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OCH Ortopedi AS

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
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Et nytt og helt unikt hjelpemiddel som minsker risikoen
for å snuble over hverdagslige hindre som f.eks. terskler
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Produktet har en unik konstruksjon hvor selve vinkelen
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lederen har ordet

Det var den sommeren. Denne gangen må jeg få lov til å si
meg ganske fornøyd med både været og helsa. Så langt har
jeg unngått stunt som gir helseplager. Altså – ingen brukne
ribbein denne sommeren (så langt). Men for å opprettholde
tradisjonen klarte min medredaktør Svein det samme
kunststykket dette året. Nåja, jeg sier ikke mer.
Det betyr ikke at sommeren har passert i all stillhet. Litt
aktivitet med organisasjonssaker og litt ferie har det også
blitt. Slett ingen dårlig kombinasjon.
En ting som har vært et stort pluss i år har vært at ryggen
min har vært snillere og mer samarbeidsvillig. Grunnen
til at jeg tar det opp her er ikke at min helse har så stor
betydning for leserne, men fordi jeg har startet opp igjen
med en behandling som gjør at smertene i ryggen blir
holdt i sjakk over lengre tidsrom. Så vidt jeg husker har
jeg tidligere nevnt at noen av oss poliotter kan ha nytte
av Botox behandling. Dette blir da gitt som injeksjoner i
smertepunkt eller andre triggerpunkt hvor det kan utløse
spasmer og skjelvinger.
Dette er en behandling som flere av oss har fått over
tid. For mitt vedkommende i ca. 10 – 11 år, men så fant
plutselig Sykehus Innlandet ut at de skulle spare penger, og
tilbudet falt bort med den begrunnelse at det ikke var noen
studie som kunne dokumentere effekten av behandlingen.
De spurte ikke oss som fikk behandlingen, men viste til
manglende randomiserte studier. Naturligvis anket jeg
saken, men etter flere runder ovenfor sykehuset og HELFO
har jeg innsett at dette når jeg ikke fram med. Derfor har jeg
kommet til at jeg selv får betale behandlingen fullt ut. Det
betyr at jeg har kommet i gang igjen, og hverdagen har blitt
mye bedre.
Men grunnen til at jeg tar det opp her er at både jeg og
Fagrådet gjerne vil vite om det er flere rundt i landet som
får, eller har fått, slik behandling. Samtidig vil vi da gjerne
høre hvilke erfaringer dere har med denne typen tilbud.
Hjelper det mot de ovennevnte plager, og hvor ofte får dere
det, samt om dere betaler fult ut for behandlingen selv.
Dette materialet vil vi bruke, anonymisert i vårt
videre arbeid med å få godkjent dette som et adekvat
behandlingstilbud for poliopasienter.
Siden årsmøtet har Hovedstyret hatt tre møter når dette
bladet kommer ut. Videre har Fagrådet hatt et møte og
arbeidsgruppen for den nye polioundersøkelsen har hatt
flere møter. Dette er et tema som kommer til å oppta hele
organisasjonen i det halvåret som kommer. Se for øvrig
egen sak om dette et annet sted i bladet.
Et annet spørsmål som opptar oss nå er framtiden for
tilbudet innen rehabilitering. Dette er et arbeid vi må
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prioritere framover. Innføring av Samhandlingsreformen har
dessverre ført til at noen prøver å ta noen snarveier i forhold
til tilbudene til kronikergruppene. Her må vi hele tiden
være på allerten. I den forbindelse har flere av oss i styrer
og utvalg vært på regionale møter i forbindelse med at det
i 2014 skal utlyses en ny anbudsrunde for rehabilitering i
private institusjoner. Vi har tatt med et referat fra et av disse
møtene i bladet. Jeg håper at dere følger med på utviklinga
i alle regionene og gir tilbakemelding dersom det er noe vi
må ta tak i.
Et annet spørsmål er Behandlingsreisene. Søknadsfristen
for 2014 går ut i disse dager. Jeg håper at de som har
behov for en tur har søkt. Vi er i beredskap i forhold til
statsbudsjettet og bevilgningen. Jeg håper vi slipper en
slik runde som ved forrige budsjett, men en kan aldri være
sikker. Denne gangen sniker det jo seg inn en ny usikkerhet.
Hvordan vil en ny regjering følge opp dette? Ja, ikke bare
dette spørsmålet. Her må vi være oppmerksomme spesielt
den første tiden. Det er vel ikke så store muligheter til å
endre det kommende budsjettforslaget, men ved revidert
nasjonalbudsjett til våren vil vi nok få noen signaler på
hvordan de vil forholde seg til slike spørsmål.
Egentlig er jeg ikke så voldsomt bekymret for store
omveltinger, men uansett så går vi en spennende tid i
møte. I den forbindelse viser jeg til det vi har tatt inn
i bladet om de politiske partienes løfter/program vedr.
funksjonshemmede. Mitt råd er å klippe ut dette og henge
det opp på et sted dere finner det igjen slik at vi eventuelt
kan konfrontere politikerne ved neste korsvei.
Nå ser jeg fram til noen gode dager på behandlingsreise. Jeg
reiser den 1. oktober og blir borte i 4 uker. Dere kan nå oss
i styret med å bruke den nye felles mailadressen som står på
adressesiden i bladet: post@polionorway.no Da når dere
fram til hele arbeidsutvalget samt kasserer samtidig.
Jeg vil få ønske dere alle en riktig god høst. Ta vare på dere
selv.

Stein.

POLIO 20 år etter
Arbeidet med den nye
polioundersøkelsen er i full
gang. Vi har hatt flere møter i
prosjektgruppa. Fagrådet gikk
gjennom utkastet til skjema i
sitt møte på Gardermoen den 2.
september. Her møtte et utvidet
Fagråd nettopp pga orientering
om undersøkelsen og gjennomgang
av skjemaet. Det framkom flere
gode innspill som blir tatt med i det
videre arbeidet.

Foreløpig er det besluttet at TNS
Gallup, i likhet med den forrige
undersøkelsen i 1994/95 skal stå for
utsending og bearbeiding av skjemaet.
Lillian Festvåg er engasjert som
prosjektleder, og hun har kontorplass
på Sunnaas sykehus. Der er hun i
stadig kontakt med fagmiljøet og får
nyttige innspill i arbeidet.
Ferdig før jul
Vi tar sikte på at skjemaet er ferdig
og godkjent til utsending før jul i år.
Før den tid vil vi kjøre et begrenset
pilotprosjekt for å teste hvordan
skjemaet fungerer. I første omgang blir
den sendt ut til medlemmene i LFPS,
men som tidligere nevnt så ønsker vi
å sende den til så mange som mulig
uansett om de er medlemmer hos oss
eller ikke. Vi er derfor avhengig av
hjelp fra medlemmene til å nå også
de som ikke er medlemmer hos oss.
Min oppfordring på årsmøtet om en
form for «mildt angiveri» står derfor
ved lag. Naturligvis vil vi forsøke på
andre måter også å skaffe oss best
mulig oversikt over eventuelt andre
mottakere.
Viktig med spørreskjema
Det er nemlig viktig at vi når flest
mulige med spørreskjemaene. De
resultatene vi får frem vil danne
grunnlaget for vårt faglige og
politiske arbeide framover. Det
nytter ikke å komme til politikere
eller helsemyndigheter å forhandle
om bedre vilkår med mindre vi kan
dokumentere behovene og ønskene
framover. Vi må bare se i øynene
at vi ikke får økede resurser, eller
beholde de rettigheter og tilbud vi
har, uten at vi kan dokumentere dette.
Undersøkelsen skal være klar til neste
årsmøte. Dette vil, så langt vi kan
se nå, finne sted på Gardermoen i

dagene 25. – 27. april 2014. Den første
dagen blir avsatt til fagseminar med
Polioundersøkelsen som hovedtema.
Dernest blir det årsmøte på lørdag og
søndag.

tilbake med nærmere presentasjon av
denne konferansen senere.
Derfor er oppfordringen fra oss i
Hovedstyret klar om at dere allerede
nå setter av de aktuelle dagene.

Resultat i juni
Vi håper også å kunne ha klar
en foreløpig presentasjon av
undersøkelsen på den europeiske
Poliokonferansen i Amsterdam i juni
2014. Her er EPU (Europeisk Polio
Union) med som arrangør. Dette blir
en videreføring av den konferansen
som var i Danmark i 2012.
Målsettingen er at Norge skal være
sterkt representert her. Vi kommer

Av: Stein Johnsen.

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
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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

POLIORAMMEDE

Elise og Ole Gotaas’ fond for poliomyelittrammede
kan etter søknad gi individuell støtte på inntil
kr. 15 000, til økt livskvalitet, tilrettelegging, hjelpemidler, rekonvalesens mv.
Søknadsfrist: 1.11.2013. Tildeling skjer 27.11.2013
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema.
Søknad må, for å bli behandlet, omfatte:





Opplysninger om hva det søkes støtte til.
Utskrift av husstandens siste ligning (for
2012) og ligningsattest.
Legeattest
Kontonummer til bruk ved eventuell tildeling,
og telefonnummer

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

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

Kneortose
Fotsenger

landet.

Et fint møte med poesi
i Oslo Poliolag.
Margot Nissen-Lie ville holde sin
avskjedsforestilling med opplesning
av dikt i Oslo Poliolag, noe
Poliolaget satte stor pris på.

Hun tok for seg Nordahl Grieg, og
holdt en nydelig opplesning av hans
dikt, samtidig som hun fortalte fra
hans liv. Hun fortalte at hun leste
hans dikt første gang i Haugesund
16 år gammel. Spesielt godt kjent er
«Til Ungdommen», men han har også
skrevet et dikt om 17. mai som mange
i vår generasjon kjenner fra tiden vi
gikk i skolen.
Det var en lydhør forsamling hun
leste for. Randi Halden Larsen,
leder i Oslo Poliolag overrakte en fin
blomsterbukett og takket for at hun
ville dele denne kvelden med oss.
Polioundersøkelsen 2014.
Men kvelden er lang og det ble også tid
til at Lillian Festvaag fortalte om den
nye polioundersøkelsen som hun nå
arbeider med som prosjektleder. Det
er 20 år siden siste polioundersøkelse
her i landet, og det er viktig for oss
alle med polio at det nå blir en ny
undersøkelse, slik at vi kan ha noe «å
slå i bordet» med overfor politikere og
myndigheter.
Lillian Festvaag holdt foredraget
muntlig, uten PC, og det ble nok
en gang en lydhør forsamling som
satte pris på å få høre om denne
undersøkelsen. Hun slo også til med
en sang på kvensk, og ble takket av
leder og overrakt blomsterbukett.

FOREDRAG: Lillian Festvåg holdt foredrag om polioundersøkelsen. Hun slo også til med
en sang på kvensk.

Diktopplesing: Margot Nissen Lie
tok for seg «Til ungdommen» av Nordal
Grieg da hun leste dikt for Oslo Poliolag.
Arkivfoto
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Norges Handikapforbund
(NHF) ber om råd
Kristin Berg i NHF har oversendt
følgende innlegg med anmodning om
å trykke det i de enkelte
medlemsblad. Fristen for svar går
ut i månedsskiftet, men vi har bedt
om noe forlenget frist på grunn av
utgivelsesdag.
Om noen av dere medlemmer har
synspunkter på det følgende ber vi om
at det sendes direkte til Kristin Berg
ved NHFs kontor.
Kan NHF finansiere flere aktiviteter
ved hjelp av prosjektmidler?
I en tid med stadig mindre midler å
rutte med, har generalsekretær Arnstein
Grendahl bestemt at man må utrede
mulighetene for om NHF i større grad
fremover kan finansiere våre aktiviteter
via prosjektsøknader. Det er derfor satt
ned en arbeidsgruppe som skal jobbe
med dette. Arbeidsgruppen består av
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Guri Henriksen, Kristin Berg, Kristin
Iversen og Lizett Ulrika Skottestad.
Første del av mandatet går ut på
å utrede hvordan NHFs ledd i de
siste 3 årene har arbeidet med å
skaffe prosjektmidler. Hva søker
vi midler på, hvor søker vi midler,
hva har vi fått innvilget, hvordan
har man organisert arbeidet med
søknadene og hvem samarbeider vi
med er sentrale spørsmål. Vi vil også
forsøke å finne ut av hvordan andre
organisasjoner som er gode på å få inn
prosjektmidler praktisk organiserer sin
søknadsutvikling.
Den andre delen av mandatet skal
omhandle mulighetene for å øke
volumet på prosjektfinansierte
aktiviteter. Hvilke områder og
aktiviteter kan vi søke midler på,
hvilke finansieringskilder finnes,
hvem bør vi samarbeide med, hvordan

bør vi jobbe for å øke sjansene for å
få midler og hvordan setter vi dette
best mulig i system med alle øvrige
arbeidsoppgaver og færre ansatte er
problemstillinger vi skal forsøke å
svare på. Her er vi takknemlig for
absolutt alle tanker og ideer alle
medlemmer og tillitsvalgte måtte ha;
kristin.berg@nhf.no. Frist for innspill
er den 30. september.
Til sist skal gruppen gi sentralstyret
noen anbefalinger om hvordan NHF
bør forholde seg til prosjektfinansiering
i tiden fremover, og skissere fordeler
og ulemper ved en slik satsning.
Skriftlig rapport skal overleveres
generalsekretær 1. november.

Bassengtrening for poliotter
Basseng: Bortfall av bassengtrening ser ut til å bli mer vanlig rundt om i landet. Illustrasjonsfoto
I den senere tid har det dessverre
kommet en del henvendelser til
undertegnede om bassengtrening og
bortfall av tilbudet rundt omkring
i landet. Det ser ut til at det blir
mer og mer vanlig rundt omkring,
og er ofte et ledd i de forskjellige
helsetiltakenes spare-kampanjer.
Det er vanskelig for oss sentralt og
gå direkte inn i slike saker. Her er det
best at lokalavdelingene engasjerer
seg. Noen ganger kan dette føre til
et «kinkig»dilemma. Det er ikke god
kutyme å gå ut mot samarbeidende
eller andre organisasjoner som arbeider
for pasientrettigheter. Heller er det ikke
bra å sette slike organisasjoner opp
mot hverandre når vi skal være med å
kjempe om knappe resurser. Vi ønsker
ikke å si at vi skal ha forrang for andre
pasientgrupper i disse sakene.
Senest nå i august fikk vi en
henvendelse fra LFPS Hordaland.
Her var de i ferd med å miste et tilbud
de selv var med å starte i sin tid, og
som de har hatt en gang pr uke siden

starten. Helse Vest viste da til at
andre grupper også hadde behov, og
derfor fant de og måtte knappe ned
på tilbudet med 50 prosent. Det vil i
praksis si annenhver uke i basseng.
Noe det lokale styre og vi vurderte
som lite heldig. Vi ble derfor enige om
å forelegge saken for Fagrådet for, om
mulig å få en godt begrunnet uttalelse
derifra om problemkomplekset. – Og
det fikk vi.
Vi er så heldige å ha neurolog og
professor Nils Erik Gilhus i rådet.
Vi ble enige med folkene våre i
Hordaland at de skulle samarbeide med
han om denne saken. Gilhus laget da et
utkast til et brev/uttalelse om poliotters
behov for varmtvannstrening. Dette
ble brukt som vedlegg til lokallagets
tilsvar til Helse Vest. Videre fikk de
i stand et møte med helseforetaket
om saken, og både Gilhus og flere
”veteraner” fra styrearbeid lokalt og
sentralt ble med på møtet. Jeg vil takke
alle for det engasjementet de har vist
her.

Resultatet ser ut til at de får et litt
bedre tilbud enn det først så ut til. Det
gjenstår å se de endelige detaljer, men
vi har håp om det vil ordne seg for
våre folk. Kanskje ikke helt optimalt,
men betydelig bedre enn det så ut til.
Uttalelsen fra Gilhus ble også forelagt
Fagrådet i møte den 2. sept, og rådet
sluttet seg til det som der var skrevet.
Vi ble videre enige om at Hovedstyret
kan bruke disse formuleringene som
en mal for brev/støtte i tilsvarende
saker. Derfor: Dersom flere lokallag
eller bassenggrupper kommer i
en tilsvarende situasjon så kan de
henvende seg til oss dersom de ønsker
hjelp. Ut i fra de lokale forhold og
fakta vil vi så bruke det materialet vi
har fra denne saken til å bistå dere.
Naturligvis håper vi at det blir lite bruk
for slik hjelp, men vi er klare for å yte
en innsats også på dette området.

Stein Johnsen
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Å leve med poliom
Går det an å tenke
bort kroppssmerter?
En ny studie
viser at tidligere
poliopasienter
har en evne til å
distansere seg fra
det som gjør vondt.

Vigdis Hegna Myrvang
Seniorforsker ph.d
Nasjonalt kompetansesenter for
aldersdemens ved Ullevål sykehus
Tidligere offentliggjort i Sykepleien
Studien denne artikkelen bygger på,
viser at det lar seg gjøre å tenke bort
smerter. Dersom en klarer å distansere
seg fra kroppen, kan en omdefinere
smertene og gjøre dem tålbare. Men i
det ligger det også et faremoment: At
en får ytterligere skader på grunn av
fysiske overbelastninger.
Måtte tåle smerte
Problemstillingen er hentet fra en
kvalitativ livsløpsintervjuundersøkelse
av tretti personer som har senskader
etter poliomyelitt (polio). Voksenlivet
til de tidligere poliopasientene er
preget av det behandlingsregimet de
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gjennomgikk da de fikk polio som
barn. Fra helsevesenets side ble det
satset på omfattende og langvarig
opptrening av poliopasientene.
Holdningen de ble møtt med var at
de måtte trene iherdig for å overvinne
sine handikap, de måtte derfor lære
seg å være utholdende og tåle de
smerter som behandlingen medførte.
Gjennom leik, sport, utdanning og
arbeid skulle de i størst mulig grad bli
«normalisert». Både helsepersonell og
de poliorammede selv trodde at når
den fysiske funksjonsevnen helt eller
delvis var gjenvunnet, så ville denne
tilstanden vare livet ut. Senskader
etter sykdommen gjør imidlertid at en
del av dem etter hvert føler seg utslitt
og må slutte å jobbe - noen kanskje
før de fyller femti år. Postpolioplager
arter seg forskjellig hos ulike personer,
avhengig av hvor omfattende skadene
er, og den fysiske formen kan variere
gjennom tid hos én og samme person.
Dissosiering og distansering
Den amerikanske antropologen
Robert F. Murphy - som selv mistet
førligheten i voksen alder som følge av
kronisk sykdom (ryggmargs-tumor) hevder at dersom en person gjennom
sin kropp blir utsatt for påkjenninger
og manipulering av andre, blir det å
skape en større avstand mellom «seg
selv» og kroppen en måte å «overleve»
på (1). Dette er en påstand jeg har
funnet bekreftelse på i min studie, og
som jeg vil gå nærmere inn på i det
følgende.
Gjennom sanseapparatet føler og
erfarer mennesket sine omgivelser og
egenaktiviteter på godt og vondt. Den
sansende og erfarende kroppen gir en
subjektiv «jeg-opplevelse». Samtidig
er kroppen noe man har. Den enkelte
person blir på den måten både subjekt
og objekt på samme tid.
«Jeg-et» i hodet
Flere av intervjupersonene i min
studie omtaler et skille mellom hode
og kropp. Jeg tolker innføringen
av dette skillet som en kognitiv
mestringsstrategi de har tatt i bruk
for å kunne håndtere sine smerter og
andre kroppslige problemer relatert til
polioen.
På den ene siden må de erkjenne sine
fysiske problemer - på den andre siden
vil det være klokt ikke å la problemene

overskygge andre forhold i livet.
Men hvordan kan det gå an? Det
krever en møysommelig tankemessig
bearbeidelse av ulike omstendigheter.
I motsetning til folk som spontant
peker mot hjerteregionen når de blir
stilt spørsmål om hvor i kroppen
«jeg-et» fins, plasserer de fleste
intervjupersonene, i likhet med
Murphy, «jeg-et» i hodet. Det er en
sterk tendens til at kroppen - det vil
si en eller flere deler av den - blir
dissosiert. Følgende beretning vil kaste
lys over hvordan en slik dissosiering
kan oppstå. Kroppen blir en fremmed,
som reagerer annerledes enn hodet vil.
Beretningen skriver seg fra en mann
som forteller om hvordan det kjentes
da kroppen ikke lenger ville lystre
hans forsøk på viljestyring:
Det var en merkelig følelse å ha en
kropp som hodet ikke ville være med å
bestemme over. Hodet bestemte, men
hva kroppen sa - det var to forskjellige
ting. Det syns jeg var merkelig. Jeg
har alltid hatt en veldig sterk psyke.
(...) Altså, hodet sa: nei, nå må du se å
komme deg på jobben! Og hvis du da
lager et bilde av det, så har du hodet
som er helt oppreist, og resten ligger
under sanden. Du kommer ikke med
kroppen opp av sanden! Men hodet
er hele tiden oppe av sanden og ser
hva som skjer - mens kroppen ligger
under sanden og ikke til å få liv i. Sånn
virker det omtrent. Så hvis du tenker
det at du tar høyre hånd og tar en kopp
kaffe med, så vil ikke høyre hånd
reagere i det hele tatt, men hodet vil så
gjerne ha opp denne kaffekoppen!
Beskrivelsen tegner et klart bilde
av hvor maktesløs han følte seg.
Kroppen kjentes ut som om den var
begravd i sand - uten krefter til å utføre
handlingen som hjernen ga signaler
om. Selv om det bare var å løfte en
kopp kaffe. Han definerer kroppen
nærmest som noe som ikke er til stede
- en død og fjerntliggende del han ikke
rekker å ta tak i. På en overbevisende
måte illustrerer han hvordan kroppen
er blitt til et passivt objekt, som han
har mistet kontrollen over.
En annen mann, som har en skrøpelig
arm med lammelser, har på sin side
omdefinert armen til å være et redskap
som han kan bruke ved utføring av
forskjellige arbeidsoppgaver. Rent

myelitt

BEHANDLINGsREISER: Behandlingsreiser er et godt virkemiddel for å mestre hverdagen. Her et bilde fra Tyrkia 2010. Foto: Privat
konkret bruker han da armen som
et skaft; i seg selv er den nærmest
ubrukelig. Men han har fått innoperert
en «gripeklo» i hånden, og den kan han
bruke til å holde gjenstander med. Når
denne mannen for eksempel er i badet
og skal skrubbe seg under armene,
kan han greie å holde fast en vaskeklut
med den dårlige hånden. Med den
friske hånden tar han så tak om den
dårlige armen rundt håndleddet, bruker
den som skaft, og klarer på det viset å
vaske seg også under den friske armen.
Samtidig som han er i kroppen og kan
bevege kloa, står han overfor en bit av
kroppen og bruker den som et annet
redskap.
Å tenke bort smertene
De kroniske smertene som
intervjupersonene har nå, i voksen
alder, skriver seg både fra skader i
sentralnervesystemet og fra skader
i muskler og ledd. Én sier han ofte
har en følelse i kroppen omtrent som
om han skulle ha løpt maraton - det
er stramme verkende muskler som
vibrerer og det er krampetrekninger.
Stram muskulatur i tillegg til
leddsmerter er noe de fleste har
problemer med. At de våkner «stiv
som en stokk» om morgenen, er en
ikke uvanlig uttalelse. Tilstanden
kjennes ut som om det er umulig for
kroppen å finne hvile. Mer eller mindre
konstante former for smerte blir omtalt
ved hjelp av billedlige uttrykksmåter.
Intervjupersonene har smerter.
Samtidig går det fram av intervjuene

at de færreste bruker smertestillende
medikamenter. Som nevnt
innledningsvis, var smerte et fenomen
som - i den grad det var mulig - ble
ignorert. Å bruke viljen til å fortrenge
smerter var barnelærdom. Én
oppsummerte forholdet til smerte slik:
«Man venner seg til det meste».
Aldri fred
På ulike måter gir intervjupersonene
uttrykk for at det å leve med smerter
også er en erkjennelse av at det er
varig og uunngåelig. Fordi det opp
gjennom livet var viktig å framstå
som en «normal» person, var det å ha
en smertefull kropp noe de så godt
som mulig bare måtte overse. Solveig
Thelle (fiktivt navn), som er en aktiv
kvinne, utdyper dette forholdet og
kommer med følgende refleksjoner:
Hvis du på en måte skal være hjemme
og pleie smerten, så tror jeg du vil bli
en person som verken du selv eller
andre vil holde ut med etter kort tid.
Altså: jeg har smerter, jeg - jeg har
vondt, jeg. Og da kan jeg like gjerne
ha det hyggelig når jeg har det vondt,
så lenge jeg klarer det. (...) Ja, jeg har
en vond kropp. Det å ha et døgn uten
smerter, det vet jeg ikke når jeg hadde.
Det er mange år siden (...).
Det som jeg synes er det mest
slitsomme, det er ikke smerten i seg
selv - men det å ha vondt hele tiden,
det å aldri slippe. Det å aldri få fred!
Det er slitsomt. Jeg skulle så inderlig
ønske liksom det der å våkne en

morgen og kunne si: Åh - deilig! Altså
- bare sprette opp av sengen. Ikke rulle
seg ut. Men sprette opp!
Positiv tenkning
Til tross for at hun har mye vondt i
kroppen, har hun bestemt seg for å
bruke minst mulig medikamenter.
Hun vet at det å bruke smertestillende
tabletter resten av livet, er et
alternativ som innebærer risiko for at
livskvaliteten kan bli redusert på andre
måter. Hun prøver derfor i det lengste
med avledningsmanøvrer i form av
positiv tenkning. Enkelte ganger blir
smertene likevel uutholdelige:
Jeg skal ha veldig vondt før jeg tar
medisiner. Det å ta smertestillende jeg kan også ta hvis det går for lang
tid at jeg ikke får søvn. Fordi kroppen
ikke får ro, så tar jeg noe å sove på,
sånn at jeg får én natts søvn. Det er det
jeg tar. Så jeg tar ikke mye. Men en
gang iblant så gjør jeg det.
Sitatene viser at Solveig Thelle
forsøker å konsentrere seg om å ha
det hyggelig og gjøre det beste ut av
livet sitt - framfor å la tankene kverne
omkring den plagsomme kroppen
sin. Ved å tenke på noe annet enn
sin kroniske sykdom klarer hun i en
viss grad å koble av fra smertene.
Siden hun vet hva som er årsak til
dem, slipper hun i alle fall å gruble
over akkurat det - og det blir derfor
noe enklere å forholde seg til dem.
Ved å sammenligne seg med andre som sitter i rullestol - kan hun også
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forestille seg at «det kunne vært
verre», og hun opplever av den grunn
situasjonen som mindre tyngende enn
den da kunne vært. At hun innimellom
også leker med tankene om hvor fint
det ville være å kunne «sprette opp»
av sengen, avspeiler små forsøk på
ønsketenkning. Noen ganger blir
likevel kroppen for overmektig, og hun
må ty til medikamenter for å hanskes
med den.
Disse ulike kognitive
mestringsstrategiene som Solveig
Thelle bruker, bagatellisering
av smertene, positiv tenkning,
sammenlikning med andre som har
det verre, bidrar til at hun klarer å
undertrykke smerter og ubehag i så
høy grad at hun ikke så lett lar seg
distrahere av kroppen.
I hvor stor utstrekning
intervjupersonene opplever å kunne
skape avstand til kroppen sin, vil
variere. En kvinne hevder uoppfordret
- i forbindelse med snakk om smerter at hun ga bort kroppen sin allerede da
hun var barn:
Jeg sier at jeg aldri har hatt smerte.
Men jeg vet ikke om det er sant.
Fordi at jeg har kobla kroppen min fra
hodet. (...) Kroppen min ga jeg på en
måte til legene og fysioterapeutene,
og så lærte vi jo at alt som gjør
vondt, gjør godt. Når jeg drev med
tøyningsøvelsene - så gjør det vondt
med de tøyningsøvelsene - men det
12 Polio 32013

gjør godt til slutt. Sånn at alle sånne
smertelignende ting, kobler jeg
sammen med: det gjør godt! Sånn at
jeg kan ikke si at jeg har hatt masse
smerte.
Utsagnet avspeiler at kvinnen har
håndtert følelsen av smerte ved hjelp
av viljestyrt positiv tenkning og
dissosiering. Ved å bruke sine mentale
krefter til å overtale seg selv til å tro
at hun skulle få det «godt til slutt»,
klarte hun å omdefinere smertene
og skyve dem til side. Metaforisk
kan en si at hun la ut kroppen sin
som en arena for helsepersonellets
arbeid, og deretter overtok hun deres
instrumentelle syn på den - som en
gjenstand som skulle repareres. Denne
kognitive mestringsstrategien - jeg kan
kalle den objektivering - økte hennes
toleransegrense for smerte, og den har
i høy grad gjort det mulig for henne
videre i livet å overse fysiske plager.
Hvordan er det mulig å distansere seg
fra kroppen når den er smertefull?
Vanligvis er smerte et fenomen som
signaliserer en kroppslig skade eller
fare for skade. Smerte er av den grunn
helt nødvendig for at individet skal
kunne trekke seg fra konfrontasjoner i
tide, unngå skader og søke trygghet og
restitusjon. Men slik har det ikke vært
for kvinnen i teksten ovenfor.
Ufarlig smerte
Innen smerteforskning sies det at når

en smerte påkaller vår oppmerksomhet,
så vil vi gjennomføre en vurdering av
om smerten representerer en trussel
eller om den er helt uviktig. Dersom
vi oppfatter smerten som en trussel,
vil den fylle vår oppmerksomhet og
iverksette omstillingsreaksjoner. Men
dersom vi vurderer smerten som helt
ufarlig - det vil si at den ikke utgjør
noen trussel - da vil vi undertrykke
den impulsstrømmen som kommer fra
skadestedet (2).
Den kulturelle læringen som kvinnen
ovenfor - og andre poliopasienter gjennomgikk i rehabiliteringsfasen
etter sin akutte polio, medførte nettopp
at smerte ikke ble forstått som noen
trussel. Tvert imot. Smerter var en del
av det daglige behandlingsregimet, en
konsekvens av at den skadde kroppen
ble manipulert i restitusjonsøyemed.
Poliopasientene måtte som vist
lære seg å tåle smertene og være
utholdende; de skulle lære å stå og gå
på sine to ben igjen. At det var vondt,
hørte med til opptreningsprosessen.
Målet var å bli «normal». Ved å ta
innover seg autoritetenes imperativ
om å «stå på og bli normal!», var det
umulig å unngå smerter. Opplevelsen
av smerte måtte undertrykkes så godt
det lot seg gjøre og omdefineres, mens
oppmerksomheten ble styrt mot målet.
Smerter var en nødvendig del av veien
mot bedring. «Vondt skal med vondt
fordrives!» Dette er noe som går igjen

i intervjupersonenes fortellinger fra
barndommen. Mestringsstrategien
ved omdefinering av «det vonde»
til «det gode» viser hvor langt
kognitive strategier også kan avlede
fra og undertrykke sterke kroppslige
«vondter».
Lite medisiner
Det er mitt inntrykk at
intervjupersonene gjennomgående
har etablert en høy smerteterskel. En
kvinne informerer her om sin metode
for å gjøre hverdagen bedre. Hun har
gjort seg godt kjent med kroppens
muskulatur og funksjon:
Det går på punkter og det går på
bevegelse. Det går på bevisstgjøring.
Altså: Hvis jeg sitter og har vondt - så
enten fortsetter jeg å sitte og ha vondt,
eller så snur jeg lite granne på meg et
par ganger sånn - ikke sant - så sitter
du sånn [demonstrerer ved å vri ørlite
på seg].
Ved å gjøre små bevegelser og bli mer
bevisst på hvordan de anatomiske
forhold virker, oppnår denne kvinnen
å beherske kroppen på en måte som
gjør at smertene avtar noe. Hennes
instrumentelle forståelse av kroppen
gjør at hun kan - for å fastholde
metaforen - justere maskineriet slik at
de samvirkende deler fungerer bedre.
Hun bedriver smertekontroll.
Andre forteller noe liknende om
hvordan de hovedsakelig bruker
tankekraft, eventuelt kombinert
med bevegelse, for å fjerne seg fra
smerteopplevelsen og «nøytralisere»
kroppen. For eksempel er det én som
opplyser om hvordan hun etter tur,
fem minutter av gangen, i en times tid
til sammen, trykker på noen utvalgte
punkter på huden, mens hun samtidig
konsentrerer seg om det hun gjør.
En annen driver med meditasjon
som mental trening; ved hjelp av sitt
mantra og små bevegelser oppnår han
avspenning og indre ro. I disse ulike
mestringsstrategiene er kognitive og
praktiske aspekter sammentvunnet
til formålstjenelige metoder for
smertelindring.
Svært få bruker medikamenter for
å dempe smerter. Enkelte tyr til
sovetabletter, men disse personene
hører til unntakene. Søvnforstyrrelser
kan ellers være et problem for mange
polioskadde personer (3).
Nesten alle intervjupersonene
uttrykker en sterk motvilje mot
medikamentbruk. Mange opplyser
at de har tabletter liggende, som
de har fått av legen, men at de ikke
ønsker bruke dem. I dette inngår en
frykt for å bli ytterligere redusert på

grunn av bivirkninger, og at de kan
komme til å «miste noe av seg selv».
De ønsker med andre ord ikke å bli
dopet eller sløvet ned. Så langt som
mulig kjemper intervjupersonene for
å fastholde kontroll på de områder
der det fortsatt er mulig - over sitt
kroppslige selv og sin «indre», ikke
kroppslige, verden. Dette ser de som
en forutsetning for å kunne håndtere
den «ytre verden» best mulig - slik det
også blir påpekt fra psykologisk hold.
Når kontrollen over omgivelsene går
tapt, blir den tanke- og følelsesmessige
bearbeidelsen av situasjonen vesentlig
for å dempe følelsen av nederlag.
Det er her hovedfunksjonen til den
kognitive virksomheten ligger. Ved å
endre på opplevelsen av situasjonen,
kan det bli mulig å peile ut nye mål i
livet (4).
Denne omstillingsprosessen på det
mentale plan blir opplevd som en
utfordring. Å bruke viljestyrke for å
skyve bort plagsomme kroppssmerter
er én ting. Dernest må hver enkelt
person tenke igjennom hva som er av
betydning i livet; de må finne ut hva
som er verdt å satse på og prioritere.
Utgangspunktet blir at kroppen må
skånes for unødvendige påkjenninger.
Uten at kroppen virker tilstrekkelig,
blir det vanskelig å nå eventuelle nye
mål en setter seg.
Vi kan slå fast at smerter er en del av
tilværelsen for intervjupersonene. Men
istedenfor å ty til medikamenter for å
få lindring, har de aller fleste vent seg
til å leve med smertene. De mestrer
dem, ved å akseptere dem som en del
av livets vilkår. De inngår i det som
for dem er et «vanlig liv». En mann
reflekterer litt over dette:
Smerte må ha vært en del av livet
mitt. Det er blitt så mye av det - og så
vanlig - at jeg ikke tenker over det, før
smerten forsvinner.
En annen presiserer: «Vi var flaska
opp med det at vi skulle trene og
ikke gråte». Ved å distansere seg fra
kroppen ble det mulig å omdefinere
smertene og gjøre dem tålbare. Slike
kognitive mestringsstrategier var noe
intervjupersonene lærte seg å bruke alt
da de var barn. Ved at de også unngår
å tilføre organismen kjemiske stoffer
gjennom medikamentinntak, kan
hjernen holdes klar og selvkontrollen
opprettholdes.

Når en person distanserer seg fra sine
fysiske plager, medfører det at kroppen
ikke blir tatt nok hensyn til og at den
derfor kan bli ytterligere skadet på
grunn av overbelastninger. Det kan
bli vanskelig å skille mellom hva som
er sykdom, og hva som er vanlige
aldersforandringer.
For behandlingsapparatet er
utfordringen å få personene til å
bremse på aktivitetene slik at de
kan skåne sine svekkede kropper.
Helsepersonell må være observante
overfor den forståelsen som personene
har av sin egen kropp. I en viss grad
må de avlære tidligere måter å bruke
den på, for å bli kjent med den på nytt.
Det er viktig å være var for de signaler
den gir. Dette innebærer en krevende
reorienteringsprosess hvor personene
må tilføres kunnskap om bakgrunnen
for de ulike plager. Slik kan de oppnå
forståelse og erkjenne at de er i en ny
livssituasjon. Dermed kan de lettere
tilpasse seg et nytt liv i pakt med
kroppens krav om balanse mellom
hvile og aktivitet.
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Reorientering nødvendig
Å ignorere smerter kan på mange
måter bidra til å gjøre livet lysere og
lettere å leve. Men det har også en pris.
I den inngår fysisk overbelastning.
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Anskaffelse rehabilitering – 215
– brukerkonferanse

Helseforetakene: Jeløya bad. Arkivfoto

Helseforetakene har arrangert
konferanser med deltakelse
fra de aktuelle/berørte
landsforeninger i forbindelse med
at det snart blir lagt ut anbuds
innbydelse for nye kontrakter
på rehabiliteringsopphold. Disse
konferansene har blitt avviklet
rundt i landet, og flere av våre
tillitsvalgte har deltatt på disse.
Helse Sør – Øst arrangerte sin
konferanse på Hamar den 16.
september i år, og undertegnede
fikk anledning til å delta. Så vidt vi
har bragt i erfaring har programmet
stort sett vært det samme på alle
konferansene, bare tilpasset de
lokale forhold. Helse Sør – Øst er
den største helseregionen med sju
sykehusområder, 10 helseforetak og
14 Polio 32013

omfatter hele øst og sør Norge. Det er
bosatt ca 2,8 millioner personer her, og
resultatet av anbudsrunden vil omfatte
ca. halvparten av våre medlemmer.
Formålet med konferansen var
både å gi pasientorganisasjonene
orientering om prosessen, men også å
få nyttige innspill ved utarbeidelse av
anbudsdokumentene. Administrasjonen
hadde derfor lagt opp til en
arbeidsform som gikk på innledninger,
diskusjon og gruppearbeid.
Rehabilitering har en lang
historie i Norge sett i et moderne
helseperspektiv. Tidlig på 1900
tallet ble det opprettet flere private
rekreasjonshjem rundt omkring i
landet. Noen var direkte knyttet opp
mot spesielle pasientgrupper, mens

andre var mer å betrakte som et tilbud
om å få komme i rolige omgivelser
for å få god behandling og slappe av.
Dette var i stor utstrekning et tilbud
for de «kondisjonerte», noe som igjen
hadde sammenheng med at de som
frekventerte stedet stort sett betalte for
oppholdet selv.
Etter hvert utviklet det seg til tilbud
som ble benyttet også av den offentlige
helsetjenesten, og «vanlige» pasienter
kunne få opphold på stedene. Nå er det
slik at de fleste rehabiliteringsstedene
har pasienter som får dekket det meste
av oppholdet over helsebudsjettet.
Det være seg opphold som en direkte
følge etter et sykehusopphold med
operative inngrep, men også opphold
for behandling og rehabilitering for
pasienter med kroniske lidelser. Det er

her vi kommer inn i bildet.
Det skal nå utarbeides dokumenter
for inngåelse av nye avtaler som skal
gjelde fra 2015 og tre år framover.
Behovene er varierende, det er snakk
om fire hovedgrupper.
• Progredierende tilstander.
• Akutt oppstått sykdom.
• Gjenvinning av funksjonsnivå
• Gjentatte opptreningsopphold
for vedlikehold av funksjonsnivå.
I Sør – Øst er det pt. 30 private
institusjoner som i dag har avtale med
helseregionen. Nøyaktig hvordan det
vil bli framover er ikke helt avklart
enda. Det skjer store endringer
innen rehabiliteringsområdet som
en følge av Samhandlingsreformen.
Pasienter med sterke eller spesielle
behov hører fortsatt hjemme under
spesialhelsetjenesten. Rehabilitering
skal i prinsippet skje i hjemkommunen,
med mindre det er behov for tilbud
innen spesialhelsetjenesten.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe
i hver helseregion som arbeider
med disse spørsmålene. I Helse
Sør – Øst består gruppen av fire
personer fra administrasjonen, én
fra sykehusene, fire fagpersoner
(lege, fysioterapeut, mv) og to
brukerrepresentanter. I denne regionen
er LFPS sin representant i brukerrådet
på Sunnaas, Karstein Kristensen,
med i arbeidsgruppen. Det er nok en
betydelig styrke for å få frem våre
synspunkter og behov.
I hver region er det opprettet to
fagråd. Et for rehabilitering og
et for habilitering. Disse er også
engasjert i arbeidet med å fremskaffe
de kommende tilbudene. Det at
prosessen skal være mest mulig lik
i de forskjellige regionene er viktig
i og med at en nok kan regne med
(håpe på) innføring av fritt valg av
rehabiliteringsopphold. Derfor jobbes
det med behovsspesifikasjon og
hvilke kvaliteter som skal legges inn.
Kapasiteten og tilbudet skal tilpasses
barn – unge – unge voksne og voksne
med rehabiliteringsbehov. Blant
kravene vil det nå komme med klare
bestemmelser om at institusjonene
skal ha egen, eller tilgang på,
forskningskapasitet. Dette gjelder de
som får finansieringen hovedsakelig
gjennom helseforetakene. Videre vil
følgende krav komme med:

•

Arbeidsrettet rehabilitering
må inn som en dimensjon i

•
•

•

•
•
•

alle relevante delytelser.
Økt kompetanse på rus og lettere psykiske lidelser.
Øke utrednings – tverrfaglig
vurderingsopphold kombinert
med kommunale tilbud, for
eksempel en ukes startopphold for deretter å bli overført
til kommunalt tilbud.
Tilrettelegge for likemannsarbeid. Her forutsettes det et
samarbeid med de forskjellige
landsforeningene.
Samle kompetanse på færre
institusjoner.
Lokale institusjoner må være
tilpasset ulike behov.
Overføring fra sykehus til
lokale rehabiliterings institusjoner bør skje så snart pasienten er medisinsk stabil og
rehabilitering kan iverksettes,
om nødvendig også i helgene.

Deltakerne på konferansen fikk
anledning til spørsmål og refleksjoner
omkring dagens tema. Nestleder
i NHF, Torild Heggen Munch var
opptatt av at forholdene også blir
tilrettelagt for folk med behov for
personlige assistenter. Dette ble
notert som et viktig punkt. Videre
var brukerorganisasjonene klare
på at det skulle tilrettelegges for
likemannsarbeid, tolketjeneste og lik
behandling av pasientgruppene, også
økonomisk.
Leder i brukerutvalget, Geir
Bornkessel, var klar på at det ikke
måtte legges ned noen regionale
eller sentrale tilbud før det er
opprettet/på plass i de kommunene
som pasientene hører hjemme.
Han la vekt på at helseregionene
bør lage oppfølgingsteam for å
sjekke at avtalene og kvaliteten
på rehabiliteringsinstitusjonene
opprettholdes i avtaleperioden.
Undertegnede ga uttrykk for at vi har
behov for medpasienter med samme
problem/diagnose under slike opphold.
Dette sluttet de øvrige pasientgruppene
seg til. Det betyr at det må arbeides
for å opprettholde tilbudet om grupper
framover.

diskusjonen var: livskvalitet.
Vi fikk så presentert et opplegg
med spørreskjema for evaluering av
oppholdene. Dette ble lagt frem av
forsker Olaf Holmbo ved nasjonalt
kunnskapssenter. Skjemaet er et ledd
i en brukererfaringsundersøkelse i
kvalitetsarbeid. Her tok han for seg
kriteriene for utarbeidelse av skjemaet.
De har lagt vekt på pasientenes behov
og vurdering av tilbudene de har fått.
Skjemaet er nå under vurdering, og
han fikk med seg mange innspil, blant
annet vektla vi anonymitetsspørsmålet.
Videre at resultatene av undersøkelsen
må ende opp hos institusjonens styre
og brukerutvalgene. Samtidig må
regionens ledelse få dette materialet
slik at man har det med i vurderingen
i forbindelse med inngåelse av
kontrakter. Brukerne ba også om
en kopi av resultatet slik at det
kan etterprøves om resultatet av
undersøkelsene blir fulgt opp.
Under gruppearbeidet fikk vi vite at det
er tatt initiativ til å få kartlagt hvilket
tilbud de forskjellige institusjonene
har, og hva pasientgruppene har behov
for. Han kunne fortelle at det er under
utarbeidelse en APP for mobiltelefon
som kan være til hjelp for den enkeltes
planlegging og vurdering av egne
behov. Gruppene kom fram til at
kvalitet er viktigere enn nærhet ved
valg av behandlingssted.
Det kom også fram at når fritt valg
av rehabilitering kommer så vil
det bli lagt på pasientens behov
framfor pasientens valg av spesifikk
institusjon.
Der det ikke er på plass enda vil det
bli tatt initiativ og laget krav om at
det opprettes brukerutvalg. Både vi
fra brukersiden og administrasjonen
er helt klare på at brukerutvalgene
primært skal jobbe for brukernes
behov, ikke institusjonene. Det er en
tilleggsgevinst.
Alt i alt en nyttig konferanse. Nå
gjenstår det å se om intensjonen
og forslagene blir fulgt opp i den
kommende anbudsrunden.

Videre vil det bli vurdert hvordan
opplegget i de tilfelle det blir
dagopphold i stedet for døgnopphold.
Dette kan bli mer vanlig på lokalplanet
i tiden framover. Her må de enkelte
pasientgruppers behov vektlegges.
Et stikkord som gikk igjen i

Ref: Stein Johnsen
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Poltikernes løfter til
funksjonshemmede
NHF har stilt en rekke spørsmål til våre politiske partier
som går på våre interesseområder. Når dette leses er
valget over, men vi mener at politikernes svar til NHF
før valget er verd å ta vare på. Vi i hovedstyret kommer
til å arkivere en kopi og ta den fram når vi skal i møte
med politikerne. Vi tror det kan være lurt at noen
minner de på hva de har lovet.
NHF opplyser at så godt som samtlige partier ønsket å
bidra med sine svar. Det vil si, Fremskrittspartiet har
ikke besvart spørsmålene, men henviser til sin nettside.
Det er også verd å merke seg at Arbeiderpartiet i stor
grad har vist til regjeringens politikk og svarer nokså
lite konkret. Miljøpartiet de Grønne har ikke svart.
Spørsmålene som ble stilt var:
1.

Vil ditt parti gå inn for at Norge undertegner og
ratifiserer tilleggsprotokollen for rettigheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne?

2.

Hvilke konkrete tiltak vil ditt parti gå inn for,
for å stimulere til likestilling for mennesker med
nedsatt funksjonsevne?

3.

Vil ditt parti prioritere arbeidet med å få alle
skoler universelt utformet og sette tidsfrister for
en slik oppgradering?

4.

Vil ditt parti gå inn for å fjerne de
avgrensninger som regjeringen foreslår for
å sikre at funksjonshemmedes muligheter til
styring av eget liv ikke svekkes?

5.

Vil ditt parti gå inn for at retten til tekniske
hjelpemidler fortsatt skal forankres i
folketrygdloven?

arbeidet med denne.
4.

Understreker at grunnprinsippene om selvstendig
styring skal bestå, at det vil bli mulig å benytte
BPA over kommunegrensene, til ferie og til å
ta medisiner. Ap vil vurdere endringer i endelig
lovforslag etter høringsrunden.

5.

Vil at retten til hjelpemidler skal forankres
i folketrygden og at alle skal ha tilgang til
nødvendige hjelpemidler. Innrømmer at det er rom
for forbedringer når det gjelder praktiseringen av
regelverket.

Høyre
I likhet med Arbeiderpartiet, svarer Høyre
nokså omstendelig, men lite konkret.
Partiet retter dessuten en del skyts mot
regjeringspartiene for at vi ikke har kommet lenger på flere
områder.
1.

Mener at vi trenger et bedre grunnlag for å ta
stilling til dette, og kritiserer regjeringen for ikke å
ha bidratt til dette.

2.

Flere i arbeid vil sikre sosial og økonomisk
likestilling, partiet har derfor en egen
handlingsplan for dette. Universell utforming,
oppfølging av konvensjonen og økte midler til
Likestillings- og diskrimineringsombudet til
bedre oppfølging av likestillingsarbeidet.

3.

Står fast på visjonen om at Norge skal være
universelt utformet innen 2025 og mener universell
utforming av skolebygg må prioriteres, men har
foreløpig ikke gått inn for tidsfrister.

4.

Mener regjeringens forslag er svært begrensende,
ønsker en sterk BPA-ordning, og vil prioritere dette
i eventuell regjeringsposisjon.

5.

Dette har ikke vært politisk behandlet, men har
i Stortinget påpekt at retten til hjelpemidler bør
forbli i folketrygden.

Nedenfor kan du lese en kortversjon av partienes svar:

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet referer i stor grad til det
regjeringen har gjort på ulike områder og
presenterer få konkrete tiltak som ikke
stammer fra regjeringssamarbeidet. De
unnlater å svare konkret på ja/nei-spørsmål, men redegjør
fyldig for sine vurderinger. Svarene er derfor gjengitt i en
svært forkortet form:
1.

Vil avvente gjennomgangen av
Barnekonvensjonen.

2.

Ønsker universell utforming av bygg, transport
og tilgang til varer og tjenester, opprette flere
tiltaksplasser og øke muligheten til å kombinere
arbeid og trygd, prioritere unge i forhold til
utdanning og arbeid.

3.

Ønsker ny handlingsplan for universell utforming
for 2014-2025, og vil prioritere skolebygg i
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Venstre

Venstre lister opp en rekke konkrete
tiltak og svarer tydelig ja på de fleste
spørsmålene. Det er verdt å merke seg at de
ønsker tidsfrister for universell utforming
av skolene, men ikke går inn for at mer
enn 20% av alle nybygg skal ha universell utforming.
1.

Ja, raskest mulig.

2.

Flere konkrete tiltak, som blant annet flere
traineeplasser, holdningskampanjer, tilgjengelig
informasjon, alle undevisningsbygg skal være
universelt utformet innen 10 år, 20% av alle nye
boliger universelt utformet, bedre TT-ordning,

individuell rettighetsfesting av BPA og bedre
rammer for funksjonsassistanse og arbeids- og
utdanningsreiser.
3.

Ja, innen 10 år.

4.

ja, ønsker verken nedre alders- eller timegrense.

5.

Ja.

utforming av skolebygg så vagt, at det grenser til et nei.
1.

Støtter ønsket om ratifisering, men viser
til Utenriksdepartementets utredning som grunnlag
for en endelig avgjørelse.

2.

Oppfølging av diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, og da
spesielt tilgjengelighetstiltak i offentlige bygg og
samferdselssektoren. Tiltak for økt sysselsetting
gjennom reforhandlet IA-avtale.

3.

Ser behovet, men erkjenner at det vil kreve
ressurser og ta tid.

4.

Har programfestet rettighetsfesting, stiller seg bak
regjeringens forslag, men er åpen for å vurdere
enkeltheter hvis de er urimelige.

5.

Har ikke tatt stilling til dette.

Kristelig Folkeparti
KrF er det partiet som utmerker seg mest
ved å ligge tett opptil NHFs verdier og krav
på alle områder, og svare svært konkret med
flere forslag til tiltak.
1.

Ja.

2.

Fokus på likestilling og selvstendig liv og fjerning
av menneskeskapte barrierer. Vil gå inn for
rettighetsfesting av BPA, økt sysselsetting ved
hjelp av styrking av tilretteleggingsgarantien,
likeverdig tilgang til hjelpemidler forankret
i folketrygdloven, tidsfrister for universell
utforming av skolene, universell utforming
av hele reisekjeden, styrking av Husbankens
finansieringsordninger, fjerning av 26-årsgrensen
på støtte til fritidshjelpemidler, fast koordinator for
familier med funksjonshemmede barn, bedre TTordning.

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet har nøyd seg med
å henvise til sitt eget nettsted og en
underside der de svarer organisasjoner
på innsendte spørsmål. Norges
Handikapforbund har så langt ikke vært
å finne der. Fra partiprogrammet vet vi
likevel at FrP ønsker:

3.

Ja, men definerer ikke hva slags frister.

4.

Ja.

•

5.

Ja.

Rettighetsfesting av BPA.

•

En nasjonal og styrket TT-ordning med arbeids- og
utdanningsreiser som varig ordning.

•

En styrket hjelpemiddelordning.

•

Moderasjon av kravene til universell utforming og
byggemåte.

SV
SV utmerker seg ved at de har tatt stilling
til spørsmålene NHF har stilt, og ikke
bare henviser til sine partiprogram. De
gir tydelig uttrykk for at de ønsker bedre
resultater enn de har oppnådd så langt, men presenterer ikke
så mange konkrete tiltak i svaret de har gitt.
1.

Ja.

2.

Vil jobbe for at retten til varer og tjenester kommer
på plass og sette fart for å nå målet om et universelt
utformet samfunn. Skole må særlig prioriteres.

3.

Vil arbeide for at det utarbeides en konkret plan og
være en pådriver for forskrift med tidsfrister.

4.

Vil jobbe videre for å forbedre regjeringens forslag
(som de betegner som et kompromiss) og for å
utvide ordningen.

5.

Ja.

Rødt
Partiet har svart klart ja på alle
spørsmål, og er også det eneste
partiet som er opptatt av å bedre
levekårene til mennesker som står
utenfor arbeidslivet ved å heve
minstetrygdesatsen.
1.

Ja

2.

Rettighetsfesting av BPA, øke mulighetene til
å delta i arbeidslivet gjennom flere tilrettelagte
arbeidsplasser, universell utfrming og offentlig
dekning av nødvendige boligtilpasninger, bedre
brukermedvirkning, et utvidet avlastningstilbud og
økning av minstetrygdsatsen til 2,5G (ca 200 000
kr).  

3.

Ja, kravene til universell utforming må innfris raskt
i alle offentlige bygg.

4.

Ja, vil fjerne de foreslåtte avgrensningene.

5.

Ja.

Senterpartiet
Senterpartiet har avgitt et svært kort og
noe vagt svar, med få konkrete tiltak,
og har ikke tatt stilling til enkelte
spørsmål. Mest tydelig er partiet i sin
støtte til rettighetsfestingen av BPA.
På den andre siden er svaret på tidsfrister for universell
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Råd og utvalg i LFPS
Styret med vara
Verv

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnr.: Poststed		
Tlf.:		Mobil.:			

Leder
Stein		
Johnsen
Furubergveien 205 C 2316
Hamar				
91 69 38 33
Nestleder
Geir		
Strømsholm
Jøriveien 19
6520
Frei		
71 52 56 90
95 12 71 11
Sekretær
Ragnhild Skovly
Hartviksen
Teigeveien 12 D
1640
Råde		
69 28 52 94
95 77 55 46
Kasserer
Arne		
Furulund
Hattemakerlia 86
2019
Skedsmokorset		
22 88 61 14
91 84 19 73
St. medlem Snefrid
Bergum
Postveien 31
1481
Hagan		
67 07 86 34
47 34 85 95
									
1. vara
Berit Johansen
Krogstien 5 A		
4615
Kritiansand S		
38 02 90 52			
2. vara
Bjørn Nilsen
Styrmannsv. 29		
9014
Tromsø		
77 67 29 46
95 24 77 50
									
web ans.
Kjell Inge
Bringedal					
52 22 80 86
90 91 75 22
									
E-mail til LFPS:
post@polionorway.no								
									
Kontakt til NHF kontoret
Ellen Trondsen
Postboks 9217, Grønland
0134
Oslo
24 10 24 43
ellen.trondsen@nhf.no
Flyreiseavtale									
HRG (tidligere Bennett)
Tlf.: 22 59 78 00 Organisasjonsnummer: 977 32 8853					
Faktura adresse		
Landsforening for Polioskadde (LFPS)								
			
Postboks 9217 Grønland								
			
0134 Oslo								
									
Fakturaen merkes: Kundenr.: 37491		

Arbeidsutvalg
Verv

Fornavn Etternavn

Leder
Stein
Johnsen
Hamar
Nestleder Geir
Strømsholm		Frei
Sekretær
Ragnhild S. Hartviksen Råde
					
Vara
Arne
Furulund
Skedsmokorset
E-mail tiil arbeidsutvalget: post@polinorway.no

Fagrådet
Verv

Fornavn

91 69 38 33
95 12 71 11
95 77 55 46

hamar@uten.net
geir.stromsholm@gmail.com
ragnhsk@online.no

91 84 19 73

lfps.kass@gmail.com

Tlf.:

Mobil.:

Leder
Stein
Johnsen		
91 69 38 33
Nestleder
Geir
Strømsholm
71 52 56 90
95 12 71 11
Sekretær
Ragnhild Skovly Hartviksen
69 28 52 94
95 77 55 46
Psykolog
Anne-Kristine
Schanke
66 96 91 75
95 78 12 61
sunnaas.no
Nevrolog
Nils Erik
Gilhus		
55 97 50 45		
no
Lungelege
Ove
Fondenes
55 97 84 80		
bergen.no
Fysioterapeut
Kari
Lofthus		
77 62 80 41		
					
Vara for Ove Fondenes
Sigurd
Aarrestad			
Vara for Nils Erik Gilhus
Tiina
Rekand		
55 97 50 45
t
no
Vara for Kari Lofthus
Dolores
Nilsen				
Vara for Anne-Kristine Schanke Anita
Kjeverud
62 53 72 80		
innlandet.no
Vara for LFPS
Snefrid
Bergum		
67 07 86 34
47 34 85 95

Behandlingsreiser
Verv

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Fornavn Etternavn Poststed
Stein
Geir
Ragnhild S.
Arne
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Johnsen
Strømsholm
Hartviksen
Furulund

Tlf.:

Hamar		
Frei
71 52 56 90
Råde
69 28 52 94
Skedsmokorset
22 88 61 14

Mobil.:

91 69 38 33
95 12 71 11
95 77 55 46
91 84 19 73

bebb
bjorn

kbrin

Internasjonalt utvalg

Poststed Mobil.: E-mail

Etternavn

ham
geir.
ragn
lfps@
ekin

E-mail

Fornavn

Geir
Snefrid
Stein
Ragnhild Skovly

Etternavn Poststed Mobi
Strømsholm
Bergum
Johnsen
Hartviksen

E-mail

post@polinorway.no
post@polinorway.no
post@polinorway.no
anne-kristine.schanke@
nils.gilhus@helse-bergen.
ove.fondenes@helsekari.lofthus@unn.no
uxsirr@ous-hf.no
tiina.rekand@helse-bergen.
dolores.nilsen@sunnaas.no
anita.kjeverud@sykehusetekins@broadpark.no

post@polinorway.no
post@polinorway.no
post@polinorway.no
post@polinorway.no

Frei
Hagan
Hamar
Råde

95 12 7
47 34 8
91 69 3
95 77 5

			E-mail		Valgår
hamar@uten		
geir.stromsholm@gmail.com
ragnhsk@online.no		
lfps@kass@gmail.com
ekins@broadpark.no

2015
2014
2015
2014
2015

bebba@live.no		
bjorn.nilsen47@gmail.com

2014
2014

kbrin@haugnett.no		

2014

Valgkomité
Verv

Leder
Medlem

Fornavn

Tlf.:

Mobil.:

E-mail

Vårt eget fond
Fornavn
Stein
Arne
Asbjørn

o

Etternavn

Mona
Myrer
62 42 03 14
45 60 57 90 mona.myrer@online.no
Jan Ivar
Hennum 35 52 72 51		
jan-henn@sf-nett.no
Evy Gunn
Hultberg 48 04 21 16		
evy.huldra@gmail.com
					
Vara
Gunnar
Olsen
41 25 03 46		
golopp@online.no
Randi Halden Larsen
23 19 00 72
97 15 92 22 randi.halden.larsen@gmail.com

Etternavn

Poststed

Johnsen
Furulund
Huka

Hamar
Skedsmokorset
Kongsberg

Mobil:		E-mail

91 69 38 33		hamar@uten.net
91 84 19 73		lfps.kass@gmail.com
90 60 90 99		ahuka@online.no

Prosjekt polioundersøkelse
Verv

sted Mobil.:

95 12 71 11
47 34 85 95
91 69 38 33
95 77 55 46

Leder
Medlem
Sekr.
Prosj.med

E-mail

Fornavn Etternavn Tlf.:

Stein
Geir
Ragnhild S.
Lillian

Johnsen		
Strømsholm 71 52 56 90
Hartviksen
69 28 52 94
Festvaag
66 96 95 96

Mobil.:			E-mail
91 69 38 33		post@polinorway.no
95 12 71 11		post@polinorway.no
95 77 55 46		post@polinorway.no
95 05 14 61		lillian.festvaag@gmail.com

post@polinorway.no
ekins@broadpark.no
post@polinorway.no
post@polinorway.no

Redaksjonskomité
Verv
Leder
Medlem

Fornavn
Stein
Mona
Snefrid
Lillian
Bjørn

Etternavn
Tlf.:
Johnsen		
Myrer
62 42 03 14
Bergum
67 07 86 34
Festvaag
66 96 95 96
Nilsen
77 67 29 46

Mobil.:		
E-mail
91 69 38 33		
hamar@uten.net
45 60 57 90		
mona.myrer@online.no
47 34 85 95		
ekins@broadpark.no
95 05 14 61		
lillian.festvaag@gmail.com
95 24 77 50
bjorn.nilsen47@gmail.com

Prosjekt for behandlingslinjer
Verv		 Fornavn Etternavn
Leder		
Ansvar for innleggelse på internett		
Medlem		

Respirasjonsutvalg
Verv

Leder
Medlemmer

Fornavn

Geir
Kjell Inge
Mona

Strømsholm
Bringedal
Myrer

Etternavn Poststed		

Mobil.:

95 12 71 11
90 91 75 22
45 60 57 90

Tlf.:			Mobil.:		

E-mail

post@polinorway.no
kbrin@haugnett.no
mona.myrer@online.no

E-mail

Trygve
Stenvik					
95 11 89 23		
tstenvik@online.no
Asbjørg
Klevland								 asbjorg_kleiveland@hotmail.com
Wera
Fjeld
Drammen				
41 51 88 48		
wera.fjeld@ebnett.no
Ove
Fondenes			
55 97 84 80			ove.fondenes@helse-bergen.no
Sigurd
Aarrestad								
uxsirr@ous-hf.no
Arne
Furulund
Skedsmokorset
22 88 61 14
91 84 19 73		
post@polinorway.no
					
Vara
Bjørn Sindre
Barstrand
Svolvær				
97 75 80 54
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Behandlingsreiser i 2014

I forrige nummer av bladet hadde Behandlingsreiser/Rikshospitalet en annonse i bladet om tilbudet i 2014.
Søknadsfristen går ut i disse dager, og som tidligere sagt så er det viktig at vi selv sørger for at søknadene blir postlagt
innen fristen. Det er dessverre slik at legen ikke alltid husker på å postlegge den innen fristens utløp, og da har «toget»,
eller rettere sagt, flyet, gått.
For de som søker neste for 2014 kan vi opplyse at det foreløpige programmet for reisene ser slik ut:
Tenerife 				
Tyrkia
09.02 – 09.03				
26.04 – 24.05
09.03 – 06.04				
18.10 – 15.11
26.08 – 23.09
23.09. – 21.10
For mer informasjon: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser, du kan også ringe tlf: 22 06 78 33, eller sende
e-post til: behandlingsreiser@ous-hf.no
Lykke til

Lettere å fly for funksjonshemmede
Regjeringen har kommet med en ny forskrift med
nye krav til utforming og utstyr på flyplassene
som skal gjøre det enklere for passasjerer med
nedsatt funksjonsevne å reise med fly .Dette gjelder
krav til utforming av terminalbyggene og til
ombordstigningsmulighetene.
Forskriften er som følger:
§ 9. Bruken av ombordstigningsløsninger.
På lufthavner som har passasjerbroer plikter
lufthavnoperatør og flyselskap å benytte seg av
disse dersom en eller flere funksjonshemmede eller
bevegelseshemmede personer skal om bord eller skal gå
av et luftfartøy. Dersom det er knapphet på passasjerbroer
skal luftfartøy med slike passasjerer gis prioritet. Plikten er
betinget av at lufthavnen har fått melding om behovet 48
timer før avreise eller ankomst.
På lufthavn som har trinnløs rampe eller teknisk
løfteanordning skal slike benyttes i alle tilfeller hvor det
ikke er fysisk umulig, der ordningen ikke kan benyttes på
den aktuelle flytypen eller det av andre dokumenterbare
grunner ikke er mulig å parkere slik at løsningen kan
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benyttes. Med tanke på å ivareta behovene til de reisende
bør løsningene benyttes i følgende prioriteringsrekkefølge:
1: Flyttbar universelt utformet rampe.
2: Mekanisk løfteanordning inntil hoveddør.
3: Mekanisk løfteanordning inntil andre dører enn hoveddør.
Uansett skal den løsningen som velges sikre en trygg og
verdig opplevelse for passasjeren.
Fysisk bæring skal aldri benyttes med mindre det gjelder
ombordstigning i en flytype der det ikke lar seg gjøre å
bruke noen av de løsninger som er omtalt ovenfor.
Vi får håpe at denne forskriften gjør det lettere for oss å
benytte fly i tiden framover. Det at forskriften har kommet
er ingen garanti for at alle flyplasser har alt på plass fra
første dag, men nå må de selv sørge for å anskaffe det som
trengs for at dette skal kunne fungere.
Det kan kanskje være en ide at dere klipper ut denne
forskriften og har den for hånden når dere planlegger og
gjennomfører en tur med fly.

Minneord

Elsa Yndestad
En sørgelig beskjed har kommet fra Stongfjorden, Askvoll kommune i Sogn og Fjordane fylke:
Elsa Yndestad sovnet stille inn 9. september 2013 etter å ha ligget i koma en uke da hun fikk
sitt andre hjerneslag. Tidligere i sommer hadde hun et fall under en av sine daglige spaserturer
sammen med ektemannen Einar. Det ble noen uker på sjukeheimen i Askvoll men så kom hun
hjem og Einar overtok stellet, men Elsas mål var å komme «på beina» igjen. Med lammelse i
en arm og overanstrengt og svak muskulatur i den andre var det nok et stort strev, men opp å gå
ville hun.
Hun har hatt tillitsverv i flere år i styret i Sogn og Fjordane poliolag og var en aktiv dame. Hun
var lett å spørre og var aldri redd for å ta på seg oppgaver for laget. Noe tidligere leder av laget
husker ekstra godt var at de i felleskskap laget et stort teppe i lappeteknikk. Dette ble loddet ut
til inntekt for Sogn og Fjordane poliolag.
Hennes skuffelse var stor da laget ble nedlagt og slått sammen med Møre- og Romsdal poliolag.
Da ble kjøreturen til møtene altfor lang og hun syntes at sjåføren/ ektemannen/kokken (og mye
annet) Einar hadde nok belastninger, men han klaget ikke.
Takk, kjære Elsa, for den fine kontakten jeg har fått oppleve sammen med deg i disse fem årene,
både på rehabilitering, hjertelig mottakelse i deres hjem med overnatting og fin omvisning i
kommunen og nærmiljøet, telefonsamtaler og brev. Den siste hilsenen fra deg var et kort med
dype og varme ord som har hatt, og fortsatt skal ha, hedersplassen ved mitt skrivebord:

Hva er en Venn? Vennskap er en sjelden gave som du får og så gir bort. I en vennskaps
blomsterhave går timene så altfor fort.
Vi lyser fred over Elsas minne.
Anne-Grethe Lundquist
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Fra gamle dager
Denne artikkel i en av hovedstadens aviser i 1956

Kjempeoppgave venter nyansatt polio-overlæge.
– Jeg tror nok at det skal bli litt å henge fingrene i, sier den nyansatte overlæge ved Kronprinsesse Märthas Institutt, dosent
dr. med. Henrich Nissen – Lie som leste om sin ansettelse i lørdagens morgenavis.
Når styret for dette vordende sentralinstitutt for behandling av poliomyelittpasienter ønsker å ansette overlæge
allerede halvannet år før man venter at instituttet skal stå ferdig, er det fordi det ønsker at han skal ha et avgjørende ord i
utformingen av detaljene i selve byggeperioden.
Det er også meningen at overlægen sammen med arkitekten skal foreta en studiereise til utlandet for å se og lære av
tilsvarende institusjoner.
– Når vil de kunne tiltre stillingen?
–Jeg tror nok at de venter at jeg sier opp nokså fort her på Ullevål, hvor jeg har et halvt års oppsigelsestid. Overtar jeg så
til høsten, f år jeg et halvt år på meg til å forberede instituttets virksomhet. Det er en kjempeoppgave jeg går til. Instituttet
skal etter planen stå ferdig høsten 1956.
Det ligger en viss betydning i dette at styret har ansatt en spesialist i ortopedi som overlæge?
Man har diskutert hvorvidt overlægen burde være nevrolog eller ortoped. Så er man kommet til at han bør være ortoped.
Det stemmer for øvrig med praksis overalt i utlandet.
Ortopedisk kirurgi er i dag et meget stort arbeidsfelt med mange forgreininger, og ddet er vel vanskelig for en enkelt mann
i dag å beherske alle grener av ortopedien. Derfor må det anses som en fordel at overlægen ved dette instituttet skal gå inn
for de problemer som dukker opp i forbindelse med følgetilstanden efter poliomyelitt.
Men det skal knyttes andre spesialister til staben?
Det sier seg selv at det må skje et samarbeide mellom spesialister på flere medisinske områder, men ennå er det ikke
bestemt hvor stor staben skal bli. Den epidemilogiske side av poliomyelittproblemet ligger jo utenfor et sentralinstitutts
oppgaver, det samme gjelder den respiratoriske – jernlunge behandlingen.
Vi kommer til å få nok å gjøre allikevel, for selv om vi i noen år fremover skulle unngå nye epidemier av poliomyelitt, vil
det sikkert i mange år fremover være mange tilfelle som trenger ortopedisk behandling.
Eg håper vi får et godt samarbeide med alle lokale institutter hvis pasienter vi kommer til å få til efterbehandling. Disse
institutter ledes for det meste av nevrologer.
– De er dosent i kirurgi?
– Ja, og spesialist i ortopedi. I de siste 5 – 6 årene har jeg arbeidet ved avdeling II på Ullevål, og det blir med sorg i hjertet
jeg forlater mitt arbeide her.
Dosent dr. Henrich Steffens Nissen – Lie har i flere år vært medlem av styret i Landsforeningen mot Poliomyelitt. Han er
født i 1903, ble can. med. i 1929 og spesialist i 1939. Han har gjort sykehustjeneste i Tromsø, Bærum, Rjukan, ved Ullevål
og Oslo Lægevakt, på Martina Hansens hospital, i Drammen og ved vanføreklinikken og har foretatt en rekke utenlandsreiser
i studieøyemed.
Det nye sentralinstitutt har fått lov til å bære Kronprinsessens navn. Kronprinsesse Märtha var Landsforeningen mot
Poliomyelitts høye beskytterrinne, et verv som kongen har overtatt etter hennes død.
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Fra gamle dager
Tidlig i 1955 sto følgende kronikk i en av hovedstadens aviser.

Kan vi beskytte oss mot poliomyelitt?
Av professor dr. med. Peter M. Holst.
12. april i år kimet New Yorks kirkeklokker og sirenene hylte fordi Michigan-universitetet hadde offentliggjort sin
beslutning om resultatet av poliovaksinen i 1954. Endelig hadde menneskeheten vunnet en avgjørende seier over en av sine
grusomste og lumskeste fiender.
Fra Ann Arbour strømmet telegrammene ut over jordkloden. De ble over alt hilst med begeistring. Få dager etter bevilget
vårt storting 4 millioner kroner til innkjøp av amerikansk poliovaksine som skulle stilles til disposisjon for våre barn.
I de uker som har gått siden 12. april har man vaksinert flere millioner barn i USA.
Men så kom tilbakeslaget. Blant de vaksinerte barn er opptrådt en del tilfelle av poliomyelitt, og antallet øker foreløpig
for hver dag som går. I USA synes det å råde forvirring, som enkelte steder grenser til panikk. Og her hjemme er dagens
spørsmål: «Vil du vaksinere dine barn mot poliomyelitt?» Det har foreløpig bare akademisk interesse, fordi amerikanerne
ikke har effektuert vår bestilling.
Vi kan i dag studere den rapport som er utarbeidet av dr. Thomas Francis og hans medarbeidere, den rapport som er
grunnlaget for våre foranstaltninger.
Rapporten er et imponerende monument over amerikanernes innsats og grundighet. Man får et levende inntrykk av at
de har gjort alt for å finne fram til sannheten. Men rapporten er så omfattende og fremfor alt så teknisk at den ikke kan
fordøyes av det store publikum.
I all korthet kan det sies at det uhyre materiale gir et entydig bevis for at vaksinen gir en høy grad av beskyttelse mot
poliomyelitt. For så vidt betegner den en epokegjørende landevinning. En mangel er det dog at virkningen av vaksinen
foreløpig synes å være meget tidsbegrenset.
Men hva med vaksinens ufarlighet? Tross rapportens forsikringer om det motsatte har de siste ukers telegrammer gitt oss et
beklemmende inntrykk av at noe kan være galt i denne henseende. Kan det tenkes at man faktisk undertiden påfører barna
den sykdom, som man vil beskytte dem mot? Dette er jo en forferdelig tanke.
Så lenge dette spørsmål ikke er besvart, står en del av den amerikanske vitenskaps prestisje på spill. Og vi behøver ikke å
frykte at saken ikke vil bli gransket med alle de midler som står til disposisjon.
Imens vil sikkert mange være glad for at vaksinen ennå ikke er kommet til Norge. Og vi kan tenke oss den mulighet at
Stortinget når det kommer til stykke finner å ha bevilget 4 millioner kroner på gale premisser, og at bevilgningen inndras
fordi det ennå ikke er lykkes oss å få kjøpt vaksinen. Det vil i så fall framkalle blandede følelser både i Stortinget og blant
dets rådgivere, hvortil for øvrig også jeg hører.
Denne situasjon avslører en fryktelig svakhet i vårt forsvarsberedskap like ovenfor i s.k. virussykdommer.
Norge har i dag intet viruslaboratorium. Vi kan ikke selv produsere den vaksine vi trenger, men er henvist til å kjøpe
katten i sekken fra utenlandske kommersielle firmaer. Vi kan ikke engang kontrollere de innkjøpte varer. Vi kan ikke
avgjøre om flaskene inneholder vaksine eller vann. – I denne henseende er Norge et tilbakeliggende land. Sverige har 5
viruslaboratorier, og Danmark har et større institutt, som i dag produserer vaksine for hele befolkningen. Det koster noen
ører for det samme som de amerikanske firmaer beregner mange kroner for.
Dette forhold er ytterst betenkelig og uverdig for vårt land. Derfor må vi nu be Stortinget om tillatelse til å anvende de 4
millioner til bygging av et virusinstitutt. Et slikt er for lengst planlagt ved Statens Institutt for Folkehelsen. Men det er ikke
tilnærmelsesvis så stort at det kan dekke landets behov. Derfor har man også planlagt et institutt ved Ullevål sykehus. Det
vil kunne innredes for ytterst beskjedne midler og i løpet av få måneder. Derfor ber vi de bevilgende myndigheter: La oss
ikke flere ganger komme opp i et så pinlig og ydmykende uføre som det nuværende, men gi oss midlene til å beskytte barn
og unge mennesker mot poliomyelitt og andre virussykdommer. Det vil betale seg!
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10 råd til deg som pasient
Kunnskapssenteret for Pasientsikkerhet har laget en
brosjyre med ti gode råd til deg som pasient. Vi antar at
flere kan ha behov for en slik huske- og sjekkliste. Det
kan være en idé og klippe ut og henge opp denne siden i
medisinskapet.
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Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 3/13.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 9. november.
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• småklipp

fra nær og fjern

Datakurs for nybegynnere
(eller nesten nybegynnere?)
LFPS Akershus har planer om å starte et lite datakurs for nybegynnere eller nesten nybegynnere. Vi samles 2 kvelder
i høst: 25. september og 2. oktober begge dagene i Oslo kl. 1800-2100. Sted og andre detaljer får dere etter påmelding
hos Arne. Innholdet i detalj bestemmes av deltakerne selv, men vi tenker oss noen av disse punktene: Handel på nett –
Nettbank – Mine resepter – Skatt – AltInn – MinID – Skype – Sosiale medier – Reiser – Billetter.
Meld dere på så snart som mulig til Arne Furulund, mailadresse: lfps.kass@gmail.com Begrenset deltakerantall til
maks 6! Så her er det om å gjøre å være rask i vendingen!

Vi ønsker å informere litt
fra LFPS Østfold og LFPS
Akershus.
Etter å ha forsøkt litt sporadisk samarbeid de siste årene, har vi nå
formalisert samarbeidet litt mer. Vi har valgt ut 3 representanter + 1 vara fra
hvert av styrene, og møtes noen ganger i året. Gruppen består i dag av: Bernt
Støylen, Grethe Platt, Arne Furulund og Helene Kjølstad (vara), fra Akershus
og Evy Gunn Hultberg, Ragnhild Skovly Hartviksen, Aud Aasheim og Marit
Avdal (vara), fra Østfold.
Vi håper og tror det kan være lurt at flere tenker sammen og at vi kan få til
noen felles opplegg rundt for eksempel medlemsmøter, turer og julebord,
eller at vi tar tak i en del felles ting å jobbe med. Tanken bak dette, er at det
skal komme til nytte og glede for våre medlemmer. Ved å ha noen felles treff,
blir vi kjent med nye personer, og det kan være både til glede og nytte for
hverandre. Når vi skal invitere noen til å holde innlegg på medlemsmøtene,
enten litt mer faglige eller på andre interessante områder, er det ofte bedre
hvis vi er flere på møtene og vi kan dele på utgiftene til foredragsholdere.
Det er ikke til å stikke under en stol at det av og til kan være vanskelig å få
med mange nok personer til både medlemsmøter, turer, julebord og lignende.
Vi kan også fortelle at vi i august arrangerer en felles styrekonferanse og at
vi i gruppen jobber med et forslag i forbindelse med at særfradrag for store
sykdomsutgifter, faller helt bort.
Det er sikkert mange andre av poliolagene eller andre lag, som også
samarbeider en del, men vi hadde bare lyst til å informere om hva vi nå har
startet i Østfold og Akershus.
Hilsen fra oss i gruppen LFPS Ø og LFPS A.

Gammelt Sufistisk ordspråk:
«En søkende person klatrer til toppen av fjellet og
spør den lærde:
Hvor kommer visdom fra? – God dømmekraft.
Hvor kommer god dømmefrakt fra? – Erfaring.
Hvor kommer erfaring fra? – Dårlig dømmekraft».
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 Kon Fu Tse

Den viktigste forutsetningen for
å oppnå framgang og suksess er
inderlig å ønske andre suksess”.
«Enhver gruppering som
begynner å konkurrere med seg
selv er dømt til å tape».
All lykke som finnes i verden
kommer av ønsket om at andre
skal bli lykkelig.
– All lidelse som finnes i verden
kommer av ønsket om at jeg skal
bli lykkelig”.

Løsning x-ord nr 2_2013
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Kristian Endestad fra Førde ble trukket
ut som vinner av x-ordet i nr. 2/2013.
Vinneren får tilsendt tre Quicklodd

Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Bernt Støylen
Ankersvingen 2
1358 Jar
Tlf: 926 13 459
markus2040@msn.com
Aust-Agder Poliolag
Johannes Torstveit
4985 Vegårshei
Tlf: 37168266
ietorstv@online.no
Buskerud Polioforening
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
wera.fjeld@ebnett.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
Nedre Våleveg 2
2436 Våler i Solør
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
Jørivn. 19



JA,

6520 Frei
Tlf: 71 52 56 90
Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
gmail.com
Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Margaret Nygaard
Hornesvegen 67
6800 Førde
Tlf: 412 34 548
margaret_nygaard@hotmail.com
Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 412 50 346
golopp@online.no
Oppland Poliolag
Magnus Johansen
Nordbyvegen 4
2817 Gjøvik
Tlf: 934 22 254
magnus.johansen@hotmail.
com
Oslo Poliolag
Randi Halden Larsen
Åslandhellinga 333
1274 Oslo
Tlf: 23 19 00 72
Mob: 971 592 22

randi.halden.larsen@gmail.
con
Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no
Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 35 52 72 51
jan-henn@sf-nett.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

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

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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

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.

