Ellers tar vi plassen fra
en annen som må reise med stol. Det er i denne forbindelse
viktig og opplyse hvor du helst vil reise. Behandlingsreiser
søker da plass til rullestolen på flyet og varsler Via-Tour for
assistanse under reisen.
Når det gjelder bagasje så har Ving en grense på 30 kilo
for deltakere på behandlingsreise. Norwegian har nå en
grense på 20 kg X 2 + håndbagasje. SAS har en grense på
23 kilo i utgangspunktet. Deltakerne får beskjed om hvilket
selskap som flyr gjennom billetten. Der skal også vektgrensene for bagasje stå.
Fra 1. april 2013 er det nye regler for overnatting på
Gardermoen. Pasientreiser bruker Gardermoen Airport
hotell. Her skal vi selv betale fullt ut ved overnatting. Nav/
pasientreiser vil så refundere ut fra gjeldende satser fastsatt
av Stortinget. Denne refusjonssum er lavere enn kostnadene,
og det igjen betyr at vi kan velge overnattingssted selv, men
er da samtidig ansvarlig for å komme til og fra hotellet til
de fastsatte tider. Transport tur-retur hotellet Gardermoen
kommer inn under reglene for pasientreiser og egenandel.
Forutsetningen for å søke og være med på
Behandlingsreiser er at du kan være med på hele opplegget
på behandlingsstedet. Det vil si at du også kan være med på
de aktuelle gruppetilbud.
Vi spurte om det var mulig å få til en ordning med
søknad flere ganger i året, men dette gjelder bare de store
diagnosegruppene. For oversiktens del vil det fortsatt være
søknad kun en gang i året for de mindre gruppene, og da
innen utgangen av september måned, herunder polio.
Søkeren bør selv få søknadsskjemaet med legens påskrift
tilbake slik at vedkommende selv er ansvarlig for å sende
det inn innen gjeldende frist. Behandlingsreiser har opplevd
at søknader har kommet for sent pga forsinkelse hos legen.
Disse søknadene vil da ikke bli behandlet. Derfor: Ta de
nødvendige grep selv.
For ordens skyld. Det er en link til Behandlingsreiser på vår

hjemmeside: polionorway.no

Referent:
Stein Johnsen

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

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
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Årsmøte i Hjernerådet
19. mars 2013
Siden LFPS gjennom Fagrådet har
valgt å bli medlem av Hjernerådet
finner vi det riktig og informere
medlemmene om aktiviteten i rådet.
Hva er Hjernerådet?
– Det er en sammenslutning av
fagmiljøer og pasientorganisasjoner
som har relevans til forskning og
arbeide med neurologiske spørsmål
fortrinnsvis tilknyttet hjernen. Det
vil si at vi gjennom dette organet blir
holdt orientert om hva som foregår
på denne fronten av forskning og
hvilke behandlingsmessige tilbud
som til enhver tid er tilgjengelig. Da
dette er relevante spørsmål for vår
diagnosegruppe ble vi etter anbefaling
fra vårt Fagråd med i organisasjonen.
Aktiviteten i Hjernerådet går
på arrangering av symposier og
seminarer, både som egen arrangør,
og som faglig resurs når andre står
som arrangør, samt utsending av
informasjon om fagfeltet.
Dette fører til at vi også har tilgang til
møter i rådet, og den 19. mars i år var
det årsmøte i MS forbundets lokaler i
Oslo.
Årsmøtet ble åpnet av avtroppende
leder Per Lønning. Han la fram
årsmeldingen og orienterte litt om
de aktuelle punktene. Spesielt ble
utstilling og arrangement i rådets
regi på Teknisk Museum nevnt. Dette
hadde vist seg å være meget populært
blant publikum.
Rådet har arbeidet for å få EU med på
å arrangere ”Hjerneåret 2014”. Dette
har vist seg vanskelig, men det ser ut
til at EU vil gå for en slik markering i
2015 i stedet.
Etter årsmeldingen ble regnskapet lagt
fram. Økonomien er en utfordring.
Foreløpig har rådet levd på midler til
prosjektstøtte. Det er ikke holdbart i
lengden, og målet er å komme inn på
statsbudsjettet slik at vi har penger til
nødvendig administrasjon og utadrettet
virksomhet.
Både regnskapet og årsmeldingen ble
godkjent, og styret fikk mye ros for sitt
arbeid.
Deretter fulgte valget. Det var flere av
styremedlemmene som ikke ønsket
gjenvalg. Verken leder Per Lønning
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eller vårt Fagrådsmedlem, nestleder
Nils Erik Gilhus ønsket gjenvalg.
Styret består nå av: Leder Mona
Enstad, MS forbundet. Nestleder
Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus.
Styremedlemmer: Professor Ivar
Reinvang, Norsk Nevropsykologisk
Forening, Grete Lunde, Norsk forening
for slagrammede, Leif Arild Fjellheim,
Landsforeningen for ryggmargskadde,
Joel Glover, Norwegian Consortium
on Brain Developement, Hanne Harbo,
Norsk Neurologisk forening Oslo
Universitetssykehus.
Det er laget en såkalt: Neuroplan.
Den er ikke helt ferdig enda, men
det ble orientert om det foreløpige
resultatet av arbeidet. Den tar for seg
arbeidsoppgaver for Hjernerådet. Den
ble gjennomgått og kommentert av
leder i arbeidsgruppa som hadde jobbet
med planen.
Det arbeides med hjemmesider, men
de er foreløpig for lite brukt. Her vil
vi i LFPS legge inn en link til disse
sidene fra vår hjemmeside.
Det var lagt inn en pause midt i
årsmøtet. Her hadde man invitert
leder i Helse-og Omsorgskomiteen på
Stortinget, Bent Høye fra Høyre som
foredragsholder.
Høye mente at økningen i private
helseforsikringer sier noe om
tilstanden i norsk helsevesen. Han
forteller at Høyre vil gå inn for fritt
valg av behandlingssted, men at
det offentlige skal gå inn med hjelp
til finansiering. Man (Høyre) er
bekymret for situasjonen i offentlig
rus og psykiatri omsorg. Etter at
opptrappingsplanen er over synes
det som rus og psykiatri blir offer for
nedskjæringer etter hvert som fokuset
flytter seg i helsevesenet.
Høyre mener at de regionale
helseforetakene bør legges ned, og
at styringen overlates til styrene i de
lokale Helseforetakene. (HF)
Han kom deretter inn på
sykdommer knyttet til hjernen og
nervesystemet, herunder tilbudet i
spesialhelsetjenesten. Pasientene får
god hjelp under akutt sykdom, men det
er heller dårlige tilbud og svikt innen
habilitering og rehabilitering. Dette må

styrkes framover, uansett regjering.
Han nevnte også definisjonen på
helse. Vil gjerne at det her kommer
inn at helse bl.a er å mestre sin
hverdagssituasjon.
Kommunene er, på ingen måte, satt
i stand til å møte behovet på dette
området. Spesielt synes det som det
er stor svikt på områder med f. eks
hjerneskader og neurologiske lidelser.
Det vi ser i dag er at lokale
og private tiltak blir lagt ned i
Samhandlingsreformens regi/følge.
Det må da være fundamentalt galt når
tiltak blir lagt ned før nye tiltak er
oppe og går.
Han nevnte at regjeringen vil
foreslå at det blir fritt sykehusvalg
også innen rehabilitering. Det blir
spennende å se hvordan dette blir
utformet. Rehabilitering må høyere
opp på den politiske dagsorden. Det er
foreslått at regjeringen skal igangsette
arbeidet med en opptrappingsplan
på dette området. Dette er god
samfunnsøkonomi både i forhold til
samfunnet som helhet, men ikke minst
i forhold til den enkeltes livskvalitet
Eldre må sees som en resurs for
samfunnet i stedet for en belastning.
Demens blir nå løftet frem gjennom
WHO (Verdens Helse Organisasjon),
og det er klart at et er et økende
problem nå når befolkningen blir eldre.
Neurovitenskapelig forskning er derfor
viktig i denne sammenheng.
Utprøving av nye hjelpemidler er
også et moment i denne forbindelse.
Vårt land, med sine resurser, bør være
et foregangsland på dette området.
Demente vil oftest ha behov for
lengre institusjonsbehandling enn den
øvrige del av befolkningen. – Her er
det viktig med nye ideer også bl.a. på
arkitektur og bomiljø.
Møtedeltakerne fikk deretter
anledning til å komme med spørsmål
til innlederen. Et av de første
spørsmålene gikk på flg: Mange kroner
pr døgn er et sterkt insitament til å ta
i mot pasienter som blir definert som
«ferdig behandlet». Hvordan ser Høyre
på dette spørsmålet? Høye svarte at
Høyre vil komme med økonomiske
virkemidler for nå kunne gi et bedre
spesialhelsetilbud, herunder økte

psykologi tjenester i lokalmiljøet.
Nasjonale faglige retningslinjer
er viktig i forbindelse med denne
utbyggingen. Høye er motstander
av kommunal medfinansiering av
innleggelse i spesialhelsetjenesten.
Spørsmålet blir da om hva som er det
faglige grunnlaget her. Vi må sikre oss
at det verken skjer for sent eller for
tidlig i prosessen.
Forskning: Høye går inn for at det
fortsatt skal være forskningsmidler
i de lokale helseforetak, både lokale
og regionale. Dersom de regionale
helseforetakene blir lagt ned må vi
se på saken på nytt. Foreløpig er det
ikke aktuelt å overføre mer midler til
Forskningsrådet.
Legemiddelindustrien må få
bedre vilkår, men det må foregå i
transparente/åpne former.
De spørsmålene som Høye her
tok opp vil være viktige for oss i
tiden framover, uansett om det blir
regjeringsskifte eller ikke. Jeg tror det
er nyttig at vi får politikere fra ulike
partier i tale slik at vi kan nå fram med
våre synspunkt. For meg virker det
som vi som definerer oss som brukere
og avhengig av rehabiliteringstilbud
nå er offer for noe av det samme som
det Høye nevnte om rusomsorgen
og psykiatrien. Etter en periode med
opptrapping så blir vi skjøvet mer i

bakgrunnen med påfølgende minking
i resursene. Derfor er det viktig at vi
opprettholder trykket og minner både
fagfolk, helsebyråkrater og politikere
både om vår fortsatte eksistens og de
behov som vi fortsatt har. Vi kan i alle
fall love at behovene ikke blir mindre
i tiden som følger, men kanskje vi kan
klare å få gehør for våre William Penn:
”Jeg tror at jeg går gjennom dette livet
bare èn gang. Hvis jeg derfor kan vise
noen vennlighet eller gjøre godt for et
medmenneske, la meg gjøre det nå og
ikke unnlate eller overse det – for jeg
kommer aldri denne veien igjen.”
synspunkter, og regnestykker, om at
opprettholdelse av tilbud fortsatt er
god samfunnsøkonomi. Høye

Stein Johnsen.

 GODT SAGT
Jeg tror at jeg går
gjennom dette livet
bare èn gang. Hvis
jeg derfor kan vise
noen vennlighet eller
gjøre godt for et
medmenneske, la meg
gjøre det nå og ikke
unnlate eller overse det
– for jeg kommer aldri
denne veien igjen.”
William Penn:

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

Tel
Fax

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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Et liv med slit og
Som et lite bidrag til vår poliohistorie vil jeg gi et
tilbakeblikk på min egen opplevelse av sykdommen og
veien videre i livet. Selv om systemene var mangelfulle,
vil jeg fremheve lokalsamfunnets og myndighetenes evne
til å ivareta barns akutte og langsiktige behov for støtte.
Jeg vil spesielt peke på betydningen av tilrettelegging av
god utdanning. Mye berodde sikkert på tilfeldigheter, og
mange var kanskje ikke like heldig som meg?

Av Johannes Øvereng
Miljø og oppvekst
Jeg er født i 1935 og er oppvokst i Overhalla kommune i
Namdalen. Dette var i de «harde 30-åra». Mine foreldre
arvet verken gods eller gull og etablerte seg i 1938 som
bureisere på et Ny Jord-felt. Bygging av bolig og fjøs var
delvis basert på dugnadsinnsats, og jeg husker godt den
første kua som kom i hus. Det var Java. Min beste venninne
ble etter hvert Thea, et kopplam. Det var 500 meter til
nærmeste nabo, og i starten var det ikke bilvei frem til vårt
bruk. Det var 6 km til skolen. Noen etablert skoleskyss
fantes ikke ennå, men vi hadde en snill melkebilkjører
som lot oss barna sitte på lasteplanet sammen med
melkespannene. (I dag hadde han vel blitt straffet for den
slags snillhet?)
Sommeren 1943 ble jeg syk. Jeg hadde da gått ett år på
folkeskolen og var 8 år gammel. Det begynte som en
slags omgangssyke, men en morgen var det vanskelig
å få beina med seg da jeg sto opp av senga. Jeg husker
ennå scenen oppe på kjøkkenloftet hvor min seng stod.

Jeg ble forvirret og kanskje litt forskrekket. Etter hvert
kom smertene. De var ganske enorme og konstante. Jeg
jamret meg nesten døgnet rundt. Både armer og bein ble
gradvis lammet. Om dagen lå jeg på en divan i stua. Søster
Marie hadde tilsyn med meg. Jeg fikk tabletter blandet i
blåbærsaft, antakelig smertelindrende medisin. Det hører
med til historien at blåbærsaft ikke fristet meg på mange
år. – Jeg antar at de voksne ganske tidlig var klar over
hvilken sykdom som hadde rammet meg. Selv hadde
jeg ikke noe navn på sykdommen før mange år senere.
Distriktslegen, dr. Killingberg, antok at det var polio eller
hjernehinnebetennelse. Etter en tid hjemme ble jeg kjørt til
Namdal sykehus i sykebil. Jeg husker at mamma gråt da
de kjørte meg vekk. Pappa klarte å holde tårene tilbake, i
alle fall så lenge jeg så ham. - I 1999 skrev jeg til overlege
Wenche Frogn Sellæg ved Namdal sykehus og forhørte meg
om min sykejournal fra 1943/44 fantes, og om det var mulig
å få en kopi. Det var en spesiell og krevende opplevelse i
godt voksen alder å lese journalen om lille Hannes, som de
voksne kalte meg den gang. Det er imponerende å se hvor
ordentlig alt er nedtegnet, med skrivemaskin. Som et bilde
av tidsrom og innhold gjengir jeg første del av journalen:
Innkommet

21/7-43. (Søster Marie fulgte
pasienten til sykehuset.)
Livsstilling
Bureisersønn
Diagnose:
Poliomyelitis anterior acuta
Status per 22/7-43:
Han er noe blek, ligger helst over
på siden, klager over smerter når
han legges over på ryggen.
Hodet holdes lett bakoverbøyet.
Det er sterk nakkeestivhet.
Underextremitetene holdes strakt ut. Han er helt klar og
grei (har alltid vært grei!), fullt orientert for tid og sted. –
Kan ikke reise seg i sengen, løfter hodet litt og hever høyre
skulder litt fra underlaget. God bevegelighet av thorax,
puster jevnt og rolig (hvilket medvirket til at jeg overlevde).

Lumbalpunksjon: På grunn av sterk lordose (=krumning i
korsryggen)var punksjonen noe besværlig. Det ble tømt 10
cc vannklar ryggmarksvæske som stod under et trykk på
160 mm. vann.

kJØRETØY: På bildet ser vi lille Hannes på sykehuset, med sitt
første kjøretøy. Akkurat da hadde han ingen planer om å bli rektor
på Oslo Handelsgymnasium!
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Da jeg ble innlagt på sykehuset i Namsos, antydet
distriktslegen at jeg kanskje burde sendes til Sverige for
behandling. De tyske myndigheter var som vi vet fleksible
når det gjaldt å sende poliosyke barn til Sverige, og mange
ble sendt til Sverige eller Danmark. Iflg. pappa var overlege
Nils Helsingen klar i sin tale vedrørende dette forslaget:
«Jeg tenker gutten får den behandlingen han skal ha her,

glede
jeg.» Slik ble det, og jeg tror Helsingen valgte rett.
Journalen er meget detaljert mht bevegelighet i armer,
hender og ben. Lammelsene var nokså totale. Det står
således at «Mellomhåndens og fingrenes bevegelighet er
opphevet.» Jeg ser fortsatt for meg at nevene var knyttet,
uten mulighet til å bevege dem, og jeg ser for meg,
med skrekk og gru, den lange nålen som ble brukt ved
lumbalpunksjonen. Punksjonen var smertefull, også fordi
jeg måtte ligge i fosterstilling. Denne «nåleopplevelsen»
medvirket nok til at jeg senere i livet har hatt en viss redsel
for sprøyter og nålestikk.
På sykehuset gikk det sakte, men sikkert fremover.
Behandlingen besto i massasje, bad i badekar og behandling
med tonisator, et apparat som lignet på en gammeldags
sveivegrammofon. Tonisatoren skulle gi elektrisk
stimulering av musklene. Ledninger fra maskinen ble festet
til punkter i armer og bein. Så ble strømmen slått på, og
styrken kunne reguleres ved hjelp av en knott på maskinen.
Jeg gruet meg alltid for denne behandlingen da jeg aldri
visste hvilken strømstyrke som ble satt på, men la det være
sagt, jeg opplevde ikke at dette var noe torturinstrument(!).
Tonisator var et vanlig instrument for behandling av polio.
Det som kanskje bidro til fremgangen var min kreativitet
og virketrang etter hvert som bevegeligheten «tiltok». For
omgivelsene var kanskje kreativiteten i drøyeste laget?
Jeg var over alt og fant ikke på bare snille ting. Jeg ble
ekspert på å stanse heisen fra utsiden, slik at de som var
inne i heisen, ble sittende fast til hjelpen kom. Jeg fant også
veien til sykehustaket, sikkert ikke fordi utsikten betydde
så mye for meg, men fordi det var spennende, og i alle
fall ulovlig. På turen ned falt jeg i trappen mellom 3. og
4. etasje og brakk skinnbeinet på høyre fot. Overlege Nils
Helsingen ble meget oppbrakt over hendelsen. Han ble ikke
sint på meg, men pappa fikk høre det: «Denne gutten flyr jo
over alt!» (Det hadde han jo rett i!) Sykesøstrene fikk nok
også høre litt om sin dugelighet, som ikke klarte å holde
styr på guttongen. Resultatet ble i alle fall en tilnærmet
husarrest for meg. Verken før eller senere har jeg vært så
godt bevoktet av mennesker i hvitt! Det tok lang tid før jeg
kom meg utenfor avdelingen igjen. Med høyre fot i gips
var aktivitetsnivået i alle fall noe redusert. Jeg husker at
jeg en gang i min kjedsomhet røsket litt lo fra tøflene og
rullet meg en sigarett, som jeg nøt på badet. Da ble det igjen
litt oppstyr, fordi det var en uforklarlig røyklukt på badet.
Mysteriet ble aldri oppklart. (Ikke før dette leses!)
Selv om overlege Helsingen nok var fryktet av ansatte
og pasienter, delte ikke jeg den frykten. Til tross for hans

autoritære lederstil var det noe trygt ved ham. Jeg husker
at jeg alltid syntes det var spennende å komme til kontroll,
også etter at jeg var utskrevet. Jeg ble utskrevet 9. mai
1944. I sykejournalen står det: «Han kan nå gå uten spark
eller stokk. Armene er blitt riktig kraftige. Hendene er
også blitt kraftigere, men det er fremdeles en del parese
av håndmusklene og atrofi, slik at hånden blir flat. Kan
sette seg opp uten å hjelpe til med armene. Begge beina
er blitt sterkere. Det er en del atrofi på begge sider. Uten
motstand kan han utføre alle bevegelser fritt så vel i hofte
som i kne. Det er fremdeles uttalt peroneusparese på
begge sider. Utskrives for 3 måneder.» – Da hadde jeg
ikke vært utenom Namdal sykehus på nesten 10 måneder,
bortsett fra den gangen jeg var på taket(!). - Jeg husker
mine første famlende skritt på gårdstunet da jeg kom
hjem. Noen «tilskuere» var også kommet til gårds for å
se Hannes, som de ikke hadde sett på nesten 10 måneder.
Disse tilskuerne var mine søskenbarn som jeg brukte å
være mye sammen med, og som ikke bodde så langt unna.
Følelsesmessig var ikke hjemkomsten helt lett. Jeg ville
bare gråte, men jeg klarte visst denne gangen også å leve
opp til de forventninger som stilles til mannfolk, slik jeg/vi
hadde klart det de gangene pappa kom og besøkte meg på
sykehuset.
Det hører også med at jeg vokste opp i et miljø som hadde
elementer av «Slitets Saga».
Å være bureiser var et tungt veivalg, preget av slit
og sykdom. Mange ble rammet av tuberkulose og
poliomyelitt, og mange døde. En nabogutt på min alder
mistet begge foreldrene i tuberkulose. Et søskenbarn som
var like gammel som meg, og som bodde i nabolaget,
døde av polio. Så sent som i 1956 fikk min yngste bror
og min far tuberkulose. Min bror ble frisk etter et langt
sykehusopphold og «kuring». Min far ble erklært frisk etter
en lungeoperasjon, men døde like etter av hjerneblødning,
47 år gammel. – Alt dette er erfaringer som har preget egne
holdninger og syn på forhold i samfunnet, men det er en
annen saga”.
Utdanning og yrkesvalg
Jeg var altså ferdig med 1. klasse i folkeskolen (Hunn skole)
da jeg som 8-åring fikk poliomyelitt. Hele det påfølgende
skoleår lå jeg på sykehuset i Namsos. Sykehusundervisning
var et ukjent tiltak på den tiden. Tilrettelagt opplæring var
også ukjent som begrep. Man bare gjorde det! I mitt tilfelle
var det min lærer i barneskolen, Marie Amdal Ingebrigtsen,
som var tilretteleggeren. Hun bodde rett over veien fra
Fortsetter neste side
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skolehuset. Boligen var i 2. etasje av Skage Samvirkelag,
hvor hennes mann, Tor Ingebrigtsen var bestyrer. Jeg ble
”adoptert” av familien Ingebrigtsen skoleåret 1944/45. Jeg
var åpenbart en ærgjerrig elev, med Marie som inspirator
og pådriver. Til jul hadde jeg tatt inn det «tapte skoleår» i
regning, som jeg syntes var et morsomt fag. Hunn skole var
en fådelt skole, med flere klassetrinn i samme klasserom.
Skoleåret 1944/45 gjennomgikk jeg således pensumet for
både 2. og 3. klasse og tapte derfor ikke noe skoleår. – At
familien Ingebrigtsen på denne måten trådte til, kan ha hatt
sammenheng med at Marie også hadde hatt polio, med
varige mén, og gjerne ville hjelpe lille Hannes fram i livet.
At jeg var såkalt skoleflink og en flittig elev, kan også ha
hatt betydning.
Jeg hadde etter folkeskolen lyst til videre skolegang.
Det var ingen selvsagt ting med vår økonomi. Selv på
den kommunale realskolen var det skolepenger, og
Statens lånekasse for studerende ungdom ga den gang
ikke stipend til elever i videregående skole (realskole
og gymnas). - På slutten av 1940-tallet ble jeg innkalt til
distriktslegen som hadde besøk av en reiselege. Denne
legen hadde som oppgave å kartlegge situasjonen for
poliopasienter, samt gi råd om utdanning. Han ga meg navn
og adresse på en statlig instans som gav økonomisk støtte
til utdanning av «vanføre», nemlig Statens Sentralstyre
for Vanføreforsorgen. Dette hjalp meg til bl.a. å få 3-årig
økonomisk gymnas ved Trondheim Handelsgymnasium
(1955).
Realskolen ble delvis finansiert ved opptak av et lån på kr
500 i den lokale sparebank. Da var det ikke tilstrekkelig
at min familie stilte gård og grunn som sikkerhet. En
”storbonde” bisto med kausjon. På denne tiden kastet ikke
bankene lån etter kundene! - I Overhalla fantes et legat
som het Hildrums legat, i sin tid stiftet av kjøbmand Elias
Hildrum. Jeg fikk i flere år stipend fra legatet, ikke store
beløp, men det jeg fikk, var likevel til hjelp og oppmuntring.

Handelshøyskole (NHH) i Bergen og pedagogisk utdanning
ved Universitetet i Bergen, der også tilleggsutdanning ved
NHH var en del av «pakken». Min første post i skoleverket
var ved Sortland gymnas, der jeg ble lektor i 1961 og var
med å starte opp skolens økonomiske gymnas. To år senere
ble jeg skolens første inspektør og fungerte i perioder
som (ung) rektor. I 1969 ble jeg «kallet» til Gymnasrådet/
departementet i Oslo, der jeg hadde mange interessante
oppgaver og utfordringer før jeg i 1978 ble rektor ved Oslo
Handelsgymnasium, en stilling jeg hadde til jeg gikk av
med pensjon som 67-åring i 2002.
Sluttord
I litteraturen og under vurderingsopphold på Sunnaas
sykehus har jeg lært at et særtrekk ved mange poliopasienter
er at de har vært usedvanlig ærgjerrige og arbeidsvillige for
å bevise at de er fullt på høyde med andre mennesker. Jeg
skjønner fortellingen! En lege på Sunnaas sa til meg «at
det som feiler deg, er at du er gal». Du bør være mindre på
kontoret og mer på golfbanen. – Som en kuriositet tar jeg
med at en jevnaldring som jeg delte rom med på Namdal
sykehus, ble rektor ved Pedagogisk Seminar i Trondheim.
Så rektorstanden var godt representert på den sykestua! - En
medvirkende årsak til at jeg valgte skole og utdanning som
mitt arbeidsfelt, kan ha vært den positive erfaring jeg selv
hadde fra egen skolegang. Jeg minnes med glede mange av
mine lærere, som også evnet å se enkelteleven. Jeg tør påstå
at den utdanning jeg fikk, var av høy kvalitet, og det lenge
før moteordet «kvalitetssikring» var oppfunnet. – Grunnen
til at gikk inn i skoleverket, var i alle fall ikke de høye
lønningene. På Handelshøyskolen lærte jeg at lønn for de
fleste av oss ikke lå øverst på skalaen når det motivasjon
for valg av yrke. Det stemte for mitt vedkommende. «Job
satisfaction» er en ganske sammensatt sak.

Da jeg som barn begynte å komme meg etter sykdommen,
fikk jeg stadig høre at jeg hadde vært heldig, underforstått
at jeg hadde klart meg så bra etter sykdommen. Jeg må
Utdanningsmessig var den kritiske fase å ha økonomi til å
innrømme at «hellet» også har fulgt meg resten av livet. Jeg
ta realskole og gymnas. Hadde det ikke vært for pengene
har fått være med på mye gjennom mitt arbeid, som også
fra «Vanføreforsorgen»», hadde nok min historie blitt en
nærmest ble en hobby. Jeg har vært med på prosjekter i
helt annen. Etter gymnaset gjorde Statens lånekasse det
mange land, som Japan, Sør-Afrika, USA, Irland, Skottland,
mulig for både «fattig og rik» å ta videre studier. For mitt
England, Spania, Portugal, Italia, Tyskland, Frankrike,
vedkommende ble det siviløkonomutdanning ved Norges
Sveits, samt alle nordiske land. Jeg har møtt gode kolleger
og har fått mange venner ute i den store
verden. Som skolegutt var geografi ett
av mine favorittfag, med drømmer om
å komme ut i verden. Hvem skulle ha
trodd at Hannes sine drømmer i så måte
Eivind Fretheim kom inn i Hordaland Poliolag som revisor for mange år
skulle gå i oppfyllelse?
siden. Han hadde selv ikke hatt polio, men hans kone hadde det, og han
deltok derfor på møtene våre. Da hun døde, ba vi ham fortsette som revisor,
og det gjorde han. Han ble en fantastisk ressurs for oss på dette feltet. I 2011
ble han spurt om å bli vår styreleder. Det sa han ja til. Desverre ble det altfor
kort tid vi fikk ha han. Han ble alvorlig syk høsten 2012 og måtte forlate oss
som styreleder, men han støttet oss i arbeidet så lenge han kunne. Han deltok
på nyttårsfeiringen vår i 2013, men 8. mai 2013 døde han.

Minneord etter Eivind Fretheim.

Vi hadde et flott samarbeid i styret mye takket være Eivind. Han var en
samlende og engasjert person med omsorg for laget og medlemmene. Det
var tungt for oss alle i Hordaland Poliolag å miste han. Vi savner han sårt og
ønsker fred over hans minne.
Marit Sætvedt 	
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Ingvald Bastesen

Hørt på Helsekonferansen 2013
– og litt av hvert annet
Vi må få en helhetlig behandlingslinje
hvor kommunehelsetjenesten,
habilitering/rehabilitering og
spesialisthelsetjenesten (les
rehabiliteringsinstitusjoner) likestilles,
og at vi sikres rask og god behandling
ut fra våre egne behov.
Samhandlingsreformen
Her skal jeg rekne opp noe av det som
er på plass i samhandlingsreformen ute
i kommunene.
Kommunene tar imot utskrivningsklare
pasienter og har høy aktivitet
for å etablere lokale tilbud som
korttidsplasser, rehabilitering (men
ikke alltid for oss) og styrking av
hjemmebaserte tjenester.
Helseminister Jonas Gahr Støre sa
i åpningsinnlegget sitt at enhver
endring begynner med oss selv.
Folkehelsemeldingen som kom nå i
våres forteller at det er forebygging
som skal endre livene våre. Jeg satt
da og tenkte at da er det virkelig
viktig at vi som er kronikere
også får sjanse til å forebygge. Et
rehabiliteringsopphold på 4 uker
med bassengtrening når vi selv synes
vi trenger det - for vi er jo selv den
største eksperten på vår diagnose
polio - er for oss forebyggende.
Det er etter min mening det eneste
forebyggende tiltaket for oss ved
siden av egentrening, fysioterapi og
kosthold som virkelig hjelper for de
fleste av oss.
Da jeg kom hjem fra Helsekonferansen
lå det brev fra Regional koordinerende
enhet i Helse Sør-Øst med avslag på
et fire ukers opptreningsopphold på
institusjon (spesialisthelsetjenesten).
Nå måtte rehabiliteringen foregå i
kommunen sto det. Jeg ringte med
engang kommunen som bare kunne
fortelle at et slikt tilbud til meg hadde
ikke kommunen i det hele tatt.
Dette illustrerer at det er mye som ikke
er på plass i Samhandlingsreformen
ennå, og særlig gjelder dette
rehabilitering.

Antall reinnleggelser etter utskrivning
fra sykehus er redusert for pasienter
flest, selv om det er en liten økning i
reinnleggelser blant de som utskrives
innen ett døgn etter at de er erklært
utskrivningsklare.
150 kommuner har en frisklivssentral
– en dobling på to år. Flere nye er
under planlegging. Det er etablert
frisklivssentraler i alle fylker.
Det er stor interesse i kommunene for
å sette i gang med øyeblikkelig hjelpdøgntilbud. Mange kommuner har
startet etableringen.
Fastlegeordningen, lokale legevakter
og lokale forebyggingstiltak vokser og
utvikles.
Det er større vekst i antall årsverk
for kommunehelsetjenesten enn for
spesialisthelsetjenesten i 2012.
Samarbeidsavtalene som er inngått
har lagt et godt fundament for videre
samhandling mellom kommuner og
spesialisthelsetjeneste.

Det må meisles ut noen hovedlinjer
og han mente at resultatet av den nye
Polioundersøkelsen blir viktig i så
måte.
Regjeringen tenker å legge
fram et forslag om fritt
rehabiliteringsinstitusjonsvalg på linje
med fritt sykehusvalg.
Kommune eller
rehabiliteringsinstitusjon.
Ut av et dokument om avklaring
av ansvars- og oppgavefordeling
på rehabiliteringsområdet som
Helsedirektoratet har utarbeidet, leser
jeg meg fram til at vi poliorammede
hører hjemme i spesialisthelsetjenesten
(les rehabiliteringsinstitusjoner)
når det gjelder rehabilitering. Vi
med PPS vil aldri få et godt nok
tilbud bare i en kommune. Vi har
behov for spesialisert kompetanse.
Behov for kompleksitet. Behov for
intensitet. Vi er personer med store
og sammensatte funksjonstap, men
som har et rehabiliteringspotensial
og hører dermed hjemme i en
rehabiliteringsinstitusjon.
Behandlingsreisene til utlandet er
selvsagt også veldig viktig for oss,
men vi må passe på at vi ikke mister
de gode tilbudene vi også har her i
landet, da det er en del som kvier seg
for å dra utenlands. Dette husker jeg
at Professor Stanghelle på Sunnaas
sykehus HF også sa i forbindelse med
at vi fikk innvilget behandlingsreisene
til utlandet i 2002.
Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold
ga oss rådet om å skrive brev til
Helsedepartementet om praksis med
rehabilitering og hun mente at brede
budsjettinnspill som samordnes med
paraplyorganisasjonene er viktig for
oss nå framover.

Rehabilitering for oss med PPS.
Arne Lein sa på LFPS’ årsmøte
at det er viktig at vi sender en
kravspesifikasjon til Helse Sør-Øst om
hva spesialistinstitusjonene skal gjøre.
Han var redd for at tilbudet blir borte.

Tekst: Snefrid Bergum
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Lokallagenes runde for 2012

Casas Heddy: Her en gruppe på behandlingrese på Lanzarote
Buskerud Poliolag
Oslofjord Vest.
Buskerud Poliolags aktiviteter det siste
Det varierer hvor styremøtene
året – 2012.Har 126 medlemmer, god
holdes, noen ganger holdes de privat
økonomi.
hjemme hos hverandre.
Inntektskilder: Registrering av
Har tatt kontakt med Drammen
besøkende på Hjelpemiddelmessen,
kommune for å kunne lage en
bingoinntekter, grasrotandel, utlodning likemannsgruppe, men har ikke fått
på møtene.
svar fra Drammen kommune enda.
Årlig felleskonferanse med Vestfold
og Telemark poliolag ble avholdt 30.
LFPS Akershus
april 2012 på Sandefjord Motor Hotell
Hendelser i 2013: Sju styremøter – 75
med tema Stopp diskrimineringen v/
saker, to medlemsmøter (pluss ett som
Berit Vegheim.
ble avlyst pga snø), Respirasjonsdagen
Tur til Bornholm i juni med
2012 (19 deltakere), busstur til
tilrettelagt buss. Julemøte på Eikertun.
Kristiansand (Kilden) og Stavanger,
Veldig fornøyd med at samarbeidet
flor og fjære, behandlingsreiser: Vi
med Vestfold og Telemark gjennom
fulgte oppfordringen til LFPS sentralt
flere år fungerer bra. Deltar på
og ba våre medlemmer om å sende
hverandres aktiviteter når det passer.
protester til «rette vedkommende»,
Det ble færre utgivelser av bladet
julebord.
Polio Plukk i 2012 på grunn av
Andre aktiviteter: Deltakere på 9
sykdom.
forskjellige kurs, representanter i 3
Flere av medlemmene hadde
forskjellige kommunale råd, vi har
dugnadsjobb på hjelpemiddelmessen i
promotert Helse-CV for medlemmene.
Drammenshallen 4. og 5. mai 2012.
Økonomi: Har vært god i 2012,
Bjørn Lobben satt som representant
bingoinntekter, subsidiering av
i Rådet for funksjonshemmede i
aktiviteter, støtte til andre lag innen
Øvre Eiker og i Brukerutvalget på
LFPS
Hjelpemiddelsentralen i Buskerud.
Deltakelse på seminar ang. fysisk
Troms lag for polioskadde 2012
aktivitet og funksjonshemming på Park Det har vært avholdt seks styremøter.
Hotel i Drammen 13. september.
De viktigste sakene som styret
På medlemsmøtene blir
har behandlet er: Planlegging av
medlemmene orientert om det som
årsmøte 2012, økonomisk vederlag
skjer mellom hvert møte, og gir
i forbindelse med sammenslåing av
referater fra seminarer etc. Det blir
Finnmark Lag for Polioskadde og
også referert fra Regionen, NHF
Troms Lag For Polioskadde. Nytt
22 Polio 22013

regnskapssystem, Hjemmeside –
avvikling av tidligere hjemmeside
og oppstart av ny. Rutiner for
inngående post, nye vedtekter, bidrag
til økonomiske vanskeligstilte lag i
LFPS, lagets økonomi – reduksjon
i inntekter, offentlige bevilgninger
til Behandlingsreiser, økonomiske
rammer likemannsgruppene i Tromsø
og Harstad
Likemannsgruppa i Harstad har hatt
fem møter. Både våravslutningen i
juni og julemøtet i juni ble holdt på
Røkenes Gård.
Fått leie varmtvannbasseng på
Harstad sykehus som ble benyttet
10 ganger på våren og 10 ganger på
høsten. Likemannsgruppa synes det er
liten oppslutning om likemannsmøtene
og liten interesse for bassengtrening.
Ønsker at flere blir med for blir det
mange nok kan det bli to grupper.
Bassenget holder en temperatur på 34
grader.
Likemannsgruppa i Tromsø har
avviklet et medlemsmøte der tema var
universell utforming. Kirsti Fosshaug
fra NHFs regionkontor orienterte.
Tradisjon å ta en tur til Sjøtun
Brygge før sommerferien, det ble
felles transport med maxi taxi. Årets
julebord var på Radisson Blue Hotel,
Tromsø. I år deltok 2 medlemmer fra
Storfjord, noe alle syntes var trivelig.
På alle disse sammenkomstene deler
en erfaringer med hverandre – hjelp
til selvhjelp samtidig som en har det

sosiale fellesskap.
I høst ble Hanna invitert
til universitetets tre års
fysioterapeutstudenter. Tema for
innlegget var Rehabilitering og
fysioterapi for eldre. Av erfaring vet
en at helsevesenet vet lite om polio, så
derfor var det en fin mulighet til å dele
ut materiell og snakke litt om dette.
Studentene var interessert og stilte
spørsmål.
På grunn av sykdom ble det ikke
den aktiviteten i gruppa som det
i utgangspunktet var lagt opp til.
Represantasjon: Årsmøte i LFPS:
Bjørn Nilsen og Torbjørn Richardsen,
NHF «Universell utforming» Asle
Cebakk. Økonomien i laget har de
siste år vært god. Ordningen med
tilskudd fra Bingo Entrepenøren har
de siste år vært under behandling noe
som har medført at økonomisk støtte
fra dem skal fordeles på et langt større
antall lag/forreninger med bakgrunn
i nye regler. Resultatet av dette er at
vi nå mottar et sterkt redusert bidrag.
Situasjonen vil påvirke aktiviteten
i laget fremover. Medlemmer ved
utgangen av 2012 117 (99 fra Troms
og 18 fra Finnmark).
LFPS avd. Vest-Agder – 2012
90 medlemmer. Det har vært avholdt
5 styremøter på Frivillighetens Hus og
5 medlemsmøter på Vågsbygdtunet.
Hadde møte om osteoporose (i
april), hyggelig sommeravslutning i
Ravnedalen sammen med ALF, sosialt
møte uten tema i september og i
desember var det julebord på Vigeland
Hovedgård.
Representasjoner: To fra styret
deltok på NHF Agders årsmøte i
Kristiansand, to deltok på LFPS
årsmøte på Gardermoen, to deltok
på NHF Agders Regionsmøte i
Arendal. Annet: Søknad om tid i
varmtvannsbassenget i Aquarama.
Invitert andre lag under NHF Agder
til å være sammen med oss. En av
våre brukere har tatt livredningskurs,
noe som laget vårt var forpliktet
til å stille med til vår tildelte time.
Laget er meget takknemlig for å ha
mottatt solidaritetspenger fra andre
landsforeninger. Vi ønsker å takke
NordVest, som ikke ble takket i siste
Polioblad. Laget har nå mottatt penger
fra Bingopoolen og Norsk Tipping
grasrotandelen”. Det betyr at lagets
økonomi nå er betraktelig bedre. Nå
kan styret planlegge aktiviteter for
alle lagets medlemmer til subsidierte
priser. Vi har 1 likemannsgruppe som
fremdeles har jevnlige møter. Godt
samarbeid med NHF Agders adm. Vi

har fått god hjelp når vi har hatt behov
for det.
Telemark poliolag av LFPS
Økonomien i laget er bra.
Alt vesentlige kommer fra
bingoinntektene. Medlemmene blir
sponset ved alle arrangementene våre.
På vårt siste årsmøte ble det bestemt
at inntektene fra loddsalget skal gå til
Rakel Trovi. Hun driver et internat/
barnehjem for «gatebarn» i Manila,
hvor hun gjør en kjempejobb.
Medlemstallet går ned. I 2012
«mistet» vi sju personer, deriblant de
to siste som var med på å starte laget.
Vi har i dag 63 medlemmer. Av disse
er ca. 15 aktive.
Samarbeidet med Buskerud- og
Vestfold Poliolag er helt vesentlig for
vår aktivitet. Vi har felles styremøter.
Hvert år en felles samling på vårparten
med et fagforedrag. I år skal det handle
om brannsikring. På sensommeren
en sosial samling; i år er dette på
Eidene, Tjøme i Vestfold. Telemark er
arrangør. Samarbeidet fungerer meget
bra.
Vi har fire - fem styremøter
pluss fire - fem fellesmøter med
Buskerud og Vestfold. Årsmøte med
overnatting. Et sommermøte. Julemøte
med overnatting. Det har vært
telefonkontakt med de medlemmene
vi ikke har kontakt med. Vi vil
informere våre medlemmer om den
nye «Polioundersøkelsen».
Vestfold poliolag
Hva gjør vi i Vestfold poliolag
2013. Vi har fire til fem styremøter
i året og tre fellesstyremøter med
Buskerud og Telemark. Vi har
begrenset møtevirksomheten vår
til: Ett medlemsmøte på høsten og
i fjor hadde vi Liv Gade som er
bokinspirator og en meget engasjert
foredragsholder. Møte rundt juletider
med mat og hyggelig samvær. Årsmøte
i mars. Medlemstallet er ca. 120 og det
er dårlig med rekrutering både til laget
og styret
Tilbud om bassengtrening 3
ganger per uke på tre forskjellige
steder. To steder med fysioterapi og
et sted med egentrening. Utgiftene
dekkes av poliolaget når ikke
rekvisijonene rekker til. Vi har
ingen likemannsgrupper, men to
av lagets medlemmer er sertifisert
som likemenn og har vakter på det
nye brukerkontoret på Sykehuset i
Vestfold. Mange av medlemmene
i polio er aktive i kommunale
og fylkeskommunale råd, og
er brukerrepresentanter i NAV.

Økonomien er god, har inntekter
av bingo, selv om de synker, har vi
fortsatt penger på bok. Vi gir bidrag til
LFPS og NHF Oslofjord Vest.
Siden i fjor høst har flere av
poliolagets medlemmer deltatt i et
prosjekt ledet av Petter Elvestad
Han har egen klinikk på Tjøme og
samarbeider med red cord
Behandlingen heter Neurac, som er
Nevromuskulær aktivering og består
av spesialltilpassede øvelser opphengt
i slynger fra red cord tilført vibrasjoner
fra en red cord stimula
De alle fleste i gruppen har hatt god
effekt av behandlingen. Petter Elvestad
skal komme på medlemsmøte til
høsten for å legge frem resultatet.
LFPS Trøndelag
Litt om aktiviteten i LFPS Trøndelag
i 2012.
Startet lag 31. mars 1998, men
var aktiv med utvalg lenge før det.
Sammen slått med LFPS NordTrøndelag på Årsmøtet 2009. Skiftet
da navn til Landsforeningen for
polioskadde Trøndelag.
Har ca. 200 medlemmer. Antallet har
vært stabilt ganske lenge tross naturlig
avgang, da vi har fått en del ektefeller
og en del av våre nye landsmenn.
Avholdt sju styremøter og behandlet
70 saker.Har tre utvalg: Arbeidsutvalg,
likemannsutvalg og redaksjonsutvalg.
Tre – fire medlemsmøter i året
hvor vi tar opp aktuelle temaer med
innledere. Prøver å komme litt bort fra
vår egen diagnose av og til. Sist hadde
vi Tore Strømøy som foredragsholder
og det var veldig populært. Prøver
også å legge et av møtene til
nordregionen. Bruker da Læring
og mestringssenteret på Levanger
sykehus. Har utlodding, noe å bite i og
ellers gir vi tid til hyggelig samvær.
Har inntrykk at det er vel så viktig å få
tid til å prate sammen. Hadde også et
meget vellykket møte på Ortopedisk
verksted. Der stilte hele arbeidsstokken
opp og vi fikk en fin orientering på de
forskjellige avdelingene.
Det mest besøkte møtet er julemøtet
med julemiddag, underholdning
og stort gevinstbord. Har også en
sommeravslutning for alle våre
likemenn. Ber da også inn «gamle»
likemenn fra nedlagte grupper. Da bare
koser vi oss med god mat og drikke.
Trenger ingen underholdning for
skravla går!! Gode vitsfortellere har vi
også.
To turer. En dagstur på våren og en
lengere tur om høsten. I 2012 var vi på
dagstur til Hitra. Det er en øy som er
fortsetter neste side
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gjort landfast gjennom en veldig lang
undersjøisk tunnel. Høstturen gikk til
Namsos hvor vi bodde på Rica Rock
City Hotell og besøkte selvsagt Rock
City som ligger vegg i vegg. Vi var
også en tur til Jøa, Olav Duuns rike.
Likemannsarbeidet går sin gang. Tre
aktive grupper, to «gamle» grupper og
en forholdvis ny gruppe med våre nye
landsmenn. Har også to medlemmer på
venteliste, prøver å få til en ny gruppe.
Bassengtrening i Bevegelsessenteret
på St. Olav sykehus med rekvisisjon
1 gang i uken. Ellers er det flere
varmtvannsbasseng som blir brukt av
poliomedlemmene.
Utgir bladet «POLIO mye/litt»
fem ganger i året. Både med nyttig
informasjon og noe humor. Har
inntrykk av at det blir godt mottatt.
Fikk tilbake Meråker Kurbad etter en
til dels hard kamp. Der har de meget
god behandling for vår diagnose. To
fysioterapeuter var på Haukeland
sykehus for opplæring. Vi har også
anledning til å søke oss til Kastvollen.
Et idyllisk sted i Nord-Trøndelag,
problemet er at de mangler basseng.
Men jeg vet at vi har hatt medlemmer
der som har vært fornøyd. Ikke alle
har de samme kravene. Etter hvert
som vi blir eldre er det veldig viktig
å opprettholde rehabiliterings steder i
nærheten.
Har også vært med i et prosjekt i
samarbeid med Trondheim kommune,
CP foreningen og MS forbundet. Det
gikk ut på å tilrettelegge «Chairobics»
i nærmiljøene. «Chairobics» er sittende
aerobics- og kondistrening. I rullestol
eller på vanlig stol. Dette er nå overtatt
av idrettslagene i kommunen.
Forholdsvis god økonomi, det
kan vi vel takke bingoen for. Våre
medlemmer er også veldig flinke
til å ta lodd, særlig på julemøtet.
Grasrotandelen gir også et lite tilskudd.
LFPS Nordland
Årsberetning for 2012
Det har vært avholdt 4 styremøter
og 1 AU møte. Styremøtene har vært
avholdt på Fauske, Bodø og Svolvær.
Har hatt møte med ledelsen på
Valnesfjord Helsesportsenter, hvor vi
tok opp tilbudet for oss med polio.
Gunnar Olsen er 1. vara og
fastmøtende til LFPS hovedstyre.
Styremedlem i regionstyret NHF NordNorge. Deltatt på Fylkeskonferansen
i Bodø. Tove Johnsen har deltatt på
LØFT-kurs i regi av NHF sentralt.
Fylkeskonferansen i Bodø. Mikal
Bye er medlem av brukerutvalget
NAV Hamarøy. Representant for
SAFO i Rådet for likestilling for
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funksjonshemmede i Hamarøy. Deltatt
på LFPS årsmøte sentralt.Fauske har
egen likemann og samling én gang
pr. måned. Økonomien har bedret
seg betraktelig etter at vi kom med
på Techno. Fått tilskudd fra Helse
Nord og Nordland Fylkeskommune.
Det er også kommet inn midler fra
Norsk Tipping/Grasrotandelen og
bingoinntekter.
LFPS Østfold
LFPS Østfold har gjennom en del år
hatt rimelig god økonomi, noe som
skyldes inntekter fra bingo.
Våren 2012 fikk vi krav om
tilbakebetaling av utbetalte
bingopenger – kr. 81.800 i forbindelse
med konkurs i bingoringen vi hadde
vært med i. Vi var ganske fortvilet,
og etter korrespondanse med NHF og
bobestyrer hvor vi ikke nådde fram,
fant vi at vi måtte søke hjelp fra LFPS,
som stilte opp for oss, og var med på
flere av våre møter med de andre 9
lagene som hadde fått samme kravet
som oss. Saken endte godt etter at vi
samlet hadde benyttet advokat, og boet
da frafalt kravet. Saken medførte en
god del ekstra arbeid, men det viser
seg at det nytter. Det var godt med
støtte, og vi vil få ennå en gang si takk
til hovedstyret i LFPS og spesielt til
kassereren.
Vi fortsetter med medlemsmøter
siste torsdagen i hver måned, hvor
vi bl.a. har hatt besøk fra SunChris ortopediske, Enklere Liv,
sykepleierservice Banda i forhold
til inkontinensproblematikk,
reiseskildringer fra behandlingsreiser
til Tenerife og Tyrkia,
sommeravslutning med god middag,
og ikke minst møter med sosialt
samvær, det er viktig. Ved juletider har
vi julebasar, og for de som har vært
med i styret mer enn fire år får tildelt
Østfoldrosen.
En annen viktig sak som kom
opp senhøstes, var forslag til
Statsbudsjettet hvor det var fjernet
25 millioner til behandlingsreiser.
Poliogruppa ble da med et enkelt strøk
fjernet, og vi fikk beskjed om at det
ikke ville bli behandlingsreiser i 2013.
Det ble nedlagt et enormt arbeid fra
LFPS hovedstyre i løpet av kort tid
med møter med både finanskomité
og helse- og omsorgskomité. LFPS
var den eneste diagnosegruppa som
fikk møte! Lokallagene ble oppfordret
til å sende brev til Statsministeren
og Helseministeren. LFPS Østfold
fulgte oppfordringen, og sendte
brev til medlemmene hvor vi la med
ferdigskrevet brev fra Stein Johnsen

og adresserte og frankerte konvolutter
til alle og ba alle om å undertegne
og sende inn. Vi har ikke fått noen
tilbakemelding på hvor mange
brev våre to ministre mottok, men
hele jobben førte til at pengene ble
tilbakeført til behandlingsreiser og
poliogruppa reiser på behandlingsreiser
også i år. Tusen takk til Stein for den
enorme jobben du gjorde her. Du
fortjener en applaus. Det gjør dere
andre i styret også. LFPS Østfold
oppretter en Likemannsteleforn fra 1.
august.
LFPS Hedmark
Det er i 2012 avholdt årsmøte med
etterfølgende medlemsmøte på
Forstmann, Norsk skogmuseum,
Elverum, hvor diabetessykepleier
Tove G Rønsberg ga en god innføring
om kosthold. Høstmøte på Scandic
Hotel, Hamar 13. oktober med
teateroppsettingen «Brev hjem». sju
styremøter og hvor 67 hovedsaker og
85 undersaker er behandlet. Laget har
115 medlemmer. Turgruppe ble valgt
på årsmøtet med sterkt ønske om å
disponere arven laget har mottatt på
den mest korrekte måte.
Det er sendt ut tre Nyhetsbrev i
perioden.
I løpet av året har vi hatt to utenlandsturer. Gjennom arven vi mottok
er det lagt flere planer for hygge og
utfart og første tur var 14 dager til
Casas Heddy, Lanzarote. Turen var
satt opp i tiden 12.-26. november. Ved
påmeldingsfrist var det meldt seg 20
medlemmer. Disse medlemmene fikk
gratis tur. Det ble en reisegruppe på
32 personer som ønsket å nyte godt
av rabatten som en stor gruppe får av
reiseoperatøren.
13. desember var den «tradisjonelle»
juleturen til Charlottenberg.
Rehab Grande har kontakt med Evy
Moen og Stein Johnsen som likemenn
når det er poliogruppe til opptrening.
Likemannsaktiviteten på Rehab
Ottestad er på vent og stiller dersom
det er interesse/ønskelig.
Økonomien i laget er meget bra
og i løpet av året har vi blitt tildelt
bingomidler og aktivitetstilskudd fra
Sparebanken Hedmark.
Grasrotandelen gir også jevnt
tilskudd til drift. Sponsorbrevet gir
også noen kroner.
Likemannsgruppene i Ringsaker og
Hamar er fortsatt i drift, men ikke så
ofte som tidligere. Gruppa på Hamar
har fortsatt, én gang i uken, fått leie
svømmebassenget på Rehab Ottestad.
Gruppa i Ringsaker har diverse sosiale
aktiviteter som turer og samlinger.
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Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 2/13.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 1. september.
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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

 Gammelt engelsk ordspråk:
Ta tid til å være vennlig – Det er
veien til lykke
Ta tid til å drømme – Det fører
skipet ditt mot stjernene
Ta tid til å elske og bli elsket –
det er et av gudenes privilegier
Ta tid til å se deg rundt – Dagen
er for kort til å være egoistisk
Ta tid til å le – Det er sjelens
musikk
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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
wera.fjeld@ebnett.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
Nedre Vålevegen 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
Mob: 413 38 848
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
Mob: 91193461
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48
evy.huldra@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

www.nyttekjoretoy.no

Frihet til å reise dit du vil.
Volkswagen Caravelle har plass, komfort og kjøreegenskaper du kan forvente av en
topp moderne familiebil. Friheten du får ved å velge en kort eller lang Caravelle,
med moderne DSG-automatgir eller 4MOTION firehjulsdrift, seteløsninger og
ekstrautstyr gir deg muligheten til reise dit du vil i en bil tilpasset din familie.
På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION!
Stikk innom din Volkswagenforhandler, så forteller vi deg mer!

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,68 – 1,05 l/mil. CO2-utslipp 179 - 245 g/km. Pris fra 578.700,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

