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lederen har ordet

Dette har vært en merkelig vinter. I alle fall på
Østlandet. Her har vi vært vandt til skikkelig
kulde og mye snø, men det vi har fått er mer
likt kystklima. Hva som der det beste for en
”polioskrott” er jeg usikker på, men erfaringen
er vel at sol og varme er det beste for de fleste av
oss.
Den 19. mars skal vi i AU i møte med
Behandlingsreiser for å få en oversikt over
hvordan det landskapet ser ut for oss poliotter
framover. Vi skal samtidig ta opp flere spørsmål
og problemstillinger som våre medlemmer har
meldt inn. Selv om vi har fått flyttet på noen
grensesteiner så står det flere igjen. Det betyr
at vi ikke kan si oss fornøyd med det som er
oppnådd, men ha det som en inspirasjon for å
jobbe videre med disse spørsmål. Dessverre blir
dette møtet litt for sent til at vi kan få med et
referat i dette nummeret av Polio, men vi kan love
at det kommer i neste nummer. Det skulle da være
tidsnok til at dere kan ta disse opplysningene med
i vurderingen og arbeidet med søknaden om plass
på neste års program.
Polioundersøkelsen har vært hovedfokus denne
vinteren. Senest i dag har jeg vært i kontakt
med prosjektlederen og TNS Gallup og fått en
liten tilbakemelding. Svarfristen har nå gått ut
og dataene er under bearbeiding. Vi skal ha et
evalueringsmøte den 3. april på Sunnaas sykehus,
men allerede nå kan jeg røpe at TNS Gallup er
imponert over responsen. Svarprosenten ligger
opp mot 73 – 74 %. Det er bare utrolig på en slik
undersøkelse. Som mann er jeg kanskje ikke like
imponert over at mennene er med å trekke ned
den samlede svarprosent. Damene har vært mer
flinke til å svare enn vi menn. All ære til damene,
men...
Undersøkelsen vil bli lagt fram på fagdagen den
25. april i forbindelse med vårt årsmøte. Da skal
dere få alle tallene og hovedkonklusjonene. Så får
vi se om stoffet er spennende nok til at det kan
jobbes videre med. Slik det ser ut til i dag så kan
det bli et doktorarbeid ved Sunnaas sykehus ut av
undersøkelsen. Det hadde vært midt i blinken. En
ting er at vi utvilsomt kan trekke mange viktige
beslutninger ut i fra det materialet som foreligger,
men alle slutninger og videre arbeid med disse
opplysningene vil bli betydelig styrket gjennom et
doktorarbeid.
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Vi har invitert fagpersonell fra helseforetakene,
spesialsykehusene, våre søster-organisasjoner i
Norden, Stortingets Helse - og Omsorgs komité
og ledelsen i Helse – og Omsorgsdepartementet.
De siste har takket nei. Ingen fra den politiske
ledelse i departementet var interessert i å
møte. Det synes jeg er svakt. Her har de en
given anledning til å få første hånds kjennskap
til hvordan situasjonen er for en relativt stor
pasientgruppe. Men det er tydeligvis ikke
interessant. Godt er det da at andre synes dette er
et spennende prosjekt.
Økonomien rundt undersøkelsen er ikke helt
avklart enda. Vi har fortsatt en søknad inne i
det offentlige system om tildeling, men noen
avklaring foreligger ikke pr dato. Imidlertid har
flere lokallag stilt opp og gitt penger til arbeidet.
Det setter vi stor pris på. Det betyr at vi ikke
behøver å bruke alt vi trenger fra Vårt eget Fond.
Fortsatt er det anledning for lokallagene å gi til
dette formålet.
Slik situasjonen er i dag har Hovedstyret ikke
funnet midler til at vi kan være representert
under den store Poliokonferansen som UPU
arrangerer i Amsterdam i sommer. Der skulle vi
gjerne ha vært både fordi vårt Fagrådsmedlem
Anne Christine Schanke skal presentere
undersøkelsen vår, og fordi en slik konferanse
gir oss mye og verdifull informasjon om arbeidet
for vår pasientgruppe rundt i verden. De siste
forskningsresultatene blir gjerne presentert på
en slik konferanse. Erfaringene fra konferansen i
København har vært gode i så måte. Hvordan vi
skal få løst behovet for info fra konferansen får vi
komme tilbake til.
Nå er vi midt inne i årsmøte sesongen for dere i
lokallagene. Det er nå vi skal legge grunnlaget
for det videre arbeid framover i organisasjonen.
Og her ser det ikke ut til at det vil skorte på
utfordringer framover. Dersom dere tar en titt
på det vi har skrevet om helseforetakenes svar
på våre spørsmål om situasjonen i forhold til
rehabilitering i tiden framover så er det tydelig
at man nå heller mot at dette blir mer og mer
et ansvar lokalt, det vil si for kommunene.
Fortsatt skal vi kunne få ”nødvendig” utredning
og behandling i spesialhelsetjenesten, men i
hovedsak så skal rehabilitering/oppfølging foregå
lokalt i tiden som kommer. Det vil si ved en
kommunal institusjon enten som hel eller som
deltids pasient, eller gjennom hjemmebaserte

tjenester. Ja – skal tro hvordan det vil fungere
for oss. Finnes den nødvendige kompetanse
og kapasitet der ute?
Det forteller i alle fall oss i Hovedstyret at vi
må vektlegge arbeidet fro å få opprettholdt
det tilbudet som er i dag, og kanskje også
arbeide for å få det styrket. Her håper og
tror vi at polioundersøkelsen kan gi oss
nødvendig kunnskap og faglig tyngde
for argumenter for dette arbeidet. Vi vet
allerede i dag at de som kommer inn på
en kommunal institusjon, det være seg en
rehabiliteringsenhet eller en pleieenhet,
må klare seg med det tilbudet som allerede
er på institusjonen i forhold til trening og
fysioterapi. Og er det noen slike steder som
har eget varmtvanns basseng for eksempel?
I dette arbeidet kan dere alle være med
å påvirke politikerne som sitter med
beslutningsmyndighet. Jo flere vi kan nå, jo
bedre. Og det er en kjensgjerning at lokal
påtrykk betyr mer enn om vi øver slikt
trykk fra sentralt hold. Det er derfor jeg sa
litt tidligere i dette innlegget at det arbeidet
som blir gjort lokalt er viktig for oss som
medlemmer og som brukere av samfunnets
tilbud. Jeg håper derfor at du sier ja dersom
du brenner for disse spørsmål og blir spurt
om du vil være med i dette arbeidet.
Vi kjenner til at enkelte lokallag sliter med
å få samlet nok medlemmer til møtene, og
ikke minst til styrearbeidet. I slike tilfelle
kan det kanskje være en tanke å se på et
nærmere samarbeide med et av nabolagene.
Man behøver jo ikke nødvendigvis å tenke
full sammenslåing for å få til et slikt arbeid.
Se litt til hvordan Akershus og Østfold er i
ferd med å bygge opp et slikt samarbeid. Jeg
tror at dette kan være en god vei å gå i første
runde, og så får man heller se på sikt om det
kan være aktuelt med andre løsninger. Vi skal
prøve å holde dere oppdatert hvordan dette
utvikler seg, men allerede nå vil jeg få gi
honnør til initiativtakerne.
Da vil jeg til slutt få ønske dere alle en
riktig god vår. Mange av dere har allerede
meldt dere på til årsmøtet og ikke minst
til fagdagen. Vi i styret ser fram til denne
anledning til å treffe dere igjen slik at vi kan
få utvekslet erfaringer og synspunkter. Det er
jo heller ikke dumt å få treffe gamle venner
igjen. Bare det gir en betydelig gevinst og
inspirasjon i arbeidet fremover.
Vel møtt både ved denne og andre
anledninger i tiden som kommer.

Vi trenger
informanter!
Dette halvåret jobber NHF Oslo og LFPS med et prosjekt
der vi registrerer de ekstra utgiftene funksjonshemmedes
har på grunn av funksjonshemming. Eksempelvis
ekstrakostnader til bolig, transport, hjelp til ting andre kan
gjøre selv. Målet er å bruke funnene interessepolitisk,
med sikte på å få økt grunnstønaden og eventuelt
reversere fjerningen av særfradraget for særlig store
sykdomsutgifter. Alternativt å få en ny og bedre
ordning. For å få til dette er vi imidlertid avhengig av å
dokumentere dagens situasjon, og vi trenger DIN hjelp for
å vise hvor store kostnadene faktisk er.
Ta kontakt med Rune G. Huvenes, interessepolitisk
konsulent i NHF Oslo, på telefon 22 02 14 31 eller epost:
rune.huvenes@nhf.no

www.och.no

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

OCH Ortopedi AS

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av

Stein.

ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.
Oslo og
Akershus
23 28 82 00

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 35 15 50

Polio 1 2014

•5

Sunnaas arrangerte
polio blant ikke-ves

Nyttig mini-fagdag: Lillian Festvåg (bildet) og Anne-Kristine Schanke som begge arbeider på Sunnaas. Arkivfoto
Fredag 24. januar 2014 var det
samlet en gruppe personer i
Flaskebekksalen på Sunnaas. Temaet
var ”Innvandrere fra ikke – vestlige
land med polio og konsekvenser for
rehabiliteringsfeltet”.
Hovedinnleder var Gunilla Ôstlund,
psykolog ved Rehabiliteringsklinikken,
Danderyd sjukhus, Sverige. I tillegg
var ergoterapeut Nina Levin fra
Sunnaas sykehus HF og Grethe
Moe Solum, sosionom fra Ottestad,
Sykehuset Innlandet HF, invitert til
å presentere sine studier fra dette
feltet. Phuoc Tan Le fra LFPS Oslo og
Baktiar Baban fra LFPS Trøndelag,
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representerte innvandrere med
polioskade.
Invitasjon var også sendt til LFPS’
hovedstyre, som var representert
ved Geir Strømsholm og Ragnhild
Skovly Hartviksen, LFPS’ fagråd ved
Kari Lofthus, Sunnaas sykehus HF,
representert ved Ingar H. Larsen, Anne
Margrethe Linnestad, Dolores Nilsen
og Johan Kvalvik Stanghelle. Dessuten
møtte Karin Endsjø fra Casas Heddy.
Møtet kom i stand etter initiativ
fra Anne-Kristine Schanke og Lillian
Festvåg, begge Sunnaas sykehus HF,
som gjennom samtaler med blant
annet svenske kollegaer hadde blitt
oppmerksom på at rehabiliteringsfeltet

rundt polio er i ferd med å endre seg
betydelig.
Dagen var planlagt og gjennomført
på kort varsel og arrangementet
ble også preget av dette, både med
tanke på hvem som fikk invitasjon
og selve gjennomføringen, blant
annet ble det alt for kort tid til å dele
erfaringer. Likevel ser vi det som en
fin begynnelse på et stort og viktig
arbeide.
Seinskader etter polio, eller
postpolio syndrom, har i de siste 20
år vært det primære fokus for arbeidet
med polioskadde i Skandinavia,
men dette endrer seg raskt i takt med
antallet asylsøkere og innvandrere med

e mini-fagdag om
stlige innvandrere
polioskade. Utgangspunktet for møtet
var derfor et ønske om å kaste lys over
denne problemstillingen og samle
personer med kunnskap og interesse
for emnet.
Svenske kollegaer forteller om
at de stilles ovenfor helt andre
problemstillinger i sin arbeidshverdag
i dag enn for tjue år siden, ettersom
antallet innvandrere med polio
øker. Denne gruppen er betydelig
yngre enn polioskadde i vesten,
mange har ikke hatt grunnleggende
primærrehabilitering, de har ofte et
stort og udekket hjelpemiddelbehov,
og det kan også være behov for
korrigerende kirurgiske inngrep.
Dette bekreftes også fra den kliniske
hverdagen ved Sunnaas sykehus HF.
En rask gjennomgang av de rundt 500
polioskadde som har vært i kontakt
med Sunnaas i løpet av de siste fem
år, viser at rundt 70 kommer fra ikkevestlige land. Alderen på disse varierer
fra rundt 30 -50 år, den yngste er bare
17 år.

Hovedinnleggene:
Gunilla Ôstlund, psykolog ved
Rehabiliteringsklinikken, Danderyd
sjukhus, Sverige.
I mitten på 90-talet startades
en post-polio mottagning på
Huddinge sjukhus i Stockholm,
Riksförbundet i trafik och
polioskadade (RTP) drev på. Sedan
2005 finns post-polio mottagningen
på Danderyds universitets sjukhus,
upptagningsområde är hela Stockholms
läns landsting. I början var merparten
av patienterna svenskfödda men
idag är drygt 40% utlandsfödda. Till
mottagningen kommer patienterna med
självremiss eller externremiss och det
finns inget fast rehabiliteringsprogram,
detta kan se annorlunda ut på andra
håll i Sverige. Andelen män inskrivna
i team utgör ungefär 74%, det är oklart
varför det ser ut på detta sätt. Det är
ingen skillnad i remissflöde. Andelen
utlandsfödda i team utgör ca 80-90%.
Svensk och utlandsfödda patienter
Senaste polioepidemin i Sverige
var 1953, vaccin kom 1956. De

svenskfödda patienterna åldras och
är födda på 20, 30, 40 och 50-talet.
De talar svenska, har bostad och
arbete (eller har haft). De är sällan
teampatienter utan gör enstaka
besök till läkare, arbetstterapeut och
sjukgymnast. De går ofta på någon typ
av gruppträning. Många är med i RTP
men antalet medlemmar med polio
minskar hastigt.
De utlandsfödda patienterna ökar
i antal, de är födda på 50, 60, 70, 80
och 90 talet. Många är tolkberoende,
vanligaste språket är arabiska följt
av somaliska.Utbildningsbakgrunden
varierar från analfabet till
universitetsutbildning. En del klarar
sig väl, de har inga psykosociala
problem, har bostad, är välutbildade
och lär sig språket snabbt. Andra har
en otillräcklig utbildning, har inte lärt
sig svenska och har olika psykosociala
problem. De flesta är gifta eller lever
i en relation och har hemmavarande
barn i olika åldrar. Relationsproblem
förekommer, den som inte har postpolio kan ha svårt att acceptera den
fysiska försämringen hos sin partner.
I sina hemländer hade de fysiskt
krävande arbeten och har även haft
sådana arbeten i Sverige. Ibland har
de tvingats ta fysiskt krävande arbeten
då utbildningen inte har kunnat
tillgodoräknats. Många i denna grupp
är eller blir arbetslösa. Utlandsfödda är
sällan med i RTP. Det finns ett behov
av informationsmaterial på olika språk.
Den egna synen på polion
Ibland är det svårt att acceptera att
man haft polio. Man kämpar då på för
att se så normal ut som möjligt och
vill inte använda vare sig krycka eller
rullstol. När den fysiska funktionen
hastigt försämras kan man gå från
att vara aktiv och ute i arbetslivet
till att känna sig helt hjälplös vilket
kan vara problematiskt då man här i
Norden förväntas vara självständig och
oberoende.

Psykosociala problem
Många kommer som flyktingar och
kan ha olika svåra upplevleser med sig,

t ex förföljelse, hot, misshandel eller
tortyr. En del har skottskador. Man har
även blivit hånad och retade för sin
polio, man har kämpat för att vara som
alla andra och ofta lyckats ha familj,
arbete och bostad men man har behövt
hjälp från sin familj och släkt. Väl i
Sverige kan man känna sig nedstämd,
orolig, stressad eller vara i kris. Bostad
är ofta ett problem, ibland handlar
det om andrahandsboende eller om
trångboddhet Att inte ha en fast bostad
är ett hinder i rehabiliteringen.
Nina Levin, ergoterapeut,
Sunnaas sykehus HF.
Den norske hverdagen til
innvandrerkvinner med senskader etter
polio. Masteroppgave ved avdeling
for helsefag. Institutt for helse og
samfunn, Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, Mars 2011.
Formålet med studiet i
mastegradsoppgaven var å innhente
kunnskap om hvordan ikke-vestlige
innvandrerkvinner med senskader
etter polio erfarer sitt hverdagsliv.
Tverrfaglig team ved Sunnaas sykehus
erfarte at det var et økende antall
pasienter med denne diagnosen innlagt
til opphold ved avdelingen. Studien
valgte jeg å knytte til kvinner og
rekrutterte fra tidligere inneliggende
pasienter.
Teoretisk forankring
Teoretisk forankring er et todelt
kulturperspektiv. Det ene er kultur
i en helsefaglig kontekst med vekt
på sykdom og helse, og det andre
er kultur som hverdagsliv med
vekt på hjemmet og arbeidsliv.
Det var en kvalitativ design på
studien med intervju som metode.
Intervjupersonene var fem
kvinner i alderen 33-46 år med
ikke-vestlig bakgrunn, og første
generasjonsinnvandrere til Norge.
Fire av de fem hadde barn hjemme.
De var i barnehage, og i alder opp til
videregående skole.
Resultater fra første del av analysen
viser at intervjupersonene ønsker
å fremstå som folk flest. Trening
Polio 1 2014
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og turgåing er viktig i forhold til
egen helse, men også som et ledd i
ønske om å innordne seg det norske
samfunnet. Flere av intervjupersonene
har et sterkt ønske om å komme ut
i lønnsarbeid. Hvis dette ikke blir
oppnådd er frivillig arbeid et ønske.
Resultatene fra andre del viser at
praktiske erfaringer i hverdagen i
stor grad knyttes til i hvilke omfang
man er avhengig av hjelpemidler.
Disse erfaringene skiller seg lite ut fra
erfaringer som etnisk norske kvinner
med polio når man knytter det til
dels samme funksjonsnivå. Det som
viser seg forskjellig er til dels andre
typer oppgaver knyttet til det å være
småbarnsmor eller tenåringsmor.
Konklusjon er at intervjupersonene
etterstreber å leve et såkalt normalt
norsk hverdagsliv hvor sentrale
verdier er å være aktiv i betydning
av arbeid, trening og ellers være
som andre, eller folk flest. Et ønske
om å få seg et lønnsarbeid er sterkt
tilstede og bør innlemmes i et
rehabiliteringsperspektiv. Min erfaring
tilsier at man i større grad burde ta i
bruk Individuell Plan da mange har
behov for langvarige og koordinerte
offentlige tjenester. Det er vanskelig å
finne fram i det byråkratiske systemet
i forhold til tjenester, og Individuell
Plan kan være et nyttig hjelpemiddel.
Grethe Moe Solum, sosionom,
Ottestad.
Hvem er jeg nå? Beretninger fra
møter med den norske velferden.
Konsekvenser for rehabilitering.
En studie av kvinner og menn med
polioskader og bakgrunn fra ikkevestlige land.
Utgitt av Avd. for Fysikalsk medisin
og rehabilitering, Sykehuset Innlandet
HF.
Grethe Moe Solum, har i en studie
av kvinner og menn med polioskader
fra ikke-vestlige land, tatt opp en rekke
viktige problemstillinger som også
kan kaste lys over sentrale temaer i
rehabiliteringsfeltet rundt poliomyelitt
og senskader.
Beklageligvis fikk Solum alt for
lite tid til å presentere sitt arbeide på
dette første møtet. Hennes rapport fra
studien ”Hvem er jeg nå? Beretninger
fra møter med den norske velferden
og konsekvenser for rehabilitering”,
anbefales derfor på det sterkeste for
alle som har interesse for emnet.
Problemstillingene
Problemstillingene i studien
omhandler sider ved dialog og prosess
i samhandling med tjenesystemene
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i ulike faser av rehabiliterings- og
integreringsprosessen, slik disse
oppfattes av informantene. Fordi
erfaring bestemmer hva og hvordan vi
ser og forstår, gir problemstillingene
stor plass til livshistoriene.
Studien er en kvalitativ studie med
datagrunnlag innhentet i kvalitative
intervjuer med 15 personer med
følgetilstand etter poliomyelitt, fem
kvinner og ni menn, innvandret til
Norge fra Afrika, Asia og Latin –
Amerika.
Rapportens tittel viser videre til
at polioskadde fra ikke-vestlige land
som kommer til Norge, står overfor
en rekke utfordringer, både som
innvandrere til et land med en helt
annen samfunnsform og fordi de har
skader etter alvorlig sykdom. Noen
har opplevd risiko for liv og sikkerhet,
andre var marginalisert i eget samfunn,
mens andre igjen kom fra ressursrike
familier som ivaretok og støttet opp.
Det har vært en uttrykt målsetting
for Solum å gi stemme til sider ved
informantenes erfaringsverden som
påvirker deres virkelighetsanskuelse,
opplevelse av muligheter,
forventninger og håp i møte med det
norske samfunnet – med særlig vekt på
inkludering og likeverd.
Et hovedpoeng for Solum er at
i møtet med polioskadde fra ikkevestlige land, så er det enormt viktig
å få fram den enkelte livshistorie. Det
er ikke mulig å generalisere begrepet
”innvandrer med polio” fordi hver
livshistorie er unik - og fordi mange av
erfaringene er allmennmenneskelige.
Forskjellige kulturelle rammer og en
mangesidig kontekst, som kan handle
om synet på kjønn, funksjonshemming
eller marginalisering knyttet til
fattigdomsproblematikk, gjør
at vi vanskelig kan forstå disse
utfordringene uten livshistoriene.
For eksempel viser hun til at enkelte
kvinner i studien har uttrykt behov for
representasjon av myndighetsperson,
altså mann, far, bror - i møtet med
helsevesenet. Dette har bakgrunn i et
samfunnssyn hvor slekt og familie er
sentralt, og som kan komme i konflikt
med et individualistisk orientert
norsk helsevesen. Enkelte menn i
utvalget viser til erfaringer med behov
for å skjule funksjonssvikt – både
for å beskytte seg mot krenkelser,
og for å fremstå som mann med
evne til å beskytte kvinner og barn
i en trusselsituasjon, slik kulturen
pålegger dem. Dette inkluderer også
familien som er igjen i hjemlandet
under vanskelige forhold, og det
krever uttrykk for forståelse for en

slik kontekst - sammen med grundig
informasjon om for eksempel det
norske systemets begrensninger for å opprettholde dialogen mellom
tjenesteyter og bruker.
Et annet viktig poeng for Solum er
at hvis man skal oppnå en likeverdig
helsetjeneste, så må man erkjenne
barrierene i forhold til informasjon
og at rehabiliteringsfeltet er enormt
språklig. Ta for eksempel et begrep
som ”mestring” – hvis man overser
betydningen av bakenforliggende
sosiale og kulturelle forhold med
mulighet for ulike fortolkingsprosesser
– vil muligheten for meningsfull dialog
ofte gå tapt.
Livshistoriene kan også gi informasjon
om ressurser vi ikke forventer, fordi
de er tvunget fram av vilkår vi ikke
har erfart. Historiene til de enkelte
informantene viser en
gjennomgående evne til å investere
mye ressurser under vanskelige
forhold, skape nye handlingsalternativ
og solidariske nettverk.
Men tilpasninger til omgivelsene
i opprinnelseslandet vil ha ført til
ulike omkostninger, som påvirker
fleksibilitet og evne til omstilling i nye
omgivelser i ulik grad.
Mange trenger derfor dialog og
anerkjennelse for å se egne potensialer
i den nye sammenhengen, og mange
trenger dessuten å bearbeide tunge
minner. Meningsfull dialog vil
kunne støtte bevissthet om egne
strategier og vil kunne omformes til
et rehabiliteringsverktøy som kan ha
en sentral betydning i den individuelle
integreringsprosessen.

Tekst: Lillian Festvåg

Rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med funksjonsnedsettelse. Tilskudd fra 1. januar 2014.
Skrevet av Guri Henriksen, interessepolitisk seniorrådgiver, NHF. Bearbeidet av Ingvild Hvidsten, organisasjonskonsulent, NHF Innlandet.
I forbindelse med statsbudsjettet for
2014, innførte regjeringen en tilskuddsordning på 8 mill. til enkle og
rimelige hjelpemidler i dagliglivet.
Dette ble gjort for å rette opp noen av
de negative konsekvensene brukere
av hjelpemidler har erfart etter at hjelpemidler til å spise, drikke, lage mat,
vaske seg og kle på seg ble tatt ut av
folketrygden i 2012. Tidligere sto disse
hjelpemidlene på hjelpemiddelsentralenes bestillingsliste. Kommunale
fagfolk og personer med brukerpass
kunne rekvirere disse fra sentralen og
få rask og enkel tilgang til produktene.
Behovene avgjorde tilgangen til hjelpemidlene.
Den nye ordningen er rammestyrt og
det er satt av 8 millioner kroner i 2014.
Du kan tildeles kr 2000 og kan søke
på nytt etter fire år. Kortversjonen er
at hjelpemidlene må være spesielt

utviklet for personer med funksjonsnedsettelser, hjelpemidlene tildeles
etter vanlige regler i folketrygdloven,
du søker på ordinært søknadsskjema,
kommunehelsetjenesten dokumenterer
funksjonsproblemene og hjelpemiddelbehovet, hjelpemiddelsentralen vedtar
og utbetaler beløpet og du kjøper hjelpemidlene selv.
Informasjon på nav.no: https://www.
nav.no/Helse/Hjelpemidler/Tilskud
dsordning+for+rimelige+hjelpemidl
er.367541.cms
Den nye ordningen gjelder søknad om
tilskudd som skal behandles av hjelpemiddelsentralene. Det skal derfor foretas en konkret vurdering i det enkelte
tilfellet av om vilkårene for tilskuddet
er oppfylt.
Bruker kan benytte ordinært søknadsskjema for hjelpemidler, som ligger
på nav.no. I feltet behov og hensikt
skriver bruker inn at søknaden gjelder
tilskudd til rimelige hjelpemidler. Bruker må dokumentere funksjonsproble-

mene og hvilke rimelige hjelpemidler
som er spesielt utformet for personer
med funksjonsnedsettelse bruker har
behov for. Det er derfor hensiktsmessig at søknaden går via kommunehelsetjenesten for enkelt å dokumentere
funksjonsnedsettelsen. Kommunehelsetjenesten vil også kunne uttale seg
om hvilke rimelige hjelpemidler som
er spesielt utformet for personer med
funksjonsnedsettelse som brukeren har
behov for.
NHF mener at det er positivt at det
igjen blir mulig å få dekket nødvendige hjelpemidler, men mener det ville
vært en enklere og bedre løsning å føre
opp igjen hjelpemidlene i bestillingslisten, slik ordningen var fram til 2012.
Vi har også pekt på at det er kuttet mye
mer enn det som nå er gjeninnført –
bare for 1. halvår 2012 ble det spart 12
millioner.

Saken har vi fått fra medlemsbladet Innlandsposten, Norges
Handikapforbund Innlandet.

Vi gratulerer!
Lars Ødegård, tidligere Forbundsleder og
Generalsekretær i Norges Handikapforbund
(NHF), har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje
for sitt arbeid med å gjøre Norge til et bedre og
mer inkluderende samfunn for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

– Det er alltid hyggelig å bli satt pris på og få
anerkjennelse for ens innsats, men dette hadde ikke
skjedd uten de mulighetene Norges Handikapforbund
og alle de menneskene i forbundet har gitt seg selv
og meg til å føre an i kampen for et mer likeverdig
samfunn, sier Ødegård.
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Hvordan puster du?

mange ganger i løpet av natten for
vannlatning. Dette er ikke enestående
for meg, men noe som ofte er tilfelle
ved søvnapné.
For under ett år siden merket jeg at
pusten ble helt annerledes. Jeg som
hadde pustet med bryst og mage,
pustet ikke lenger med magen. Jeg
ble igjen mye mer sliten. Fikk vondt
i hodet, var andpusten og orket mye
mindre. Jeg går fast til kontroll på
sykehuset hvert år, og når jeg var
til kontroll nå var mye forandret.
Oksygeninnholdet i blodet var for
lavt, og med det følger også de andre
plagene jeg hadde. Jeg skulle nå prøve
ut en ny maskin - VPAP.
Hva er så VPAP-maskin? V står
for variable. Det vil si at trykket er
variabelt. Det er kraftig trykk når en
puster inn og svakt trykk når en puster
ut. Det gjør at lungene utvider seg
mer enn de ville gjort uten dette ekstra
trykket og en får presset mer luft inn i
lungene. Dermed blir det mer oksygen
til hjernen.

Pustemaskiner: Arne Furulund skriver om erfaringer med forskjelige pustemaskiner.
Hvilke pustehjelpemidler finnes og
hva er forskjellen på de.
Jeg har benyttet meg av pustehjelp
på natten i en del år nå. Dette vil
derfor bli litt egen erfaring, og litt
informasjon om pustehjelpemidlene
vi har.
For mange år siden ble jeg lagt inn
på sykehus fordi jeg snorket mye.
(Har aldri hørt det selv, så jeg er ikke
sikker.) Jeg ble da operert. Det ble noe
bedre for en kort stund, men så var det
like ille igjen. Igjen ble jeg lagt inn og
det ble ny operasjon i hals og svelg.
Heller ikke denne gangen hjalp det
noe.
Jeg var etter hvert blitt veldig trøtt på
dagtid, hadde dårlig søvnkvalitet og
etter hvert ble jeg tung i hodet. Jeg tok
da kontakt med fastlegen og sa at jeg
ville til ny undersøkelse på et annet
sykehus enn det jeg hadde vært på to
ganger før. Det er jo fritt sykehusvalg.
Her ble jeg testet en natt, noe jeg
også hadde vært på de to tidligere
oppholdene, og fikk nå beskjed om
at jeg skulle være glad at jeg levde.
Jeg sa meg enig i at det klart var det
beste alternativet. Jeg fikk diagnosen
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søvnapné. Jeg fikk ikke reise hjem
uten at jeg fikk med meg en CPAP. Jeg
brukte denne fra første natt og har ikke
hatt noe problem med bruken av den.
Hva er så en CPAP-maskin?
Definisjonen er Continuos Positive
Airway Pressure-maskin. Det vil vel
fritt oversatt bety konstant positiv
lufttrykk-maskin. Maskinen gir luft
med jevnt overtrykk, og når man er
koblet til maskinen blåser den luft med
høyt trykk ned i luftveiene. Denne
luften åpner de øvre luftveiene og
forhindrer at de klapper sammen mens
en sover, og man hindres i snorking
og pustestans. Maskinen består av tre
deler, selve maskinen som lager og
kontrollerer trykket, en maske som
settes over nese, eller nese og munn,
og en slange som sammenkobler disse.
Som ekstrautstyr kan du få luftfukter
som gir mer fuktighet i luften som
presses inn, enn det som er på
soverommet.
Jeg ble kvitt min trøtthet og ble i
mye bedre form. Noe som sjelden
blir nevnt i slike sammenhenger er at
det er ikke bare søvnmønsteret som
blir annerledes. Blodsukkeret mitt
gikk kraftig ned. Vekten gikk ned,
og jeg trengte ikke lenger stå opp

Selv har jeg nå brukt VPAP i noen
måneder og igjen har helsetilstanden
merkbart forandret seg til det bedre.
Før jeg begynte med pustehjelp
om natta fikk jeg lungebetennelse
fra en til fire ganger i året. Så fort
jeg ble forkjølet gikk det over til
lungebetennelse. Etter jeg begynte
med pustehjelp har jeg ikke hatt
lungebetennelse.
For meg har dette med informasjon
om pustehjelp blitt veldig viktig. Det
er mange med polio som trenger og
etter hvert vil trenge pustehjelp, og
sett med min erfaring er det ikke noe
stort problem å vende seg å bruke
hjelpemidlene.
En del vil sikkert savne BIPAP. Jeg
har ikke selv erfaring med denne type
pustehjelp, men har forhørt meg med
en lungelege som kunne fortelle meg
følgene. VPAP er en litt mer avansert
utgave av BIPAP. Den kan innstilles
med ett trykk som en CPAP, til en
avansert maskin med to forskjellig
trykk.
Er du i tvil bør du få utredet ved ett
sykehus om du trenger pustehjelp på
natten.

Arne Furulund

Er du kjent med
trykkbølgebehandling?
ner, skulder, kne, tennis/golf albue,
terapeut Tore Lars Skjelseth, tlf. 992
nakke- og rygg smerter og smerter i
43 002, i Brumunddal rette person.
helen. Fysioterapeuten finner frem til LYKKE TIL.
smertepunktet, påfører gel og tilfører «shockwaves» i ca 10 minutter.
Anne-Grethe Lundquist
Metoden er å gi oksygen til cellene
og reduksjon av blant annet histamin
og andre betennelsesceller i skadeområdet.
Det er kun 3-5 behandlinger som er
nødvendig med ukentlige intervaller.
Behandlingen skal ikke utføres ved
akutt senebetennelse. Dersom kortisonsprøyte er benyttet må det gå
minst 6 uker før behandling.
Orientering over behandlingsmetoden sier:
Shockwave er en akustisk lydbølge
som tilfører høy energi til smertepunktet.
Den tilførte energi påvirker tilheling, Våren: Nå er det like før våren er her.
regenerering og de oppbyggende
Med hestehov, drypp fra hustak. Uansett
prosesser for sene og bløtdels vev
hvor vi bor får vi glede oss til det som
(muskler, etc.).
komme skal.
Trykkbølgebehandling: Anne-Grethe
I mange tilfelLundquist skriver om trykkbølgebehandling.
ler oppleves
en umiddelbar
smerteredukTysse 6110 HC Mer enn 70 år med poliodiagnose og sjon og behandderav lammelser har ikke hverdagen lingen er uten
Ideell for transport av rullestoler
blitt ”lettere” og mer mobil for unbivirkninger.
dertegnende.
Beklageligvis er
dette en behandI tillegg til en «normal» livsstil med
lingsmetode som
familie, har årene gått med fysikalsk
ikke går under
behandling, mensendieck, basseng- og
fritaksordningen
annen trening, samt rehabiliterings- /
verken for oss
treningsopphold både i inn- og utland.
med polio eller
Gjennom årene har behandlingsmåten
andre. I dag er
endret seg og det har kommet nye mekostnaden ca kr
toder, både manuelle og tekniske.
600,- pr behandMin nåværende fysioterapeut har kjent ling.
meg over noen år, er av yngre «garde»
Et annet regneog som gjerne vurderer «nyere» bestykke er: Derhandlingsmetoder. Han fortalte om
som vi har brukt
Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
nyanskaffelse av en maskin som gir
fysioterapeut
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
trykkbølgebehandling.
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
gjennom mange
De senere årene har slitasjen/smerten
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
år har vi også
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
satt seg i mine ledd. Jeg ble derfor in«spart» noen
leveres med fjernstyring.
teressert i denne behandlingsmetoden.
kroner.
Behandlingen tar ca 10 minutter og
Det kan jo være
Finn din nærmeste
påføres gjennom sjokkbølger via et
verdt å prøve
forhandler på www.tysse.no
«munnstykke». Først i ytterkant av
fornyelser som
smertepunktet med 4-500 slag, så ved
kommer på marrotasjon nærmere smerten og hurtigere kedet.
sjokkbølger etter hvert.
Dersom du
- tilhenger av norsk kvalitet
Behandlingen benyttes mot akillesse«våger» er fysio-
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Polioliknende sykdommer hos
fem barn i California
Leger ser etter mer informasjon om
«polioliknende lidelser» som har
forårsaket lammelser hos noen barn
i California, USA.
Nevrologer har indentifisert fem pasienter som har fått lammelser i en eller
flere lemmer mellom august 2012
og julli 2013. Alle de fem barna var
vaksinert mot poliomyelitt-viruset.
Behandling ser ikke ut til å hjelpe
barna med å gjenvinne deres motoriske
funksjoner
Det er det amerikanske CNN som
skriver dette på sine nyhetssider.
Prøver tatt på to av barna viste at de
testet positivt på enterovirus 68, et sjeldent virus som er blitt linket mot
åndedretts-sykdommer tidligere.
Prøver tatt av de tre andre barna ble
ikke undersøkt tidlig nok til å få noe
utbytte til å konkludere. Det sier Dr.
Emanuelle Waubant, en nevrolog på
University of California, til CNN.
Dr. Waubant og hennes kolleger skal
presentere en saksrapport om disse fem
pasientene på «American Academy of
Neurology’s» årlige møte i slutte av
april. De ber samtidig helsepersonell

UCLA: Dr. Emanuelle Wauban og hennes ved University of California undersøker om
poliomyeitten er tilbake i USA. Her er det medisinske fakultet ved UCLA..
om å se etter liknende tilfeller og der
verden har fortsatt denne sykdommen.
om å sende inn prøver av alle pasienter Det er Afghanistan, Pakistan og Nigesom kan ha liknende symptomer.
ria i følge Verdens Helseorganisasjon,
Polioviruset har vært utryddet i USA WHO
i mer enn 30 år. Bare tre land i hele

Våren: De aller fleste av oss venter nå på våren. Det finns knapt noe som er hyggeligere enn å se at vårblomstene stikker seg fram.
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Rehabilitering i kommune eller i
spesialisthelsetjenesten?
i samfunnet, så skal man behandles
henholdsvis i en kommune eller
spesialisthelsetjenesten dersom man
har følgende behov:
Kommune:
1. Behov for kompetanse knyttet til
muligheter og begrensninger i
nærmiljø
2. Behov for langvarig og koordinert
oppfølging.
3. Behov for tverrsektoriell
samhandling.
Spesialisthelsetjeneste:
(Rehabiliteringsinstitusjoner)
Rehabilitering: Snefrid Bergum tar
opp et viktig tema.
Når vi nå har fått rehabilitering inn
som et ledd i rammeplanen for NHF
i enkelte kommuner så skal jeg her
forsøke å sette opp en oversikt over
hva som skal behandles i kommunen
og hva som skal behandles i
spesialisthelsetjenesten når det
gjelder rehabilitering.
Samhandlingsreformen krever jo
at kommunene får større ansvar på
mange områder også når det gjelder
rehabilitering uten at tilskuddet de får
fra staten er øremerket.
Ut av en rapport som er utarbeidet av
Helsedirektoratet om ”Avklaring av
ansvars- og oppgavedeling mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten
på rehabiliteringsområdet” står det at
når det gjelder brukers mål om best
mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt

1. Behov for spesialisert kompetanse
2. Behov for kompleksitet
3. Behov for intensitet
I rehabiliteringsinstitusjonene hører
disse pasientgruppene til:
 Progredierende nevrologiske
tilstander, samt andre nevrologiske
tilstander som for eksempel CP
(Cerebral Parese)
 Hjerneslag med store komplekse
funksjonsutfall over tid, for
eksempel av kognitiv art.
Barn og unge med
funksjonsnedsettelser, særlig av
sjelden art
 Personer med store og
sammensatte funksjonstap, men som
har et rehabiliteringspotensial.
Jeg selv hører inn under personer med
store og sammensatte funksjonstap
med et rehabiliteringspotensial.

Likevel fikk jeg avslag fra Regional
koordinerende enhet på Sunnaas
Sykehus på min søknad om et
rehabiliteringsopphold på Catosenteret i Son med beskjed om at
nå måtte rehabiliteringen finne sted
i min kommune. Jeg ringte med en
gang kommunen, som bare kunne
fortelle at et slikt tilbud til meg hadde
de ikke det hele tatt. Jeg fant ut at
søknaden fra legen var for dårlig
skrevet. Det må komme fram at
man har et funksjonstap i attesten fra
legen. I anken skrev jeg et brev med
beskrivelse av min situasjon i tillegg til
at legen formulerte attesten annerledes
og dermed fikk jeg innvilget et 4-ukers
rehabiliteringsopphold.
Den tidligere helseministeren, Jonas
Gahr Støre sa i sin åpningstale på
Helsekonferansen i våres at enhver
endring begynner med oss selv.
Folkehelsemeldingen som kom nå i
våres forteller at det er forebygging
som skal endre livene våre. Jeg satt da
og tenkte at da er det virkelig viktig at
vi som er kronikere også får sjanse til
å forebygge. Et rehabiliteringsopphold
når vi selv synes vi trenger det – for vi
er jo selv den største eksperten på vår
diagnose – er for oss forebyggende.

Tekst: Snefrid Bergum

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!

www.nexans.no/varme

Polio 1 2014

• 13

Møte med Helse- og Omsorgsdep

Politikerne: I desemnber hadde samtlige brukerorganisajoner møte med rikspolitikerene.I
Departementet inviterte
brukerorganisasjonene til et
orienteringsmøte i Røde Kors
sine konferanselokaler i Oslo den
12. desember 2013. Hensikten
med møtet var at ledelsen i
departementet ønsket å orientere
organisasjonene om de tanker som
foreligger omkring utvikling av helse
tjenestene i Norge i tiden framover.
Arne Lein fra NHF møtte. Likeså
undertegnede fra LFPS.
Helse-og Omsorgsminister Bent
Høye åpnet konferansen. Resten av
programmet ble ledet av statssekretær
Grethe Erlandsen. De inviterte
til dialog omkring temaet for
konferansen.
Høye innledet med å konstatere at
de denne dato har 8 ukers fartstid
som politisk ledelse i departementet.
Det betyr at de er i full gang med
planleggingen av arbeidet framover.
I den forbindelse ønsket han å få
fram noen viktige føringer i arbeidet
framover.

•

Opptatt av dialog med brukerne av helsetjenester.

•

Pasienten i sentrum.
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•

Selvfølge at pasientene skal
ha rett til medvirkning.

•

Fritt sykehusvalg.

•

Brukermedvirkning.
Beslutninger skal tas sammen
med pasientene.

Det skal åpnes «diagnosesenter»
flere steder i landet. Dette for å
bedre kommunikasjonen innen
helsetjenestene og ovenfor pasientene.
Pasientene skal ha rett på en fast
kontaktlege på sykehusene. Åpenhet
er et stikkord. Det skal registreres
hvordan pasientene opplever kontakten
med helsetjenestene.
Regjeringen har bestemt at det skal
lages en Helse og omsorgsplan. Her
skal det sjekkes ut hvordan pasientene
ser på de forskjellige tiltak og forslag,
og hvilke kvalitetskrav de ønsker.
Dialogen med både sykehusene og
pasientorganisasjonene er viktig i
denne forbindelse.
Brukerorganisasjonene har vært
sentrale i forbindelse med etablering
av de helsetilbudene vi har i dag, og
Høye mener at den tiden ikke er forbi.
Dette gjelder både utvikling av tilbud
og kvalitetssikring av tjenestene.

Helsevesenet må også lære seg
til å tenke på hvordan det er å
leve med en sykdom. Der har vi
erfaringskompetanse. «Det er dere
tjenestene er til for. Dere har skoen på
og vet hvor den trykker.»
Dette møtet er i så fall første fase for
å få våre synspunkter fram i arbeidet
med ny Helse og Omsorgsplan. Videre
mente Høye at likemannsarbeidet er et
viktig element i arbeidet framover.
Det ble så åpnet for innlegg fra
salen. FFO la fram dokumentasjon
i forbindelse med flere områder
som opptar pasientene, herunder
behandlingsreiser. Rusorganisasjonene
var opptatt av at pasienter med
«selvforskyldte» sykdommer får like
rettigheter som andre diagnosegrupper.
Konkrete tiltak ble etterlyst. Hvordan
tenker statsråden rundt dette?
Høye svarte at opptrappingsplan for
rehabilitering vil bli viktig. Videre
vil rusfeltet bli prioritert. Dette betyr
ikke at disse sakene blir satt på vent
nå. Det skal jobbes parallelt med dette
samtidig som utviklingsarbeidet blir
utredet. Det er meget viktig å få på
plass sikring av pasientrettigheter og
medvirkning i alle ledd.
I denne forbindelse så framholdt

partementet 12.12.13.
brukerorganisasjonene
likemannskompetanse, ikke bare
fagkompetanse som viktig. Spørsmålet
er hvordan, eller om det skal betales
for vår medvirkning. Statsråden ble
utfordret på dette.

diagnose.

•

Arne Lein framholdt
brukerkompetansen som helt
nødvendig i denne forbindelse. Men
han mente også at vi som brukere
må stille spørsmål om hva vi har å
bringe inn i dette arbeidet. NHF og
de andre organisasjonene kan være et
viktig kontaktledd i dialogen mellom
brukergruppene, organisasjonene og
helsemyndighetene.

•

•

•

•

Helsetjenesten i fengslene
ble nevnt og det ble bedt om
at denne blir styrket.
Videre ble ungdommens helse framhevet. Ungdom faller
gjerne mellom to stoler, det
vil si at barn og voksne gjerne har tilbud, mens fokuset
er svakt på ungdomsgruppen.
Helsesøstertjenesten i skoleverket er nedprioritert. Det
framkom ønske om at departementet så på mulighetene
for å styrke denne. Departementet framhevet kommunenes selvbestemmelse som et
moment for ikke å gripe inn
med detaljstyring.
Omsorg for personer med
nedsatt funksjonsevne er nå
flyttet ut fra Helsedepartementet. Det er nå Barne- og
Likestillingsdepartementet
som har ansvaret for denne
gruppen. Hvorfor?

Helse- og Omsorgsministeren
måtte nå forlate møtet
pga. regjeringskonferanse.
Statssekretær Grethe Erlandsen
ledet møtet og svarte på
spørsmålene etter dette.

•

Hun startet med å spørre:
«Hvordan kan vi bruke
dere?» (oss/brukerorganisasjonene). Vi må
tenke utover den plattformen vi står på. Vår
kompetanse når videre
enn bare de erfaringer og
tanker vi har rundt egen

Dialogmøter kan være
aktuelle. Dette blir da
«punktmøter» - det vil
si møter med spesielle
tema.
Hvordan blir løpet videre? Når blir dette arbeidet ferdig?

-

Møte med sykehusene 7. januar 2014.

-

Departementet vil
ha innspill fra oss
(men hvordan er
noe uklart).

-

-

Hvilke temaer/overskrifter er viktige i
det videre arbeidet?
Innspill via post og
mail er ønsket.

Innspill fra salen:

•

I H S G (Internasjonal helse)
er veldig opptatt av språket
og hvordan det brukes i denne
sammenheng. Dette er viktig. Vi skal nå alle grupper.
«Kanselispråk» er vanskelig
å forstå.

•

Antall brukerrepresentanter
må økes. Viktig med
dialog mellom pasient og
helsepersonell.

•

Sikring av
menneskerettighetene ble
løftet opp.

•

Fokus på smertepasienter og
behandling av disse må løftes
fram. I dag er det nesten ikke
fokus på dette.

•

Møteform og innhold – fokus
på hvordan dialogen fungerer
er meget viktig her.

Erlandsen avsluttet så med en liten
oppsummering:

•

Jeg hører at dere ønsker å
være med.

•

Vi trenger å møtes – gjerne
med «punktmøter» under
veis.

•

Gode ideer er velkommen.
Gjerne innen 15. januar i året
som kommer.

•

Innspillende kan gjerne sendes på mail til: postmottak@
hod.no

Oslo/Hamar 12.12.13
Stein Johnsen.

Samarbeid
LFPS-Akershus og LFPS Østfold har
begynt et samarbeide, og det første
store prosjektet vi ønsker å gjennomføre sammen er en fagdag som vi vil
fortelle om nedenfor.
Vi vil informere om at vi 30.august
2014 skal arrangere fagdag med tema
Polioens dag – polio før og nå - hvordan har vi det i dag.
Vi har invitert fra Fagrådet i LFPS
Dr. Erik Gilhus fra Haukeland
sykehus som vil ta for seg hva
skjer i forbindelse med senskader
og hvorfor får vi senskader.
Fysioterapeut Lillian Festvåg fra
Sunnaas sykehus som vil ta opp
spørsmål om trening/overtrening.
Hva skal vi fortelle våre
fysioterapeuter om vår trening?
Fagdagen vil bli holdt på Ski,
nærmere beskjed om sted kommer
seinere. Vi ønsker å invitere alle
våre medlemmer i Akershus og
Østfold. Kjenner du noen som
ikke er medlem, men har polio,
fortell om fagdagen vår og ønsk de
hjertelig velkommen.
Fagdagen vil være gratis for alle.
Om du bor utenfor Akershus
og Østfold er du også hjertelig
velkommen.

Aud Aasheim / Arne Furulund
Medlemmer av
samarbeidsutvalget
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Levekårsundersøkelsen blant
funksjonshemmede

Levekår for funksjonshemmede: Nå skal levekårene for funksjonshemmede kartlegges. Illustrasjonsfoto

De som var til stede på årsmøtet i 2013 husker at møtet
ble enige om at vi skulle engasjere oss i arbeidet for å
få kartlagt funksjonshemmedes levekår. Denne gruppa
er nå i gang med sitt arbeide og har bedt om at flg. blir
tatt inn i bladet til orientering. Gruppa har gitt seg selv
navnet: FUNKLEV.
Funklev for Oslo NHF og LFPS
Møtereferat
13.02.14
Åpner:
Møtet i Funklev startet 13 den 130214 i FB2.
Til stede: Ragnhild Skovly Hartviksen LFPS, Rune Huvenes NHF Oslo, Bernt Støylen LFPS, Magnhild Sørboten
NHF Oslo, Bjørn Hansen NHF Oslo, Ida Freng
A. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig vedtatt uten endringer.
B. Gjennomgang av prosjektutkast
Prosjektplanen ble vedtatt med følgende endringer. Under
pkt. 3 delmål skal det settes inn «Avklare samarbeidspartnere» som eget mål. Under pkt. 4, blir informasjonsmedarbeider byttet ut med kommunikasjonsrådgiver. OBS!
Ansvaret for de ulike arbeidsoppgavene vil bli satt inn i
vedlagte restanseliste.
C. Prosjektets tidslinje
Vi var enige om at med kontakten med samarbeidspartnere
og at vi måtte opp i minst 50 informanter var tidsrammen
som var satt for dårlig. Tidslinjen i prosjektet skal nå ta utgangspunkt i en ferdigstillelse begynnelsen til medio juni.
Dagsmøtet ble flyttet til 23 april.
Videre ble det vedtatt at «Samarbeidspartnere» «LDO» og
«FN-konvensjonen» skulle sette inn som arbeidsoppgaver
i tidslinjen. Nytt tidslinjedokument legges frem til neste
møte.
16 Polio 12014

D. Informanter
Som nevnt under punkt C skal tallet på informanter være ca.
50. For å nå antallet skal dette både kunne samles fra ulike
organisasjoner i NHF, fra ulike fylker og med
bakgrunn i ulike diagnoser. Trøndelag er villig til å arbeide
med å skaffe informanter og etter kontakt med de tre nordligste fylkene, tar og Magnhild kontakt med disse.
D. Kategorier for levekår og utgiftskategorier rettet mot
særfradraget i selvangivelsen. En var enige om at hovedkategoriene skulle følges, men at det hele måtte gjøres ganske
konkret. Bernt hadde alt begynt på denne konkretiseringen.
Bernt skal styre denne konkretiseringen og de andre i prosjektgruppen og samarbeidspartnere skal sende konkretene
til ham.
E. Saksliste for neste møte
Generelt om status fra prosjektgruppen
Gjennomgang referat og restanseliste
Status samarbeidspartnere
Kategorier levekår og skattefradrag / konkretiseringer
Arbeidet med informanter
Struktur spørre / intervjuskjema
Revisjon tidslinje og restanseliste
Eventuell revisjon av prosjektbeskrivelse
Gjennomgang av arbeidsfordeling til neste møte
Eventuelt.
Møte hevet:
Møtet ble hevet klokka 1500.
Neste møte er klokka 1200 den 27. Februar i FB2.

Referent: Bjørn Hansen

Minneord

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Nils Fjellanger Bakkes bortgang
i november 2013, 79 år gammel. Nils var medlem av regionstyret i Norges
Handikappforbund fra 2005 til han gikk ut av styret på årsmøtet i 2009. Nils fikk
polio i 1947, 13 år gammel, og var også en aktiv pådriver for poliolaget. Han
var medlem av fylkesstyret i Hordaland Poliolag i mange år. Han var en sindig
og rolig person som hadde stor evne til å lytte. Med sin lange yrkeserfaring
som advokat, tilførte han organisasjonene særs nyttig viten om lover og regler.
Samtidig var han meget opptatt av å sprenge personlige grenser for mestring. Vi
takker for ditt arbeid og lyser fred over ditt minne.
Med vennlig hilsen

Norges Handikapforbund Sørvest

Hordaland Poliolag
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Notat fra et samarbeid,
rehabiliterinngsmøte med LKB,
LARS og LFPS på Gardermoen
27. januar

Rehabiliteringsenter: Grande i Ringsaker er ett av flere rehabilteringssentre i Norge. Arkivfoto
Etter forslag fra leder i NHF,
Arne Lein, ble det arrangert et
samarbeidsmøte mellom de nevnte
landsforeninger. Utgangspunktet var
at vi sammen skal se på problemer
som kan være noenlunde like for de
berørte landsforeningene.
Følgende var til stede:
Fra LFS: Roger Amundsen og Randi
Nesje
Fra LFPS: Stein Johnsen og Ragnhild
Skovly Hartviksen
Fra LKB: Marita Herstad
Fra LARS: Leif Arild Fjellheim og
Shaqir Rekhaj
Fra NHF: Arnstein Grendahl, Arne
Lein, Toril Heggen Munk.
Problemstilling:
• Det er mange som ikke får rehabilitering, mange får heller
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ikke rehabilitering tidsnok

•

Rehabilitering er så mangt og
meget

•

Regjeringen satser på rehabilitering, men NHFs medlemmer har andre rehabiliteringsbehov enn det regjeringen
satser på.

•

I følge NHO er det store
ledige kapasiteter på
rehabiliteringsinstitusjonene.

•

Kronikere faller mellom 2
stoler.
Det er forventet mer av kommunene enn det kommunene
klarer.

•

Behovene for de ulike diagnosene har

eventuelle tilpassede tilbud på ulikt
sted

•
•

•

•

Slagrammede – diagnose,
slagenheter
LFPS – er i en annen situasjon. Polio er «utryddet» i
Norge, men hva kan man om
polio?
LKB – landsforening som
ikke har noen diagnose, de
bare har. Det finnes knapt nok
tilbud hos spesialisthelsetjenesten.
LARS – spinalenhetene har et
godt tilbud, men som er usikker på hvordan koblingene til
de ulike stedene er.

Hvordan kan landsforeningen klare å
spisse et budskap?

Hva har landsforeningene felles og hva
har de hver for seg?
Hvilke del av rehabiliteringen skal
landsforeningene ta hver for seg og
hva skal de ta i fellesskap?
Hvordan samarbeide mellom
landsforeningen og Arne Lein som
forbundsleder?
Hvordan få til dette og presentere
dette?
Vi diskuterer litt mer nyansert om
rehabilitering med tanke på bl.a. ulike
behov.
Rehabilitering handler også om
mulighet til arbeid.
Torill Heggen Munk sitter i et
kontaktutvalg mellom helseministeren
og organisasjonene. Helseministeren
har etablert et kontaktutvalg som han
møter og der diskuterer de viktige
ting knyttet til utfordringer som
funksjonshemmedes organisasjoner
har på helseområdet.
De som sitter der er NHF /
SAFO, FFO, FFO organisasjoner,
Kreftforeningen, Pensjonistforbundet.
De har direkte kommunikasjon med
politisk ledelse.
Rehabiliteringssentrene har det
problemet med at det står mange
ledige passer.
Kommunene er ikke villige eller ser
seg ikke råd til å kjøpe plasser.
Grande er en av de få stedene som
gir gruppeopphold over tid for
poliorammede.
For slagrammede er det veldig viktig
å få den nødvendige rehabilitering
veldig fort. Jo før man kan komme på
rehabilitering jo bedre er det.
Behovene er forskjellig, men allikevel
har diagnosene noen likheter i forhold
til bl.a. avslag.
Statistikken viser 51%(?) får avslag på
sine søknader om rehabilitering.
LFS
Mye bedre, men der får man være
minst mulig på sykehusene. Blir
sendt hjem til kommunene og da
oppstår problemene. Mye mer fokus
på sykehusene til det bedre, men det
stopper opp hos kommunene.
En slagrammet har det bedre i
hjemmemiljøet, men det er viktig at
en ikke blir skrevet ut for tidlig fra
sykehuset. De blir sendt hjem før man
er klar for det, og hjelpeapparatet er
ikke klar for å ta imot de som blir

sendt hjem..
Folk blir sendt på sykehjem, og det
er blitt så ille at mange steder blir de
sendt ut på gangen pga plassmangel
Dette gjelder alle aldersgrupper
Det er altfor mange som har behov for
rehabilitering men som ikke får det.
Mange klager over at de ikke kommer
på rehabilitering.
Er det diagnoser som blir
skjevbehandlet?
Forskjell på kronikergrupper og akutt?
Kronikergrupper blir nedprioritert.
LARS
Får mange gode tilbakemeldinger, så i
grove trekk så fungerer det greit, men
det er behov for å få inn mer sømløse
ordninger.
Fungerer ikke greit med kommunene
Private aktører har nå fått mange av
oppdragene
I anbudsrunder blir ikke oppbygde
og gode rehabiliteringssentere
tilgodesett til fordel for andre private
tilbydere som ikke har / eller har lite
kompetanse.
Opplever nedgang og vanskeligheter
på institusjonene og i kommunene.
Kommunene sier bare nei og skylder
på økonomien
Ahus er blitt distriktsmedisinsk senter
/ helsehus
Trening er avgjørende.
Må ha kyndig veiledning i forbindelse
med trening særlig gjelder dette de
som er nyskadet
Ønskelig at det er kortere avstand
mellom forskning og rehabilitering.
Dokumentasjon og erfaring. Mere
samarbeid med forskningsavdelingen.
LKB
Er en av de diagnosegruppene som
har det vanskelig, fordi de ikke har en
diagnose.
God dialog med NAV
Muritunet – senter for Meistring
og rehabilitering ved Ålesund,
er det eneste stedet i landet som
har ekspertise på område. Dette
rehabiliteringssenteret er ikke
landsdekkende. For de som ønsker
å komme til Muritunet må de betale
alle kostnadene selv. Muritunet har
20 plasser i året, men det er veldig få
som får reise dit. Mange søker, men
får avslag. De har ikke råd til å reise
dit pga økonomi og familieforhold.
På Muritunet får en 4 ukers opphold
deretter 2 ukers oppfølging. Dette
opplegget er så bra at flesteparten
av de som fullfører et slikt opplegg
kommer tilbake til arbeidslivet

istedenfor å bli uføretrygdet. Ingen
tilbud i kommunene
Det finnes ikke oppfølging i fra
kommunene. Fastlegene kan heller
ikke nok om plagene.
Mange får behandling hos
fysioterapeuter for rygg, nakke
og skulderplager istedenfor å få
behandling der hvor problemet er.
Dette fordi fysioterapeutene ikke har
kompetanse på dette området.
Hvor er rehabiliteringssentrene?
Hva er status på tilgang til spesialitet?
Hvordan få informert om tilbudene
Muritunet velger nå å legge vekt på
overvekt og rus i forhold til LKB. (Det
er her det er penger for tiden), dermed
forringes tilbudet til nesten ingenting
for de med bekkenløsningsplager
--Kan det være en idé å lage
problemstillinger og be om et møte
med Statsråd Høie?
Hvilke konsekvenser har
samhandlingsreformen fått?
Kommunene ivaretar ikke behovet til
kronikerne.
Er dette et riktig perspektiv å satse på?
Kommunikasjonen i helsesystemet
hvor man forventer mer av
kommunene som ikke har tilbudene.
Brukerne er de som lider. LKB
lider enda mer ettersom de ligger
enda lenger tilbake pga av en ikkediagnostisert diagnose.
Mange får avslag på
rehabiliteringssøknader.
Signalene i helseforetakene er at de
forventer at kommunene skal ta seg av
rehabiliteringen.
Det som er in for politikerne nå er rus/
rusbehandling.
Bestemme seg for et fokus. Hvis
fokus er rehabilitering i lys av
samhandlingsreformen og utfordringer
knyttet til kompetanse i kommunene
og hva som skjer i spesialiststedene
/ opplæringsstedene og fravær av
tilgang til de under påskudd av at
kommunene skal gjøre det og så er det
ikke / finnes det ikke tilbud.
Kommunene tar de eldre og så er det et
stort tomrom i midten.
Satsing på rehabilitering må
linkes opp mot fritt sykehusvalg/
rehabiliteringsvalg, men der går det
på akuttfase og valg av steder etter
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akuttfasen og ikke for kronikere.
Behovet for å komme tilbake til
rehabiliteringsstedene er forskjellig
mellom diagnosene.
Dette kan være et element å se på, hvor
like er de.
For noen diagnoser er det helt
avgjørende å ha et rehabiliteringstilbud
løpende etter akuttfasen.
I Midt-Norge er det dårlig eller ingen
rehabiliteringstilbud (i hvertfall ikke
for LRS).
Meråker kurbad ønsker å spesialisere
seg mer på nevrologi.
Rehabilitering i akuttfasen veldig
viktig for LARS.
NHF ønsker et notat tilsendt fra dette
møtet for å kunne ta det med videre/
jobbe sammen om det.
Viktig å komme med konkrete
eksempler og historier, som illustrerer
hva vi snakker om.
Toril Heggen Munch
Kontaktutvalget for brukere og
helsetjenesten, helsedepartementet
Bredt utvalg, alle former for
helse, somatikk og psykiatri,
helse i forhold til innvandrere,
minoritetshelse rundt omkring. Sitter
for SAFO, FFO, flyktningetjenesten,
Pensjonistforbundet.
Utvalget er stort sett samstemt mens
Pensjonistforbundet er på sin side.
Organisasjonene er på kvalitetssiden,
mens Pensjonistforbundet er på
nærhet.
Alt av helse kan bli tatt opp.
Positivt da Støre var helseminister.
Følte at han hørte og forstod hva
organisasjonene mente,
Har ikke hatt møte med Høie enda,
men satser på å få gode møter med
ham.
Har 6 møter i året.
Tar ikke enkeltsaker, men på
systemnivå.
Har vært veldig mye på
samhandlingsreformen i det siste.
Får oppdragsdokumenter til høring før
noen andre.
Torill stresser hver gang med
Rehabilitering. Føler at den siste
gangen tapte mot ME og
ruspsykiatri.
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Snakket mye om det å legge ned noe i
forhold til å bygge opp nye – særlig i
forhold til samhandlingsreformen.

LFPS
Primært i kronikergruppa.
Vi er ikke en utdøende rase.

Viktig med konkrete tilfeller.

Det er 3 kjente poliovirus, men det er
nå muligens kommet et 4. virus.

LFS (slagrammede)
Mange tilbakemeldinger på at man
ikke kommer på rehabilitering
Blir sendt til kommunen som ikke
har tilbud, blir sendt på sykehjem
som ikke har kapasitet til å gi
rehabiliteringstilbud.
Det er dokumentert at det er viktig
med rehabilitering med en gang.
Noen blir ikke kontaktet i forhold til
rehabilitering fra kommunen etter å ha
kommet ut fra sykehuset. Dette kan få
store negative konsekvenser.
Mange får også avslag
Det er 5 personer i timen som får
hjerneslag i Norge. De lærde sier at
det om 10 – 15 år så vil dette øke med
50%. Eldre tatt i betraktning.
Viktig at NAV er på banen i forhold til
arbeidslinjen.
Sykehusene har større fokus på dette
nå enn de hadde for 3-4 år tilbake.
Sverige og Danmark ligger langt foran
Har Fagråd
LKB
Det er mye bedre i Danmark enn i
Norge. Danmark har diagnose
I Norge blir de med
bekkenløsningsplager lagt under
muskel og skjelettplager, og det er ikke
riktig.
Av 7 er det kun 2 som ikke kom
tilbake til jobb etter rehabiliteringen.
Helsevesenet som ikke har kompetanse
sier at det ikke er et problem, men at
de bare har en svak muskel i ryggen.
Kvinnehelse som ikke er godt nok
prioritert.
Har eget fagråd.
Få fram fakta f.eks. hvor mange ender
opp i uføretrygd pga manglende
diagnose og rehabilitering, hvor mange
får behandling og ikke behandling.
Mailadressa til Toril Heggen Munch toril-hm@online.no

Ca.8 – 9.000 av dem gamle garden
med polio som fortsatt lever. Tallet er
noe usikkert, men ut i fra de epidemier
som har vært og alderssammensetning
generelt så ligger tallet i nærheten av
dette.
Har begynt å falle ned på
prioriteringslisten fordi det ikke er nye
tilfeller.
Ca. 85 prosent får senskader.
Fagkonferanse på polioundersøkelsen
25. april i forbindelse med vårt
årsmøte. Departementet og
Helse-og omsorgskomiteen på
Stortinget er invitert. I tillegg er
helseforetakene og de sykehusene
og rehabiliteringsstedene som har
poliopasienter invitert. Det kommer
folk fra inn og utland. Undersøkelsen
er et samarbeid med Sunnaas sykehus.
Vanskelig å få rehabiliteringsopphold.
Får avslag på rehabilitering.
Ottestad og Grande er en av de få
stedene Sunnaas synes å være på vei
ut i forhold til rehabilitering for vår
gruppe.
LARS
Forskning
Skille mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunene – trening.
Vedlikeholdstrening er viktig.
Mot kommunene for å få flere
treningsplasser.
Dette kan være et forum som kan bistå
NHF med f.eks. tanke på hva med
kommunesammenslåing.
Det ble enighet om et nytt møte i løpet
av våren. Vi i Hovedstyret vil holde
medlemmene orientert om utviklingen
av denne saken. Dette er et emne som
må følges opp. Det er derfor fint om
noen av medlemmene har innspill
på dette. Slike innspill kan sendes til
post@polionorway.no.

Referent:
Ragnhild Skovly Hartviksen.

Kriterier for opphold i
rehabiliteringsinstutisjon
På nyåret sendte vi et brev til
helseforetakene om Kriterier for
rehabiliteringsopphold. Brevet var
som følger.
Slik lød brevet:
”Landsforeningen for Polioskadde
(LFPS) får fra tid til annen
henvendelse fra medlemmer som
har søkt om rehabiliteringsopphold
innenlands. De opplever at det i
enkelte helseregioner har blitt mer
vanskelig å få tildelt plass ved
rehabiliteringsinstitusjoner, både i
eget helseforetaks område og andre
steder i landet. Det synes heller ikke
som det er lik praksis i de forskjellige
helseforetakene. Dette er spesielt
merkbart etter at SER falt bort og vi i
stedet har fått regionale tiltak.
På bakgrunn av dette vil vi gjerne
at dere gir oss en oversikt over
hvilke kriterier dere legger til
grunn ved utvelgelse av tilbud om
rehabiliteringsopphold.

•

Er det faste kriterier for hvem
som får slike tilbud?

•

Har alder noe å si i denne
forbindelse?

•

Hva med intervall mellom de
forskjellige oppholdene?

•

Blir det lagt vekt på at søkerne kan få opphold sammen
med andre med samme diagnose, det vil si gruppeopphold?

•

Er det andre vurderinger som
kommer inn i bildet?

Vi vil sette pris på om dere kan gi oss
tilbakemelding om disse spørsmålene
i løpet av januar mnd d.å. Saken vil bli
drøftet på neste Fagrådsmøte. Fagrådet
har som målsetting å bidra til arbeidet
med å få mest mulig like kriterier i
helseforetakene.”
Tre av helseforetakene; Helse Sør-Øst,
Helse Vest og Helse Nord har foreløpig
svart. Det vil bli sendt purring til Helse
Midt, og svaret derifra vil bli meddelt

ut til organisasjonen.
Først og fremst skal vi få viderebringe
en viktig anmerkning fra Helse
Sør-Øst: ”Helse Sør-Øst RHF vil
presisere at SER, (Sentral enhet for
rehabilitering) ikke har falt bort, men
kun har endret navn til Regional
koordinerende enhet (RKE).
Det er det viktig for oss å være klar
over, Men uansett, de nye enhetene
dekker nå i hovedsak hvert sitt
helseforetak. Det er imidlertid viktig
å være klar over at de, om nødvendig,
kan henvise til rehabilitering utenfor
egne foretaksgrenser.
Over til svarene:
Et av helseforetakene opplyser at det
er under vurdering og opprette faste
kriterier, men arbeidet er ikke ferdig.
Videre så vektlegges det at tildeling av
tilbud skjer på grunnlag av søknad fra
fastlege, fra spesialhelsetjenesten eller
fra sykehus. Tilbudene kan gis i både
primær og spesialhelsetjenesten.
Henvisning fra fastleger eller
avtalespesialister blir vurdert av
den regionale vurderingsenheten.
For pasienter som søkes inn fra
sykehusene blir vurderingen gjort der.
Det er kommunene som har
det primære ansvaret for
rehabiliteringstjenester for sine
innbyggere. Det kan dreie seg
om innsats fra hjemmetjenester,
lokale opplegg som kan intensiveres
i perioder, bruk av kommunal
kontaktperson for koordinering av
tjenester. Vedlikehold av funksjon kan
oppnås f. eks gjennom tilpasning/
og eller intensivering av tilbud i
kommunal regi. Dersom et tilbud innen
primærhelsetjenesten kan føre til
måloppnåelse for pasienten, bør dette
prøves først.

oppholdene så sier alle
helseforetakene at de vektlegger de
behov som beskrives i henvisningen.
Dette blir utslagsgivende for tildeling
av opphold eller ikke.
Helse Sør-Øst opplyser at de fortsatt
har gruppetilbud ovenfor visse
pasientgrupper. De to andre svarer at
de ikke har slike tilbud, men at behovet
for den enkelte pasient blir vektlagt.
Helseforetakene har også tilbud
om vurderingsopphold innenfor sitt
område.
Dette forteller meg at det arbeidet
som nå er satt i gang som et
samarbeidsprosjekt mellom flere av
landsforeningene i NHF er et meget
viktig arbeid. Det kan synes som
helseforetakene nå har en tendens
til å dreie ansvaret for rehabilitering
mer over på den enkelte kommune,
og her har jeg lyst til å rope et varsko.
Vi vet at kommunene ikke har den
kompetanse som de beste sykehusene
og rehabiliteringsinstitusjonene har
bygg opp over tid ovenfor vår gruppe.
Vi bør derfor ta tak i denne trenden
og arbeide videre for at tilbudet skal
kunne opprettholdes på et nivå som
kan tjene våre medlemmer.
Se for øvrig referatet fra
samarbeidsmøtet med de andre
landsforeningene. Referatene står på
side18, 19 og 20.

Det er egne tilbud for barn og ungdom
under 18 år. For øvrig synes det ikke
som alder er noe kriterium for tildeling
i noen av foretakene.
I forhold til intervall mellom

Tekst: Stein Johnsen
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Fra gamle dager
Høsten 1954 sto følgene artikkel i en av Oslo-avisene.

Vaksinering mot polio skal
prøves også her i landet.
Men det advares mot store forventninger.
Også her i landet skal det nu gjøres forsøk med vaksinasjon mot poliomyelitt med det nye medikament Gammaglobulin.
Dette legemiddel er imidlertid meget kostbart og produksjonen begrenset, så noen omfattende immunisering av
befolkningen er for tiden ikke mulig. Derimot er det aktuelt å søke å immunisere mindre grupper av befolkningen som
synes å være lettere motagelige for poliomyelitt enn andre. På Helsedirektoratets budsjettforslag for 1954/55 er det ført
opp 60 000 kroner til dette formål. Endelig stilling til hvorvidt man skal søke importert mer Gammaglobulin vil bli tatt
når helsemyndighetene får mer erfaring av nytten av vaksineringen. Gammaglobulin som fremstilles av blod, antas å gi en
kortvarig relativ beskyttelse mot poliomyelitt.
I det løpende budsjettår er det bevilget i alt 75 000 kroner til kjøp av respiratorer og annet spesialutstyr til behandling av
poliomyelitt. Utstyret vil bli stilt til disposisjon for sykehusene i landet efter hvert som behovet melder seg. Det er meget
kostbart, og bare det mest nødvendige er kjøpt inn. Derfor er det ønskelig å utvide lageret og komplettere efter hvert som
nye erfaringer vinnes. Det foregår en rask utvikling på dette område, og det er mulig utstyret med tiden vil bli forenklet og
litt billigere. Helsedirektoratet koordinerer innkjøp for Staten og de lokale sykehus, og det er etablert et intimt samarbeide
med de andre skandinaviske land. For 1954/55 har Helsedirektoratet foreslått bevilget 100 000 kroner til vedlikehold og
kjøp av poliomyelittutstyr.
Det gjelder ikke å vekke falske forhåpninger hos folk med hensyn til mulighetene for vaksinering mot poliomyelitt. Når
det i budsjettforslaget står at det er aktuelt å søke å immunisere visse mindre grupper av befolkningen ved vaksinering med
Gammaglobulin, er det en noe skjev fremstilling sier medisinalråd Jon Bjørnsson ved Helsedirektoratet. De 60 000 kroner
som er ført opp til formålet vil ikke rekke lenger enn til noen ganske få tilfelle. Virkningen av Gammaglobulin er dessuten
meget kortvarig. Vaksineringen varer bare i noen uker, i høyden et par måneder. Gammaglobulin vil ventelig bli brukt til
vaksinering av sykelig svake barn som er utsatt for poliomyelitt smitte.
Medisinalråd Bjørnsson forteller at det i Amerika er fremstilt en vaksine mot poliomyelitt som har adskillig lengre og
mer effektiv virkning enn Gammaglobulin, og at en million barn vil bli vaksinert i De forente stater med det nye middel.
Vaksinen er ikke prøvet her i landet ennu, og det er ikke tatt noen avgjørelse om hvorvidt man skal gå til anskaffelse av den.
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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 enke 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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Gratulerer med 85-års dagen, Ingunn!
Ingunn Arnsten er
født 31. januar i
1929. Hun tråkket
sine barnesko på
en husmannsplass
i Solør. Giftet seg
med handelsbetjenten Ola i 1953, også
han fra Solør.

Etter noen år bygde
de hus og bosatte seg
i Ringsaker kommune. Veslejenta
kom etter et par år.
Etter ytterligere to
år ble Ingunn rammet av polio som
24-åring. Dette medførte lammelse i hele
kroppen. Med flere
år med behandling/
opptrening både på
«Vanførehjemmet»
på Ottestad, Sophies
Minde i Oslo og
flere sykehusopphold
grunnet operasjoner
på Elverum sykehus.
Gjennom årene
har det vært mange
rehabiliteringsopphold for Ingunn
både på Rehab/Ottestad, Beitostølen
Helsesportsenter og
Grande rehabiliteringssenter, Nes på
Hedemarken.
Tre behandlingsreiser til utlandet
med et fire ukers
opphold på Casas
Heddy, Lanzarote og
to opphold på Vinter- Kjekk jubilant: Ingunn Arntsen fylte 85 den 31. januar. Foto: Privat
sol, Tenerife.
Med et lite barn
arrangeres. Er det noe som går på
med poliogruppa og overraskende
og ektefelle i arbeid var det skikkelig
tvers er ikke Ingunn redd for å si sin
tilreisende på Grande rehabilitering
«tøffe tak» å være borte fra de begge.
mening.
med mye latter, visesang og skøy og
Berit måtte «bosette seg» hos nær
Det er godt å ha deg i laget, Ingunn,
selvsagt kaffe med flott bløtekake og
familie i Solør da Ola måtte fortsette
annet. Gjennom sitt opphold på Grande og vi ønsker deg fortsatt mange gode
i arbeid for å få inntekter til nybygget
år.
deltar Ingunn på de aktivitetene som
hus og sin familie.
en poliorammet «rår med» og det er
Gjennom årene har det blitt en større ikke få!
Anne-Grethe Lundquist
familie – datter (med ektefelle)– tre
Hun er også aktiv på
barnebarn (med ektefeller) – fem ol«hjemmefronten» og stortrives i
debarn. Ingunn har fått oppleve storsvømmebassenget på Brumunddal
familie som hun er veldig glad og stolt ungdomsskole hvor hun er hver
av.
uke, og hun har hatt mange fine
Bursdagen ble feiret i to «bolker».
turer på hesteryggen – så her er intet
Med nær familie ble det Oslo-tur med
«latmannsliv»!
god mat på «Latter» på Aker brygge.
Som medlem i LFPS/ Hedmark
Selve dagen ble feiret sammen
deltar hun på møtene og turene som
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/14.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 6. juni.
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• småklipp

fra nær og fjern

Hjelpemiddelmessa 2014

 I oktober er det klart for
Hjelpemiddelmessa igjen. Det
er NHF Oslo og NHF Øst som
arrangerer messa som skal
avholdes i Ekeberghallen.
Styringsgruppa er allerede i
gang og har vært på befaring i
hallen.
Det blir mye av det samme
som på tidli gere messe, men
styringsgrupa håper det det blir
flere utstillere på årets messe.
Det er Christiania Quarten,
tidssrkiftet til NHF Oslo som
skriver dette.

Varsler trangere boliger
 Handikapnytt skriver i utgave
1/2014 om regjeringen som
foreslår at du skal ha krav på
bare 130 centimeter for å snu
hjemme hos deg selv. Dette er
20 centimeter mindre enn i dag.
Det er Kommual– og
moderniseringsminister Jan
Tore Sanner som har lagt fram
forslaget som kanføre til at
fremtidens boliger vil bi enda

trangere og mindre enn i dag.
Byggreglene skal forenkles
for å få fart på boligbyggingen,
samtidig som byggkostander og
boligpriser holdes nede, skriver
Handikpnytt.

Løsning x-ord nr 4/2014

Godt sagt...
R

 It’s not only only to win
this race!
Petter Solberg
 Verden trenger flere
ydmyke genier. Det
begynner å bli for få av oss.
Egil Roger (Drillo) Olsen
 Vi bor i et samfunn hvor
pizzaen kommer fram til
huset ditt raskere enn
politiet.
Ukjent
 Du bruker de første to
årene på å lære ungene å
gå og snakke. Så bruker du
de neste 16 årene til å be
dem om å sitte ned og holde
kjeft.
Ukjent
 Jeg kan ikke tro at
meningen med livet er å
være «lykkelig». Jeg tror
meningen med livet er
å være til nytte, å være
ansvarlig, å ha medfølelse.
Det er først og fremst å
ha en betydning, å telle, å
stå for noe, å ha gjort en
forskjell ved at du i det hele
tatt har levet.
Leo C. Rosten
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Per Eggemoen fra Oslo ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr.
4/2013. 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.

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

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

