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lederen har ordet

enne høsten ar vært litt roligere enn
fjorårets. Vi fikk heldigvis ingen
D
alarmerende meldinger om bortfall av

behandlingsreiser for oss poliotter denne
gangen. Det ser ut til at den nye regjeringen
fikk med seg det arbeidet som ble gjort i 2012
i forhold til dette spørsmålet. Hvordan det vil
bli på sikt er det vel kanskje noe tidlig å spå
om, men vi kan alltids håpe at de har skjønt
at denne type behandling og rehabilitering er
noe av det beste, og rimeligste, som kan tilbys
de pasientgruppene det her gjelder.

en dette betyr ikke at høsten har vært
uten utfordringer. Været og temperaturen
M
har fart godt med oss, men det betyr ikke at
tiden har vært uten utfordringer.

rbeidet med den nye polioundersøkelsen
skrider fram. Vi har prøvd ut skjemaet
A
for undersøkelsen på en pilotgruppe i høst.
Eter dette ble det noe justering av skjemaet,
men det meste er klart der nå. Saken skal
behandles i Fagrådet den 3. og i Hovedstyret
den 16. og 17. desember. Planen videre er
at den blir sendt ut rundt 5. januar 2014. Og
da er det viktig at vi når flest mulig av de
poliottene som fortsatt finnes. Se for øvrig
egen sak om dette i bladet.

østen har gitt oss en ny utfordring. De
aller fleste har sikkert fått med seg at det
H
har brutt ut en polio-epidemi i Syria og på

Afrikas horn. Det er registret noen tilfeller
i Somalia, Etiopia og flere i krigssonen i
Syria. Her er det usikkert hvor høyt antallet
er, men i skrivende stund synes det som tallet
ligger nærmere 15 - 20 registrerte tilfeller.
Potensialet for en virkelig stor epidemi er
der all den tid vi får vite fra Unicef at det
anslås at ca. 500 000 Syriske barn ikke har
fått vaksine på grunn av krigen. I tillegg
kommer det et ukjent antall som ikke får den
på grunn av kulturelle eller religiøse spørsmål.
Det er jo skremmende i seg selv, men det er
det dessverre lite verden kan gjøre noe med
foreløpig.
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n annen grunn til at antallet smittede eller
syke kan være vanskelig å få registrert
E
eksakt er at man i disse landene ikke
registrerer de som er ferdig med akuttfasen
og har overlevd. De kommer i den store
gruppen ufør uten spesifikk diagnose. Dette
kan også være en medvirkende årsak til at
så få innvandrere blir registrert med polio.
Innvandrerne selv er medvirkende til dette
da de primært ønsker å definere seg selv
som asylsøker eller som flykning. Dette er
et spørsmål om identitet. Her har både vi og
helsevesenet en jobb å gjøre når vi treffer
dem.

om noen av dere har registrert så har dette
utbruddet av polio i Midtøsten ført til øket
S
fokus på sykdommen og på poliorammedes

situasjon i dag. Jeg har forsøkt å stille opp
når det har kommet forespørsel både fra radio
og TV. Ikke fordi min situasjon er viktig,
men fordi det har vært en gyllen anledning
til å markedsføre LFPS og, ikke minst, den
forestående polioundersøkelsen. Det er viktig
for oss å nå flest mulig av oss gjenlevende
og flest mulig av våre nye landsmenn med
polio. Dessverre er det ikke slik at vi som
intervjues alltid kan styre tid og innhold. Det
førte til at spørsmålet om undersøkelsen måtte
gå ut på TV2 på grunn av tidsnød. Kan disse
innleggene føre til øktmedlemstall, så er jo det
bra for alle.
i har i dag fått melding om hvem som har
fått tildelt Extra midler denne gangen.
V
Jeg kan ikke se at vi står på den lista. Det

betyr at vi fortsatt må jobbe med andre
finansieringskilder. Lokalavdelingene vil bli
orientert så snart vi vet noe selv. Dere kjenner
til at vi er avhengig av tilskudd og innsamlede
midler for å finansiere dette. Foreløpig har
vi fått tilskudd fra noen få lokalavdelinger,
og her håper vi på flere. Vi har også fått en
arv som har gått inn prosjektbudsjettet. Men
som sagt; Jo flere som kan hjelpe oss med
dette, desto bedre. Det er ikke noen rimelig
affære å gjennomføre dette, men vi tror det vil

være et vesentlig bidrag for å
kunne dokumenter hvordan
vi poliotter har det i Norge i
dag. Det er mye lettere å møte
politikere, helsepersonell og
ikke minst byråkrater når vi
kan slå godt dokumenterte
fakta i bordet. – Så derfor –
Jeg håper at alle tar seg tid
til å besvare skjemaet når det
kommer.
llers kan jeg nevne at vårt
arbeid i den Europeiske
E
Polio Union, EPU, synes å gi
gevinst for oss alle. Her får
vi mye nyttig informasjon
samtidig som vi kan dele vår
erfaring med våre europeiske
venner. Dersom dere ikke
sier det alt for høyt så må
vi kanskje innrømme at vi,
tross alt, har kommet et godt
stykke på vei når det gjelder
behandling og oppfølging av
poliopasienter her hjemme.

akk til Geir Strømsholm
og Snefrid Bergum som
T
har stått på og deltatt på

kongresser både i Tsjekkia
og Irland. Nå er det det en
ny større poliokongress, lik
den som var i København for
et par år siden, i Amsterdam
til sommeren. Vi håper vi
har økonomi og krefter til
å delta ganske fulltallig
her. Meningen er at vi skal
presentere resultatene av vår
polioundersøkelse der.

F

ørst skal den presenteres
på fagdagen i forbindelse
med årsmøtet til våren.
Det blir spennende fordi
vi kommer til å invitere

sentrale politikere til denne
samlingen.

en før vi kommer så
lang så skal vi slappe litt
M
av og kose oss med det jula

vil få ønske dere alle en riktig
god og fredfylt jul og et godt
nytt år. Takk for samarbeidet
i det året som har gått og vel
møtt til neste år.
Stein

har å by på. Vi i Hovedstyret

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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Post-polios 10 bud (10 regler)
V/ Richard L Bruno og Nancy M. Frick
Oversatt til norsk ved Anne Grethe Lundquist.
1. Lytt til din kropp
Mange polio-overlevere har, etter de har fått sin polio, vært
tilbøyelig til å lukke av for sin kropp fra halsen og ned. Det
første skritt i behandling er å lytte til hva du føler fysisk og
psykisk, når du føler det og grunnen til at du føler det.
Det mest effektive verktøy i PPS behandlingen vil være å
føre en dagbok, hvor du setter dine aktiviteter i relasjon til
de symptomer du føler.
Men noen ganger kan du også lytte for mye. F. eks til
selgere, som forteller at et eller annet naturmiddel eller
noe liknende vil kunne ”kurere” din post polio, eller til
”velmenende” medpasienter, som beskriver alle de mulige
former for PPS, du kan ende opp med. Så er det vennene,
familiemedlemmene – og stemmene i ditt eget hode – som
anklager deg for å ha blitt doven. Polio-overlever skal lytte
til deres egen kropp og ikke til alle mulige ”bestvitere”.
2. Arbeid smartere ikke hardere
Mange polio-overlevere tror, at deres muskelsvakhet vil
forsvinne hvis de tar turen rundt om husblokken 5 ganger
daglig, tilbringe timer på treningssykkelen og løpe en ekstra
tur opp og ned trappene.
Men sannheten er heller det motsatte. Jo mer du overtrener
dine muskler, jo mer taper de i styrke. Muskler, som
ble angrepet av polio tapte minst 60 % av deres motor
www.och.no

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.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.
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Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

3. Langsomt, men sikkert
Oppfølgende studier av polio-overlevere har vist, at hvis du
ta 2x15 minutters pause hver dag, og pause ska være: ikkeå-gjøre-noe-som-helst, i det kvarter, er den enkleste og mest
effektive behandling av post polio symptomer.
En annen oppfølging viste, at de polio-overlevere, som tok
2x15 minutters hvilepause, sammenlignet med dem som
satte tempoet opp – og først hvilte etterpå – kunne prestere
240 % mer arbeide enn de som ”kjørte” gjennom.
De pasienter, som tok hvilepauser, nedsetter aktiviteten og
samler energi, har opp til 22 % mindre smerter og svakhet
eller tretthet. Mens de overlevere, som slutter eller motsetter
seg terapien – føler 21 % mer tretthet og 75 % større
muskelsvakhet. Polio-overlevere, som går støtt og langsomt
gjennom livet, vinner ”veddeløpet”.
4. Vær god mot dine neuroner – nervetråder
Det å bruke stokk eller skinne er ikke et tegn på nederlag
eller at ”man har gitt opp”. Du bruker en tredel av din
energi – og din gange ser bedre ut – hvis du bruker en
kort skinne på et svakt ben. Muskler og ledd gjør vond og
nerver dør etter årtiers hardt arbeide med et underskudd
av neuroner. Så hvorfor ikke bruke skinne og stokk – og
hvis vi tør nevne det – en rullestol eller el-scooter, hvis
det nedsetter dine symptomer og gjør det mulig endelig å
ta hele turen rundt på ”bakken”?
Vi vet du vil slå bremsene på og bekymre deg mer om
dine symptomer ”når du er parat til det”. Og du vil bruke
en rullestol, når det ikke er annen utvei. Men du kjører jo
heller ikke din bil, når den er tom for bensin. Hvorfor så
kjøre din kropp til neuronene er nedkjørte?

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

Oslo og
Akershus
23 28 82 00

neuroner (nervetråder). Men også lemmer, du ikke mente
var angrepet mistet omkring 40 %. Mest forvirrende er, at
pasienter med ny muskelsvakhet gjennomsnittlig mister 7
% av deres motor neuroner om året, mens overlevere med
alvorlig svakhet kan miste opp til 50 % i året.
Glem parolen ”bruk den eller tap den (muskelstyrken)”. Du
skal bevare for å kunne opplagre.
Utstrekningsøvelser kan hjelpe til å forebygge smerter og
ikke-uttrettende øvelser for særlig muskler kan forebygge
tap av den styrke du har, etter å være forsynt med en skinne.
Men polio-overlevere skal arbeide mer smart, men ikke mer
hardt. Husk den gylne regel for polio-overlevere som sier: at
hvis noe gir tretthet, svakhetsfornemmelse eller smerte, så la
være, eller sett tempoet ned…

Telemark
35 35 15 50

5. Si nei til medisin – med mindre...
Fem forkningsprosesser har vært uten resultat, når
det dreier seg om medisin for å behandle PPS, og det
er heller ingen forskning som viser at urtemedisin og
magneter nedsetter symptomene. Slutt med å tro at ved å
sluke en pille eller bruke en magnet kan få din PPS til å
forsvinne!
Smerter, svakhet og tretthet er ikke så subtile budskaper
fra din kropp, st de forteller at en skade er skjedd.
Å maskere symptomer med magneter eller morfin vil
ikke kurere skader.
To forskningsresultater har vist, at polio-overlevere er
dobbelt så følsomme overfor smerter enn andre og som
regel krever mer smertemedisin over en lengre tid etter
kirurgiske inngrep eller ulykkesskader.

6. Sov riktig hver natt
Hovedparten av polio-overlevere får sin søvn forstyrret av
smerter, angst eller søvnforstyrrelser som f. eks apne? eller
spasmer.
Men du vet det kanskje ikke selv om du er værsyk eller har
spasmer. Hvis du våkner om morgenen med hodepine eller
følelsen av ikke å være utsovet, trengs en undersøkelse av
din søvn. PPS tretthet kan skyldes en søvnforstyrrelse som
ikke er blitt behandlet.
7. Sett op vamen
Mange polio-overlevere har kalde og blårøde polio-føtter,
fordi nervene som kontrollerer blodkarenes størrelse ble
drept av polioviruset.
Faktisk fungerer dine nerver og muskler som om det er 20
grader kaldere enn den målte utendørs temperatur.
Kulde er den annen, mest alminnelige og hyppigste årsak til
slappe muskler og den letteste å behandle.
Kle deg helst lag på lag og bruk sokker av syntetisk stoff
som for eksempel pustbart Polypropylen. Det holder på din
kroppstemperatur.
8. Spis skikkelig frokost – eller: mor hadde jo rett.
Mange polio-overlevere spiser en slags A-diett – ingen
frokost. En kopp kald kaffe til frokost – og en kald Pizza til
middag. En undersøkelse laget for kort tid siden, viste at jo
mindre protein polio-overlevere får som frokost, jo sterkere
er deres tretthetsfølelse og muskelslapphet. Hvis pasienten
følger en ”hypooglymia” (lavsukker)-diett /dvs. 16 % lav
fettprotein og små ikke-kulhydratsholdige snacks hele
dagen) vil de føle merkbar nedsettelse av trettheten.
Protein om morgenen sparer deg fra å gjespe om
ettermiddagen.

9. Anestesi med varsomhet
Polio-overlevere er lettere å bedøve, fordi en del av deres
hjerne, som holder dem våken, ble skadet av polioviruset.
De blir også lengre bedøvet og kan ha åndedrettsbesvær før
og etter bedøvelsen.
Også nerveblokkering, med lokalbedøvelse (epidural/
ryggmargsbedøvelse) kan skape problemer. Poliooverlevere bør ha en lungefunksjonstest før en full
bedøvelse.
Hele ditt sykdomsforløp som poliopasient, og ethvert
nytt problem med åndedrett, søvn, synkebesvær m.v. skal
bringes frem av din kirurg eller tannlege, og i første rekke
din lege, som skal forestå bedøvelse i god tid innen du
kommer under kniven.
Du må aldri bli underkastet en samme dags operasjon eller
ambulante prøver, som f.eks. endoscopi, som forlanger
bedøvelse.
Lytt til din kropp – gjør det for seg selv – som d har
fortalt andre.
Mange polio-overlevere har opplevd verbale grovheter, ja
t.o.m. fått slag/bank av terapeuter eller familiemedlemmer,
etter at de har hatt polio, for å motivere dem til å stå opp og
gå.
Derav ble polio-overlevere en slags super ”målscorer” i
å gjøre andre ”til laks”, bare ikke dem selv. Mange poliooverlevere gjør hva andre ber dem om og ber ikke om hjelp,
for de er redd for å bli møtt med bebreidelser.
Er det ikke på tide, at du får noe av det tilbake av alt det du
har gjort for å gjøre andre” til laks”.
Å akseptere hjelp, er det som kan holde deg uavhengig. Å
stå frem som ”handikapet”, og ikke gjøre som andre sier og
be om hjelp, kan virke skremmende. Men det er også den
beste måten å komme gjennom ditt handikap på….
Til venner, familie og legen – en annen gyllen regel
Se ikke det som er svakt/dårlig, hør ikke på beklagelser og
hjelp kun hvis du blir spurt.
Polio-overlevere har tilbrakt sitt liv med å prøve å opptre
som ikke-handikappede.
Det å skulle bruke en skinne, man ”kastet” vekk for 30-40
år siden og å skulle skjære ned på sitt superaktive daglige
program, er både skremmende og vanskelig, Derfor skal
du være en støtte når det skjer endringer i livsstilen og
akseptere overleverens fysiske begrensninger og nye
hjelpemidler. Det viktigste er, at du skal være villig til å
utføre de fysiske ting en polio-overlever ikke orker å gjøre
mer, men kun gjøre det, hvis du blir bedt om det. Du bør
vite alt om PPS, men uten å si det, verken ved velmenende
påminnelser eller drilleri vil tvinge en polio-overlever til
å bruke en ny skinne, sitte ned når det skal lages mat eller
hvile mellom aktivitetene.
Hvis overlevere tar ansvar for sin egen sunnhet og ber om
hjelp, vil de sette tempoet ned…isteden for å bare sloss
med deg om ditt drilleri.
Mer om dette kan finnes på online PPS Library: members.
aol.com/harvestctr/pps/polio.html
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GJØR SMARTE
KJØP I VÅR
NETTBUTIKK!
ocn.no
Riktig fottøy for et aktivt liv
og gode opplevlser!

Poliout
Verdens helseorganisasjon (WHO) har sendt ut
varsel om at det har brutt ut en polio epidemi
i Syria. Spredningsfaren i hele regionen må
betraktes som stor.

Utbruddet er bekreftet gjennom laboratorieprøver
i over 250 tilfeller når dette skrives i uke 47. Hvor
store mørketallene er, har vi ingen mulighet til å
anslå nå, men vi antar at nærmere 500 000 barn, det
vil si ca. en halv million, ikke har fått poliovaksine
siden krigen brøt ut. Det vil si at det er et meget
stort antall barn som er i faresonen også i forhold til
poliosmitte.
Det er første gang på 14 år at det er påvist polio i
Syria, og så langt er det spesielt små barn som er
rammet. Som man kjenner til så er 3 forskjellige
poliovirus påvist, og WHO antar at nettopp dette
spesielle viruset kommer fra grenseområdet mellom
Pakistan og Afghanistan.
Nå er det slik at det ikke bare er polio Syriske barn
ikke er vaksinert for. Det gjelder også andre vaksiner
som er vanlige å gi barn, slik som kusma, røde
hunder og meslinger. Med andre ord så er det fare for
spredning og utbrudd av flere av disse sykdommene
i regionen.
Dette er et bekymringsfullt tema for store deler
av Asia og Europa, men det er klart at vi som er
poliorammet blir spesielt berørt av dette. Vi håper for
all del at WHO og UNICEF får komme inn og får
gitt den nødvendige vaksinen til disse barna, og at
det ikke blir hindret av politiske eller andre grunner.
Vi vet fra tidligere at ikke alle som blir smittet av
viruset får sykdommen. Spesielt er det gjeldene i vårt
område. Men vi vet samtidig at personer som har
vært i de utsatte områdene kan ha med seg smitten
ut derifra. De kan ha et levende poliovirus i kroppen
i flere uker, men vi regner med at etter 3 – 4 uker er
man ikke smittefarlig lengre.
Uansett så betyr dette at vi må gå ut med en advarsel
og en anbefaling også til den norske befolkningen.
De av oss som skal på reise, det være seg ferie
eller på oppdrag bør sørge for å bli revaksinert før
avreisen for å sikre seg. Vi vet at den vaksinen som
vi har gitt her i landet ikke er virksom/pålitelig i
mer enn ca. 10 år. Vi har også etter hvert lært at
vi som har hatt polio ikke er evig immune. Vi har
sannsynligvis bare blitt smittet av et av de tre kjente
virusene. Derfor gjelder denne oppfordring også våre
egne medlemmer.
På sikt er det kanskje grunn til å anta at noen av de
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tbrudd i Syria

Vaksine: Barn ved en skole i Damaskus blir vaksinert. 800.000 barn i alderen 10-14 år blir nå tilbudt vaksine av UNICEF.
som nå blir rammet av sykdommen
kommer til Norden som flyktninger,
noe som igjen betyr at det norske
helsevesenet må være på ”allerten”
og ha tilbud klare når dette skjer.
Vi må kunne tilby både akutthjelp
og habilitering og rehabilitering til
disse. Her tror jeg det er en fordel at
vi fortsatt har mange med personlig
erfaring med sykdommen i Norge.

Vi i Hovedstyret kommer til å følge
denne situasjonen nøye og vil kunne
tilby helsemyndighetene vår hjelp
dersom de ønsker det. Som nevnt i
lederen har vi allerede fått tilgang
til radio og fjernsyn slik at vi har
kunnet gi noe av den informasjon
og erfaring vi har videre. Vi håper at
medlemmene har fått med seg noen
av disse innslagene, og tar gjerne i
mot tilbakemeldinger på det. I den

forbindelse er vi spesielt opptatt av å
få gode tips for det videre arbeidet med
dette. Vi vil også sette pris på om dere
kan stille opp i lokale medier dersom
dere får en forespørsel. Vi står gjerne
til tjeneste hvis dere trenger info i den
forbindelse.

Stein Johnsen
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Behandlingsreise til Vinters

Hele gjengen: Samtlige på høstens andre behandlingsreise til Vintersol samlet ute i hagen. Alle foto: Tore Johansen
Behandlingsreise. Ordet i seg
selv skaper varme, trygghet og
forventning. De som har vært med
på det tidligere vet at de nå har noe
godt å se fram til. Godt, men også
slitsomt, særlig den første tiden.

neste år, men sikker kan en jo ikke
være før Stortinget er ferdig med
budsjettbehandlingen. I skrivende
stund er ikke dette helt avklart enda,
og Hovedstyret følger utviklingen
nøye.

Det gjør godt for en sliten poliokropp
å få variert behandling i et varmt
klima. Det stilles krav til deltakerne,
men dette er krav som er godt ment
og behandlingsmessig forankret.
Kroppen får noen nye utfordringer
som nok kan virke uvant og gi stølhet
den første tiden, men så oppdager
man at det fortsatt er såpass liv i
nerveforbindelser og muskler at de kan
gjøre litt nytte for seg en tid til.

De som har vært med på
behandlingsreisene dette året er stort
sett meget godt fornøyd med tilbudet.
Etter hvert så er det en klar aksept på
at dette ikke er noen ferie, men et ledd
i arbeidet med at også poliopasienter
skal kunne delta på linje med andre
i samfunnet. Resultatene og effekten
av behandlingen levner liten tvil om
at dette er en god investering for både
den enkelte og for helse-Norge.

Som vanlig har det vært reiser
til både Vintersol på Tenerife og
til Scandinavian Rehab Senter i
Tyrkia i 2013. Det ligger an til at
vi får et tilsvarende opplegg til

Jeg var blant de heldige som fikk være
med på turen til Vintersol i oktober i
år. Det gjorde godt i en sliten kropp, og
det gjorde minst like godt å se at andre
også syntes å ha skikkelig utbytte av
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turen. Vi ble tatt hånd om av dyktige
behandlere på alle plan. Her er det flere
yrkesgrupper som kan dette med å gi et
fagmessig sterkt tilbud til differensierte
diagnoser. I tillegg til dette betyr det
å komme sammen med likesinnede
i en slik setting mye. Som kjent er
Vintersol et sted hvor det primært
er mange svensker, men i Sverige er
det ikke noe tilsvarende opplegg for
diagnosegrupper som vi har i Norge.
Der er det de forskjellige Len/fylker
som står for utvelgelsen av hvem som
skal få tilbud om en slik reise, ikke en
sentral enhet med koordineringsansvar
som vi har på Rikshospitalet. Dette
betyr at den enkelte Len fyller opp
et vist antall plasser med deltakere
med differensierte diagnoser.
Flere av dem vi snakket med ga
uttrykk for at de så nytten av den
måten vi her i Norge har organisert
behandlingsreisene, og de misunte oss
den tilleggs- gevinsten som samholdet

sol på Tenerife høsten 2013

Nyttig trening: Michael Bye, Torun Jahrnes og Stein Johnsen trener i oppvarmet basseng på Vinterol.

Kirkebesøk: Vi var på besøk i den gamle kirken i La Laguna
og erfaringsutvekslingen som vårt
opplegg ga.
Under oppholdet ble det arrangert flere
felles aktiviteter for alle som var på
Vintersol. Det være seg tilbud om turer
i området og deltakelse på kulturelle
arrangement. Det ble også arrangert
flere konkurranser inne på området.
Her ble det fort «landskamper» i Quis

og Boule, og jeg kan bekrefte at vi
nordmenn hadde lite åJ skamme oss
for når det kom til oppsummering.’
I disse dager blir det avgjort hvem som
skal få plass på behandlingsreiser til
neste år. Jeg kjenner til at enkelte, det
vil si de som skal reise først på nyåret
allerede har fått beskjed om turen,
mens de andre må vente litt til.

I forbindelse med disse turene vil jeg
oppfordre dere alle til å sende oss
referat og bilder. De som har vært med
på opplegget synes ofte det er greit å
se igjen steder og folk som knytter seg
opp til gode minner.

Stein Johnsen
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Har du poliomyelitt eller
seinskader etter polio?
Vi ønsker kontakt med deg til
landsomfattende spørreundersøkelse!
15.11 2013 - 01.01.2014

Det lever fortsatt mellom 5 - 10 000 personer med større eller mindre ettervirkninger av poliomyelitt i Norge. På tross av antallet
er det liten kunnskap om poliomyelitt og dens følgetilstander, både hos helsepersonell og i befolkningen for øvrig.
Landsforeningen for polioskadde har i samarbeid med Sunnaas sykehus tatt initiativ til en ny, stor spørreundersøkelse blant
polioskadde. Utsending av spørreskjema og innhenting av data vil skje anonymisert i regi av TNS – gallup.
Siktemålet med undersøkelsen er å dokumentere norske polioskaddes medisinske og sosiale situasjon, undersøke hvilke
helsetjenester de har i dag og hvilke behov de angir. Prosjektet tar også sikte på å bidra til generell kompetanseutvikling og gi økt
fokus og kompetanse. Videre ønsker vi å informere polioskadde og offentlige myndigheter, som grunnlag for planlegging og
tilrettelegging av helsetjenenestetilbudet for polioskadde.
Alle registrerte medlemmer av Landsforeningen for polioskadde vil automatisk få tilsendt spørreskjemaet,
men vi håper også på respons fra polioskadde som IKKE er medlemmer, uansett alvorlighetsgrad av polioskaden.
Har du polio og ikke er medlem i Landsforeningen for polioskadde, så ta kontakt for nærmere informasjon eller tilsending av
skjema:
Sunnaas sykehus HF
Prosjektleder
Lillian.Festvag@sunnaas.no
Tlf: 66 96 95 96 / 950 51 461
Spørreundersøkelsen kan også besvares på nett

Følg også med på nettsidene til

i perioden 15.11.2013 – 01.01.2014

Landsforeningen for polioskadde for nærmere informasjon.

http://www.tns-gallup.no/polio2014

http://www.polionorway.no/

Landsforeningen for polioskadde
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Polioundersøkelsen LFPS 2014
Landsforeningen for polioskadde LFPS har i samarbeid
med Sunnaas sykehus HF tatt initiativ til et nytt, stort
prosjekt - en landsomfattende spørreundersøkelse blant
polioskadde;
”Polioundersøkelsen LFPS 2014.”
Prosjektgruppa består av fire representanter fra LFPS,
leder og nestleder Stein Johnsen og Geir Strømsholm,
sekretær Ragnhild Skovly, i tillegg til Steinar Øyhaugen,
tidligere leder av Polioundersøkelsen LFPS 1994. Fra
Sunnaas er Anne– Kristine Schanke og Johan K. Stanghelle,
henholdsvis sjefspsykolog og forskningsdirektør,
representert. Lillian Festvåg, tidligere fysioterapeut ved
Sunnaas og forskningsassistent, er engasjert som daglig
leder av prosjektet.
En så stor undersøkelse er unik i verdenssammenheng. Så
vidt vi kjenner til har det tidligere bare vært tre tilsvarende
undersøkelser, to i Norge og en i Danmark. Den siste store
undersøkelsen var Polioundersøkelsen LFPS 1994, som
førte til et betydelig oppsving for norske polioskadde, både
i forhold til behandlingstilbud og forskning. Engasjementet
og interessen rundt denne undersøkelsen er derfor stor.
Vi har i løpet av høsten samarbeidet med representanter
for poliogruppen og fagpersoner på feltet for å utarbeide et
spørreskjema som skal sendes ut til ”poliobefolkningen”
i Norge. Vi håper at vi når så mange polioskadde som
mulig, uansett grad av polioskade, for å få et mest mulig
representativt bilde av hvordan det er å leve og eldes
med polio og hvilke utfordringer dette gir. Vi er også
spesielt opptatt av å få respons fra den mannlige delen
av poliogruppen. Tidligere undersøkelser har hatt lav
svarprosent fra menn og vi vet derfor svært lite om hvordan
polioskadde menn har det.
Under forutsetning av godkjenning fra Regional Etisk
komite, vil utsending av spørreskjema og innhenting av
data skje anonymisert i regi av TNS Gallup. Kontaktdata
vil holdes atskilt fra svardata og prosjektledelsen vil ikke ha
tilgang til annet enn anonymisert statistikk som presenteres
i en rapport fra TNS Gallup.
Alle registrerte medlemmer av Landsforeningen for
Polioskadde vil motta spørreskjemaet i posten i løpet av
januar 2014, med oppstart 13.januar. Det vil samtidig
bli åpnet en weblink, slik at de som ønsker kan fylle ut
skjemaet på nett. Frist for retur av spørreskjemaene både
per post og på nett er 20. februar og det vil bli sendt ut
en påminnelse. Vi vil i løpet av denne perioden også ha
minimum to dagers ”åpen telefon,” hvor folk kan henvende
seg hvis de har spørsmål i forbindelse med utfyllingen.
Vi håper selvsagt også på respons fra polioskadde som ikke
er medlemmer av LFPS, og håper derfor at alle medlemmer
bidrar til å spre opplysning om prosjektet til denne gruppen.
Det er viktig at alle som ønsker å få tilsendt spørreskjemaet
kontakter daglig leder i pre Polioundersøkelsen tosjektet,
slik at vi unngår dobbeltutsending og får registrert korrekt
antall utsendinger og respons. Alle henvendelser angående
tilsending av skjema skal derfor gå til:

PROSJEKTLEDER: Lilllian Festvåg er engasjert som
prosjektleder for prosjektet Polioundersøkelsen.
				
Lillian.Festvag@sunnaas.no
Tlf: 66 96 92 75 / 950 51 461
Evt: Prosjektleder Lillian Festvåg
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen
Spørreundersøkelsen kan som sagt også besvares på nett i
perioden 13.01.2014 - 24.02.2014 http://www.tns-gallup.no/
polio2014
Følg også med på nettsidene til Landsforeningen for
polioskadde for nærmere informasjon. http://www.
polionorway.no/
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Årsmøte i EPU (Europeiske Po

Hotellet: Her var konferansen. Konferansehotellet Tullamore court Hotel..

LFPS er medlem i EPU og i år ble
årsmøte avholdt i Irland.
Tilstede var fra styret:John
McFarlane leder, Irland. Margret
Embry kasserer, Belgia. Els Symons
sekretær, Nederland. Philip Rendtorff
styremedlem, Danmark.
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Delegater:
Tine Tournicout, Kathleen Trybou og
Daniel Pelzer fra Belgia, Birgitta Oksa
og Tuula Pukkila fra Finland. Erika
og Claus Gehrig samt Dr Thomas
Lehman fra Sveits. Aadje de Groot fra
Nederland, Simon Spar fra Tyskland
Per Larsen fra Danmark. Roberto
Bassi og Anna Cirelli, Miriam Bissoli

og William Arthur Murphy, Damiano
Benomi, Beatrice Bongiovanni og Dr.
Lara Bertolasi fra Italia. Hilary Bone
fra England og Geir Strømsholm fra
Norge.
Ingen valg
Ingen valg i denne periode. Kun
ordinære årsmøtesaker. Regnskapet ble

olio Union), Tullamore, Irland

godkjent av Årsmøtet.
Statuttene er utformet slik at en
person høyst kan sitte i to perioder.
Så derfor er det viktig at det kommer
inn kandidater som kan være en slags
Trainee. Forutsetning for å være med
i styret i EPU, er at vedkommende
kan kommunisere med de andre. Dette
innbærer at vedkommende må kunne

forstå og snakke engelsk.
Statuttene kan selvfølgelig endres,
men dette vil koste 2000 euro ut i fra
International non profitt organisation.
Dette er penger EPU ikke har.
EPU sin oppgave er blant
annet å koordinere forespørsler
fra medlemsland, prøve å påvirke
EU parlamentet, videreformidle

informasjon om forskning, samt
å gi informasjon til helsevesen og
det enkelte medlemsland/medlem.
Utveksle erfaringer på tvers av
landegrenser. Lange netteverk. Hva
gjøres i det enkelte medlemsland, og i
andre land som for eksempel USA og
Australia.
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Festmiddag: Fra festmiddagen lørdag kveld.

Vil ha represenatnt
EPU har prøvd å få en representant i
Brussel, men dette gikk ikke igjennom
pga den europeiske finanskrise.
Det er estimert at det finnes mellom

1,2 til 1,3 millioner overlevere blant
EU sine 28 medlemsland. Og at
det derfor er viktig med opplæring
og orientering av helsevesenet om
PPS (Post Polio Syndrom). I følge
delegatene er det kun Italia som tar

Årsmøtet:Årsmøte i EPU. Møtet ledes av Els og John. Den italieneske gruppen i midten.
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dette alvorlig.
EPU hadde stand ved EFNA
(European Federation of Neurological
Associations) sin kongress i år. EPU
fikk høre fra flere nevrologer at de

Snakker sammen: Kathleen fra Belgia, til venstre, sammen med familien Larsen fra Danmark.

ikke hadde Polio i sitt land. Neste år er
kongressen i Istanbul, Tyrkia.
Neste år i Amsterdam
Neste år er det i regi av EPU en
Poliokonferanse i Amsterdam, 2527 juni. Konferansen vil være for
profesjonelle, polio overlevere og en
egen sesjon for hjelpere/pårørende.
Konferanseavgiften dekker ikke alle
kostnader og det håpes derfor på
donasjoner. Dette var også tilfelle ved
konferansen i København.
Under møtet i Tullamore kom det
opplysninger om polioutbrudd
i Syria. Videre at WHO er
bekymret for at det ikke blir
foretatt vaksinasjonsprogrammer i
krigsområder, og at dette kan medføre
større utbrudd. Polioviruset smitter
kun fra menneske til menneske og kan
derfor utryddes, slik som kopper.
Vi må derfor passe på å bruke
uttrykket polio overlever, slik av vi
markerer ”gammel” og ”ny” polio.
Det er i EPU som i LFPS, informasjon
må sendes inn til styret, dette er den
eneste måten den enkelte kan spre sitt
budskap på, og dele med andre.
Susan Dowling, den nye lederen fra

den Irske landsforeningen, fortalte oss
om arbeidet som ble gjort i Irland.
Mitt inntrykk var at de har de samme
oppgaveløsninger som her i Norge.
Men de hadde ansatte på kontoret som
ble betalt av det irske helsevesenet.
Videre drev de med en annen type
likemannsarbeide.
De hadde opprettet en ”RING RING”
gruppe bland sine medlemmer. Dette
pga medlemmer som bodd på nesten
utilgjengelige plasser.
De lærte opp gruppeledere som var
ansvarlig for å ringe medlemmene.
Gruppelederne var anonyme og den
oppringte fikk heller ikke se fra hvilket
nummer det ble ringt. Medlemmet ble
oppringt en gang pr. mnd.
Det enkelte medlem måtte selv ta
initiativ og varsle om at de ville bli satt
opp på ringelisten.
De hadde 45 gruppeledere, 96% av de
oppringte ønsket at tjenesten skulle
fortsette.
Av og til hadde de telefonkonferanser
også, hvor det var en leder og 4
deltakere.
Ensomhet var den største oppgaven de
prøvde å løse.
Ved oppstart fikk de støtte fra
Vodaphone sitt velledighetsfond, til
telefoner og tellerskritt.
Den Irske Polio Support Group har 815
medlemmer, og ca 150 E-postadresser.

Søndag ettermiddag var avsatt til vår
deltakelse i 20 års jubileet til den Irske
foreningen.
Der var det treretters middag,
underholdning og selvfølgelig taler.
Enkelte holdt på til de sene nattetimer
med sang og sosial omgang.
Inntrykket jeg sitter igjen med, er at
irene er utrolig hyggelige både med og
uten polio. En tur tilbake til Irland ved
en senere anledning frister.
Websider:
http://www.europeanpolio.eu/
http://www.ppsg.ie/

Referent: Geir Strømsholm.
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Fra gamle dager
Sommeren 1954 sto følgende å lese i VG

Poliomyelitt-hemmede barn inviter
Åtte norske gutter som har kommet seg godt etter
angrep av poliomyelitt startet i går på en utflukt som
de ikke hadde drømt om. Elleville av gledde håppet de
på Forenebu om bord i et Braaten-fly som de hadde
til sin egen disposisjon for en tur til København –
flyturen var en gest fra skipsreder Ludvig. G. Braaten.
I Danmark er de invitert til et 6 ukers opphold i en
gutteleir. Poliomyelittforeningen har tatt ut barna, og
VG har hatt den gledde å hjelpe til med å få det hele i
stand. I Danmark har bladet ”Information” stilt seg som
vertskap for en del av arrangementet.

Polio – barna kan mer enn de selv tror
– Hva er i veien med mannen med hanskene? Hånden er så
hard å ta i.
– Han har ikke signe egne hender, de er kunstige. Men du
ser hvor flink han allikevel er til å klare seg.
– Ja, men kjøre bil kan han ikke.
– Jo han har sertifikat og kjører bil. Om noen er skadet, kan
de være akkurat som andre mennesker er du.
– Det er jammen hyggelig at noen vil vise oss det.
Denne samtalen hadde vi med en av de største norske
poliomyelitt-guttene som forleden dro til leir i Danmark,
og det var Stig Guldberg han var opptatt av de vi landet på
Kastrup flyplass. Uten selv å være klar over det hadde vår
lille venn i et glimt forstått ideen med de internasjonale
leirene for invalide barn som Guldberg hadde opprettet på
Audebo i Danmark og flere andre steder i Europa.
Stig Gulberg ble skadet ved en eksplosjon under en brann,
og mens han lå syk, spekulerte han mye på hvorledes
fremtiden ville arte seg. Da han først hadde klart sine egne
problemer, gikk tankene til andre invalider som trengte
hjelp, først og fremst barna. Han hadde lagt merke til at
et ikke var noen invalider blant de barn som ble sendt på
rekreasjonsopphold fra de krigsrammede landene. De burde
også få sin sjanse, og det var Guldberg som tok seg av dem.
Leirens idé
Disse barna må ikke behandles som fysisk syke. Det vil bare
forsterke deres inntrykk av å være unyttige, sier Guldberg.
Men de trenger all den moralske, ekte støtte som moderne
forståelse for oppvekstens problemer kan gi dem. Det
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gjelder å vise barna tillit, gi dem troen på sine egne evner
og få dem til å føle ansvar. Vi vil lære barna til å få dem til
å betrakte seg selv som ganske alminnelige mennesker, som
kan mer enn de selv tror, og fremfor alt gi dem selvtillit. I
en leir vil de også umerkelig lære av hverandre, se at noen
har det verre enn de selv, å vise gjensidig hjelpsomhet.
Det har også sin spesielle hensikt at leiren er internasjonal.
Ofte kan det hjelpe barn som muligens er noe utenfor
kameratkretsen på grunn av sin uførhet, at de får en
utenlandstur og treffer barn fra andre land. Det var da
ganske riktig en opprømt flokk på 8 gutter som dro til
Danmark. Da flyet startet og strøk over Fornebulandet, hørte
vi en frydefull guttestemme gi sin barnslige begeistring til
kjenne med ordene: Gutter, nå flyr vi over blåveisen. Fra
det øyeblikk var de opptatt av all verdens ting på sin vei. Da
den minste på bilturen til Audebo fikk høre at vi skulle forbi
et kongeslott, var han sikker på at det var av gull og sølv
som i eventyret. Hele reisen var nok et eventyr for dem alle,
der de tillitsfulle og forventningsfulle var på vei mot noe
nytt og ukjent.
Guldberg-leiren holder til i ungdomskolen Audebos anlegg
utenfor Holbæk. Bygningen rommer blant annet spisesal,
dagligstue, to skolestuer, gymnastikksal, 8 lederværelser,
20 elevværelser med plass til 4 i hvert, vaskerom med dusj,
tørkerom for regnværstøy, kjøkkenavdeling, vaskeri og
strykestue. Og barna kan tumle seg av hjertens lyst på fine
gressplener og en stor idrettsplass.
De norske barna var e første som inntak leiren. Like etter
kom en liten gutt fra Jylland, og han var helt avhengig av
sin rullestol. Han var i leiren også i fjor, og da kom han
med et av Falcks redningskorps fly. Det landet flott på den
brede, faste landeveien utenfor skolen. Denne gangen ble
gutten transportert i en av Falcks biler, på samme måte
som de norske guttene. Direktør Mogens Falck er med i
Guldbergleirens arbeids komitè, og hans biler yter all mulig
hjelp uten vederlag.
Etter hvert er det kommet barn fra Danmark, Østerrike,
Tyskland og Syd- Slesvik, og i disse dagene er om lag
60 gutter samlet i leiren. De har forskjellige former for
invaliditet, men det er ganske stort innslag av barn som har
hatt poliomyelitt. Her skal de være i 6 uker. Alt er gratis,
både opphold og reiser innen Danmarks grenser.
Guttenes dag.
Guttenes dag starter klokken 7. De rer sengen selv, og etter
morgenvask og frokost ordner e etter seg i soveværelsene

Fra gamle dager

rt til leir i Danmark.
og på gangene. Det kan vel bli så som så, og en av
personalet går over alt sammen etterpå, men barna skal i
hvert fall prøve selv. De har nemlig gruppevis små plikter
tilpasset deres yteevne. Før og etter middagen og et par
timers hvile driver de med sport, håndball, krokket og andre
ballspill. En tidligere landslagsspiller trener dem i fotball,
og det er forbausende hva guttene kan drive det til, hører
vi. Forskjellige gutteklubber kommer og spiller med dem.
I fjor var det 7 kamper, og Audebobarna vant 5, tapte 1, og
1 uavgjort. Ellers får de male og tegne, ser film en gang i
uken, og lager selv noe av underholdningen. Dusj må til
etter en så aktiv dag, og appetitten er det sikkert ikke noe å
si på når det ringer til kveldsmat. Klokken 20 skal de minste
i seng, og på et par timer er det ro i leiren.
De store begivenhetene er utfluktene. Den lengste turen
går til København og tar to dager. Guttene skal da i
zoologisk hage, sirkus og Danmarksakvariet, de får seg
en tur med marinen, besøker radiohuset og blir mottatt på
rådhuset av Københavns borgermester, som beverter dem

med wienerbrød og brus. En annen dag skal de besøke en
marinestasjon, og lottene inviterer til tur i omegnen med
busser og privatbiler.
Det er 5 voksne ledere og lærere i leiren foruten
kjøkkenpersonale, og de får den ekstrahjelp de trenger på
turene. Ellers har guttene et lags selvstyre med ansvar for ro
og orden, men under Guldbergs overoppsyn.
Bara er vokst opp under svært ulike forhold, og man merker
også tydelig forskjelle på dem, sier en av lederne Paul
Utzen. De norske guttene er liketil og greie å ha med å
gjøre, har gå-på humør, større trygghetsfølelse og tar ofte
situasjonen helt annerledes enn mange andre. Men leirlivet
og fellesskapet betyr mye for dem alle, det har erfaringen
vist.
I sommer blir det Guldbergleir også i Østerrike og Bayern.
Ville det ikke være av interesse med en leir i Norge neste
år? er spørsmålet vi får ved avreisen fra Audebo.

Dette er klippet fra VG den 6. juni 1954.

Status for polioarbeidet i Norge
Selv om vi i de senere årene har
notert tilfelle av poliomyelitt i hver
eneste måned året rundt, er det
fortsatt i sommertiden og utover
høsten vi har hatt de alvorligste
epidemiene. I fjor hadde vi den
første allerede så tidlig som i april,
med sterk økning av tilfelle ut i juni.
I år er et bare meldt to tilfelle i mai,
det laveste tall for dette på mange
år. Men ingen kan spå hvorledes
sykdommen vil arte seg framover, så
det gjelder å stå best mulig rustet.

Det ganske så omfattende og ikke
så enkle beredskapsarbeidet legges
opp, koordineres og administreres
av Helsedirektoratet, og vi får i en
samtale med overlege Fredrik Melbye
og legekonsulent Else Johanning
en orientering om situasjonen i dag.
Først og fremst kommer vi inn på
vaksinasjonsspørsmålet, som forskere i

en rekke land arbeider med å løse.
Vaksinasjon.

Det er satt i gang forsøk med
vaksinasjon i USA, og det brukes en
vaksine som man nok med sikkerhet
kan si er ufarlig, men virkningen
kan man i øyeblikket ikke si noe om.
Skulle man på grunnlag av kjennskapet
til denne vaksinen våge seg og spå
noe, må det bli at den ikke er det
endelige svar på dette spørsmålet,
fremholder overlegen. Det ligger et
langvarig forskningsarbeid foran oss
før vi finner fram til en vaksine som er
sikker og praktisk anvendelig.
Her i landet har vi i øyeblikket
ikke begitt oss inn på forsøk med
fremstilling av vaksine, men et arbeid
som er tatt opp, og som vi håper at
vi skal kunne øke omfanget av, er

en undersøkelse av befolkningens
immunitet ovenfor de forskjellige
typer av poliomyelittvirus. Det er
nødvendig å kjenne disse forholdene
for at vi skal kunne gjennomføre en
framtidig vaksinasjon på en rasjonell
måte. Samtidig vil undersøkelsene
som pågår, kunne kaste lys over
poliomyelittens epidemiologi her
i landet. Undersøkelsene drives
av prosektor Lahelle ved Kaptein
Wilhelmsen og frues bakteriologiske
institutt, hvis sjef er professor Tjøtta.
Det er imidlertid et samarbeid mellom
de skandinaviske land i forskningen
av poliomyelittens virologi og
framstillingen og utprøvingen av
vaksine, og helsedirektoratene har
nedsatt et utvalg, som har sitt første
møte i Stockholm i disse dagene.
Herfra møter prosektor Lanhelle og
overlege Dick Henriksen.
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Odd Walter Syltevik, tidligere forbundsleder i Norges
Handikapforbund, er død.
Odd Walter Syltevik døde i sitt hjem i Trondheim 27. september, 78 år gammel.
Odd Walter Syltevik var forbundsleder i Norges Handikapforbund i årene 1977-86. Han ledet NHF gjennom en av
de viktigste fasene i forbundets historie, og var med på å skape et nytt syn på mennesker med funksjonsnedsettelser.
Syltevik var også president i Nordisk Handikapforbund og i Det europeiske Handikapforbund, FIMITIC. I tillegg
var han leder i Sør-Trøndelag fylkeslag av Norges Handikapforbund i en årrekke.
Odd Walter Syltevik ble rammet av poliomyelitt som ung voksen, og engasjerte seg gjennom hele sitt voksne liv
for å bedre funksjonshemmedes rettigheter i samfunnet. Han drev aktivt påvirkningsarbeid overfor politikere og
myndigheter. Han var spesielt opptatt av behovet for tilgjengelighet i offentlige bygg og på boligmarkedet. Blant
hans kampsaker var også en mer rettferdig egenandelspraksis og bedre transportmuligheter.
I selvbiografien «Litt av et liv» skildrer Syltevik blant annet sine opplevelser fra sine mange år i Norges
Handikapforbunds tjeneste.
Odd Walter Syltevik mottok i 2001 Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for å bedre samfunnsforholdene
for funksjonshemmede.
Jeg vil på vegne av organisasjonen få takke for hans betydningsfulle bidrag, og lyser fred over hans minne.
Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Arnstein Grendahl
Generalsekretær
Telefon sentralbord 24 10 24 00
Telefon direkte 24 10 24 40
Mobil 90 78 68 86
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4/14.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 21. februar.
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Løsning x-ord 3/2014

 God sagt

«Forståelse, og handling sprunget ut av forståelse, er det eneste
våpenet mot verdens angrep, den eneste medisinen, det eneste
verktøyet som frihet, helse og glede kan skapes ved eller utvikle
seg mot, både for individet og for rasene.»
Pam Brown

 God sagt

«Babyen reiser seg opp på beina, tar et skritt
og er overveldet av triumf og glede – og
lander rett på nesa. Det er mønsteret for alt
som kommer! Men lær av den fortumlede
babyen. Kom deg opp på beina igjen. Til
slutt vil du nå sofaen».

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler
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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
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Torbjørn Fosmo fra Stjørdal ble trukket ut som
vinner av x-ordet i nr. 3/2013. Vinneren får
tilsendt tre Quicklodd
Dårlig respons. Redaksjonen synes responsen
på kryssordet er for lav. Hvis det skal være
interessant å ha kryssord må dere bli flinkere
til å sende inn.

- tilhenger av norsk kvalitet

Komfort med elektrisk gulvvarme!
MILLIMAT - varmekabelmatte som bygger kun 4,5 mm. Kan legges
i alle typer gulv, enten dekket med avrettingsmasse eller rett i fliselim.
Matten kan legges både på brennbart og på støpt gulv.
TM

MILLICABLETM/MILLICLICKTM - aluminiumsbelagt trinnlydsplate og
varmekabel som totalt bygger kun 8 mm. Her er det ikke behov for
støping. En ideell løsning for parkett og laminatgulv, for bruk i både
nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon!
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www.nexans.no/varme

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
werre-fj@online.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
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
6520 Frei



JA,

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.
com

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: 413 38 848
jan-henn@sf-nett.no

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@halden.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

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.volkswagen-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 599.500,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

