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lederen har ordet

Tenk at det snart er 2 måneder siden vi var samlet til
årsmøte på Gardermoen. Hvor blir det egentlig av tiden?
De siste ukene har vært travle. Mye har skjedd, og my skal
forberedes. Innspill fra medlemmer, samfunnet rundt oss,
og ikke minst politikere skal følges opp. Jo det er fortsatt
utfordringer i hverdagen, og bra er det. Det jeg er mest redd
for er at vi får det så stille og rolig og bra at vi slapper av på
oppmerksomheten. Det kan være farlig.
Også denne gangen hadde vi koblet årsmøtet sammen med
en fagdag. Begge arrangementene ble godt besøk. Det er
flott å se for oss som arbeider med dette. Dette bekrefter at
poliofolket er et engasjert folkeferd. Spesielt så det ut til at
presentasjonen av polioundersøkelsen ble godt mottatt.
Her er det mange viktige funn som vi må jobbe videre med.
Først og fremst må vi få laget en presentasjon av selve
undersøkelsen og de viktigste funnene som kan brukes både
ovenfor byråkrater og politikere. Når det er klart vil den bli
gjort tilgjengelig for offentligheten. Målsettingen er å få til
en pressepresentasjon i løpet av høsten. Dette kommer vi
tilbake til så snart vi har oversikt over arbeidsgangen i dette.
Jeg må innrømme at jeg er noe bekymret over det som skjer
på politisk hold i forhold til funksjonshemmede og våre
rettigheter om dagen. På meg virker det som vi ikke har
den nødvendige respons og aksept i dette miljøet. Flere av
de ordninger som nå er på gang er med på å svekke våre
opparbeidede rettigheter. Jeg tenker her på bygningsloven,
muligheter for faste plasser i arbeidslivet, tilbudene om
rehabilitering, opplæring, tilgang på hjelpemidler - spesielt
bil, mv.
Her må vi sørge for å få politikerne i tale. Så langt synes
det ikke som de argumentene vår hovedorganisasjon NHF
har markedsført har blitt hørt i nevneverdig grad. Man lytter
høflig, men ingen endring av betydning blir markedsført.
Tvert i mot så virker det som om man på forhånd har
definert hva som er best for alle, og at vi blir hørt av
høffelighetshensyn. Dette må vi sammen finne løsninger på.
I alle fall skal det ikke stå på mangel på dokumentasjon fra
oss i den videre prosessen.
I disse dager forbereder vi oss til den store EPU kongressen
i Amsterdam i dagene 25. – 27. juni. Her møter Geir
Strømsnes og Stein Johnsen fra LFPS. I tillegg skal Lillian
Festvåg presentere vår undersøkelse og resultatene fra den.
Flere av Fagrådets medlemmer kommer også å være til
stede som representanter for sine arbeidsgivere. Det skjer
fortsatt mye på dette fagområdet både i forhold til oss med
Post Polio, men også i forhold til de nye som kommer til.
Dessverre så er ikke polioen utryddet enda. Tvert i mot
så er det smittetilfelle i større grad enn de som var ventet
rundt i verden. Dette er noe som både skyldes uvitenhet og
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noen spesielle oppfatninger og holdninger til vaksinering,
men ikke minst at det er krig i flere land. Arbeidet for
folkehelsen er et av de områder som får vike og lide i slike
sammenhenger. Her gjør Atlas Alliansen en flott jobb, noe
vi alle må være med på å støtte opp om når vi har anledning.
Lenge så det ut til at vi ville få en minimal representasjon
på Poliokonferansen i Amsterdam, men her har det skjedd
store ting siden vi var sammen. Først har et lokallag, Nord
Vest, gitt penger til LFPS som var spesielt merket til vår,
i dette tilfelle, lederens deltakelse på kongressen. Videre
har det kommet inn noen flere bidrag til undersøkelsen, og
ikke minst. Som dere vil se et annet sted i bladet så har vår
søknad til BUFDIR nådd fram. Derifra fikk vi kr. 400.000.
Disse pengene er det ment at vi skal bruke i arbeidet videre
med tilrettelegging av hverdagen for våre medlemmer. Takk
– det var det vi virkelig trengte. Derfor kan jeg som nevnt
ovenfor love at vi skal jobbe videre med presentasjonen og
sørge For at den kommer medlemmene og andre poliotter til
nytte.
Vi i Hovedstyre og Fagråd får fortsatt spørsmål om
vaksinering. Vi ser også at Rikshospitalet har sendt ut en
oppfordring til deltakerne på årets Behandlingsreiser om å
overvei å ta poliovaksine. Slik situasjonen nå er så er det
ingen tvil om at dette kan være nødvendig. Spesielt for de
som skal reise til utsatte områder, men også for de som
kommer i kontakt med folk fra disse områdene. Utbruddet
av aktiv Polio i Syria er et synlig eksempel i så måte. Nå
kommer det snart flere flyktninger fra denne konflikten, og
de kan være potensielle smittebærere.
En annen sykdom som synes å gi grunn til bekymring
nå er Tuberkulose. Også her ser det ut som den er på
vei tilbake. Derfor kjære medlemmer. Ta kontakt med
vaksinasjonskontorene i kommunen hvor dere bor og ta en
prat med dem om oppdatering av vaksiner. Det er viktig at
vi er best mulig beskyttet framover. Verken vi eller andre
trenger å få akselerert de problemene vi har, eller få nye.
Men ikke minst gode venner. Nyt sommeren nå når vi har
den her. Slapp av. Gjør noe dere har lyst til. Bruk dagene til
å lade opp batteriene slik at vi har oversudd når høsten tar
igjen oss om en tid.
Inntil da vil jeg få ønske dere alle en riktig god sommer, og
vel møtt ved neste korsvei.

Stein

AKERSHUS OG ØSTFOLD

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER I AKERSHUS OG ØSTFOLD TIL
MEDLEMSMØTE/FAGDAG 30. AUGUST 2014 KL 11.00
PÅ SERVICESENTER FOR ELDRE OG UFØRE
KIRKEVEIEN 3, 1400 SKI
Tema: Polioens dag – polio før og nå - hvordan har vi det i dag?
Dersom du ønsker det, kan du ta med nær familie eller nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen,
kan du gjerne dele invitasjonen med dem.
Eller kjenner du noen som har polio og ikke er medlem, del også invitasjonen med dem.
Fagdagen er gratis.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
PROGRAM:
11.00 - 11.15
11.15 - 13.15

13.15 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 16.15
16.15

Velkommen
Professor Nils Erik Gilhus, Universitetet i Bergen og Haukeland
universitetssykehus
Senskader – hva skjer i forbindelse med senskader, og hvorfor får vi
senskader
Lunsj
Musikkinnslag
Fysioterapeut Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus
Trening - overtrening – ikke trening.
Avslutning

Det er lagt inn tid til spørsmål og svar underveis.
Påmeldingsfrist 15. august. Påmelding sendes til:
Helene Kjølstad – helene.kjolstad@gmail.com / tlf. 97110207 eller
Aud Aasheim – auaashei@online.no / tlf. 97039725

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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Referat fra Fagdagen 25. april
Før årsmøtet på Gardermoen ble
det arrangert en fagdag dagen før.
Dagen var viet til presentasjon av
Polioundersøkelsen av 2014.
Programmet ble åpnet av lederen
som presenterte tema og innlederne.
Dette var Prosjektleder Lillan Festvåg,
Fagrådsmedlem Anne Kristine
Schanke og tidligere leder i LFPS
Steinar Øyhaugen.
Schanke innledet med den faglige
bakgrunn for undersøkelsen. Hun
hilste i den forbindelse fra det faglige
forskningsmiljøet på Sunnaas, og
understreket den rolle som LFPS og
poliofolket har hatt opp mot fagmiljøet
på Sunnaas opp gjennom årene og
forbindelsen mellom den forrige
undersøkelsen fra 1994 og dagens
undersøkelse.
Hun ga en oversikt over polioens
historie helt fra gamle Egypt, via
moderne tid i USA og, etter hvert,
utviklingen i de europeiske land.
Undersøkelsen i 1994 fortalte
oss hvordan sykdomsfasen,
rehabiliteringsfasen og hverdagen
har vært, og fortsatt er for poliotter
i Norge. Noe av det vi lærte var at
vi hadde/bodde i et samfunn som
ikke var tilrettelagt. Poliofolket var
faktisk pionerer i forhold til tilbud til
funksjonshemmede i Norge. Vi fikk
satt lys på hvordan hjelpeapparatet
var innrettet i forhold til adekvate
tilbud ovenfor den enkelte og ovenfor
diagnosegruppene totalt.
Ingen var forberedt på den situasjonen
som poliottene møter med senskader,
og det var først i 1993 at dette ble
godkjent som egen diagnose.
Steinar Øyhaugen var også med og
orienterte om oppstarten av arbeidet
i foreningen samt bakgrunnen for
undersøkelsen.

sykdom og begynne med arbeidet med
å få aksept utad på alle plan.
Øyhaugen fortalte at noe av det
første som LFPS begynte med var å
lage infomateriale om sykdommen.
I tillegg begynte man å jobbe med
å få etablert behandlingsreiser for
pasientgruppen. Dette ble, men i
første omgang bare som et ønske,
vel mottatt av Rikshospitalet, men
de ba om skikkelig dokumentasjon
i forhold til behov. Styret så da klart
behovet for en skikkelig undersøkelse
av poliorammedes situasjon. Arbeidet
den gangen var i stor grad preget av
dugnader, og det var den første tiden
stort sett styret som sto for denne
aktiviteten.
To – tre år etter undersøkelsen fikk
man gjennomslag for behovet i forhold
til ønsket om behandlingsreiser.
Ordet ble så gitt til prosjektleder
for den nye undersøkelsen, Lillian
Festvåg. Hun startet med å fortelle om
prosessen i forbindelse med arbeidet.
Undersøkelsen er både en oppfølging
og en videreutvikling av det som
skjedde i 1994. Hun var også med i
arbeidet med den første undersøkelsen.
Etter hvert som tiden har gått så
har vi opplevd en stillstand i det
medisinske og menneskelige tilbudet
til polioskadde, noe som både
enkeltpersoner og ikke minst ledelsen
i LFPS etter hvert ble mer og mer klar
over.
Avklaring av behovet og initiativ til
undersøkelsen startet etter et møte
mellom Lillian Festvåg og Stein
Johnsen på Tenerife i 2013. Selve
arbeidet med undersøkelsen ble vedtatt
av årsmøtet i LFPS i mai 2013.

Begge innlederne understreket det som
synes å være typisk for poliorammede,
det at man ikke lar seg stoppe av
hverken funksjonshemming eller
samfunnets begrensninger. Vi er kjent
for at vi er «minst like god som andre
og aller helst bedre».

Høsten 2013 ble brukt til planlegging
og utarbeidelse av det faglige
grunnlaget samt utarbeidelse og
gjennomgang av skjemaet. Dette ble
sendt ut i januar 2014, og purring
gikk ut i februar. Registreringen
ble avsluttet pr. 10. mars. Dette var
nødvendig for å få fram de aktuelle
data til årsmøtet i LFPS og EPUs
kongress i Amsterdam i slutten av juni
d.å.

Noe av det viktigste vi opplevde med
den første undersøkelsen var at vi fikk
poliofolket til å identifisere sin egen

Utsendingen var tydeligvis en vekker
for mange, og både Anne Kristine
Schanke og Lillian Festvåg hadde
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åpne telefonlinjer for de som ønsket
kontakt. Også de øvrige medlemmer av
prosjektgruppen ble kontaktet i denne
forbindelse, om enn i mindre grad enn
de to førstnevnte. Undersøkelsen har
tydelig satt i gang tanker og følelser
hos flere av dem som fikk skjemaet.
Undersøkelsen vil bli skikkelig
gjennom-arbeidet og det vil bli
en samlet presentasjon av hele
undersøkelsen etter hvert. Videre
synes det som at vi vil kunne få et
doktorarbeid på det som her kommer
fram.
Svarprosenten er på 71,5 % totalt,
mens svarprosenten blant våre
medlemmer er på hele 74,5 %. TNS
Gallup sier at dette er en eksepsjonell
høy svarprosent. Det forteller oss at vi
er klar over at denne undersøkelsen er
viktig for kartlegging av poliofolkets
situasjon.
Respondentene er hovedsakelig i
gruppen «yngre eldre». 2/3 av den
samlede gruppen er under 75 år, og ca.
fem prosent er over 85 år. Disse er i
det som blir benevnt eldre og «gamle
eldre».
Svarene har kommet rimelig godt
fordelt fra alle landsdeler. Noe som
er meget interessant er at svelg
problematikk øker. Ja, det er faktisk
en økning fra forrige undersøkelse.
Pustefunksjon og ryggsmerter synes
ikke å ha noen markant økning.
I forhold til ben og armer er det
en økning i plagene fra forrige
undersøkelse.
Det viser seg også at det kun var ca.
sju % som var 18 år eller eldre da de
fikk polio. En stor prosent var også
innlagt på sykehus i akuttfasen og i
tiden etterpå. Flere hadde opphold av
til dels lang varighet.
Nærmere halvparten av utvalget har
hatt ortopediske operasjoner. Her er
det en fare for litt feilmargin da kun 56
% har svart på dette spørsmålet.
Vanligvis så opptrer Post Polio
syndromet 30 – 40 år etter akuttfasen,
men denne undersøkelsen avdekker
at det faktisk er flere som først de
senere årene har fått, eller blitt bevisst,
senskader. Dette synes å være spesielt
framtredende blant menn, noe en
kanskje kan spørre om hvorfor?

64 % av de spurte forteller at de ikke
har vært til omfattende utredning
i forbindelse med polioskadene/
problemene de siste 5 årene.
Et annet tema var bruk av
hjelpemidler. Der viser det seg at
det nå er flere som bruker slike enn
tidligere. Det som spesielt har økt er
bruken av rullator. Dernest kommer
ortopediske hjelpemidler som skinne,
korsett, krykke eller stokk. Det er også
en klar økning i bruken av elektrisk
rullestol, noe mindre i forhold til
manuell stol.
Videre ser vi nå en utvikling som
indikerer at funksjonshemmingen
medfører spesielle vansker med for
eksempel å gå i trapper. Ellers synes

det som om pasientene stort sett
klarer det meste i hverdagen. Dette
kan muligens ha sammenheng med at
bygningsmassen er mere universelt
utformet etter hvert.

betydelig økning i gruppen som
opplever at de har senskader. Med
andre ord synes det som at poliofolket
er klar over at de vil få senskader, og at
de godtar at det vil være så.

Flere, ja markant flere opplever mere
smerter i muskler og ledd. Flere
melder også om søvnproblemer og
mindre toleranse for kulde.

Vi skal nå ta for oss hele
undersøkelsen med sikte på og lage
en sammenfatning og presentasjon
som kan brukes i det videre arbeidet
framover. Dette er spørsmål vi vil
komme tilbake til etter hvert, men
målsettingen er klar i forhold til at
dette skal være en undersøkelse som
skal gi seg praktiske utslag i vårt
arbeide framover, og at den vil kunne
være med på å bedre de polioskaddes
vilkår i årene som kommer.

Det gis også tilbakemeldinger
som tyder på at mange synes at
helsetilstanden stort sett er bra, og at
den ikke blir nevneverdig verre.
Det synes heller ikke å være noen
særlig økning i forhold til om
utvalget føler om de har en alvorlig
funksjonshemming, men det er en

Referent: Stein Johnsen.

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten
til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2014
Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) har
svart på vår søknad om penger til Polioundersøkelsen.
Svaret på søknaden gjengis her. Dette var en god
oppmuntring i arbeidet som pågår og det betyr at vi kan
gå videre med arbeidet med presentasjon av resultatene
både i det offentlige rom og overfor våre medlemmer.

•

Har nytteverdi og bredde: Tiltak som har gjenbruksedi for andre og/eller som når mange målgrupper, for eksempel målgrupper og brukere
utenfor egen diagnosegruppe.

•

Bekjemper dobbeltdiskriminering: Tiltak som jobber med å bedre levekårene for særskilt sårbare
personer med nedsatt funksjonsevne, dvs. de med
dobbelt minoritetsstatus slik som seksuelle minoriteter, innvandrere mv.

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir)
viser til mottatt søknad fra dere om tilskudd til
levekårs- og livskvalitetstiltak for 2014 for tiltaket
«Levekårsundersøkelse for Poliorammede i Norge».

•

Bidrar til rettighetsformidling: Tiltak som formidler rettighetene til funksjonshemmede, og da
særskilt oppfølging av FN-konvesjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bufdir har nå fullført behandlingen av søknader om
tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten
til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I henold til
statsbudsjettet kap 847 post 72 er det for 2014 bevilget kr
14 490 000 til denne tilskuddsordningen. Det har kommet
inn søknader på til sammen ca 34,7 millioner kr (2013: 54
mill kr). til denne tilskuddsordningen. Bufdir har innvilget
tilskudd til 21 søknader (2013: 9 søknader). Oversikt over
årets tildelinger finnes på direktoratets nettsider www.
bufdir.no.

•

Bidrar til holdningsskapning: Tiltak som bidrar til
positive holdningsendringer i amfunnet ovenfor
personer med nedsatt funksjonsevne.

•

Bidrar til voldsforebygging: Tiltak som bidrar til
forebygging og bekjempelse av vold mot fuksjonshemmede, jfr. Målene i «Et liv uten vold – Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017».

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene
og livskvaliteten til mennesker med nedsatt
funksjonsevne 2014

Deres omsøkte tiltak innvilges et tilskudd på kr 400 000.
Vedtaket baserer seg på en vurdering av deres søknad
opp mot Budirs saksbehandlingsprioriteringer, samt en
vurdering av deres søknad opp mot de øvrige søknader som
er innkommet. I søknadsbehandlingen har Bufdir valgt å
prioritere søknader som tilfedsstiller minst to av følgende
kriterier.
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Felleskonferanse for poliorforeningene
i Buskerud, Telemark og Vestfold

Recordslyngen: Bildet viser trening i Redcord slyngen.
Fysioterapeut Petter Elvestad, som
driver Skjærgårdsklinikken på
Tjøme, var den første som var i ilden
på konferansedagen til poliolagene i
Buskerud, Telemark og Vestfold som
ble holdt på Sandefjord Motor Hotel
fredag 9. april.
Prosjekt ved Skjærgårdsklinikken
Høsten 2012 inviterte fysioterapeut
Petter Elvestad personer med
senskader etter polio til å være
med i et prosjekt som han ønsket
å gjennomføre. Han hadde nemlig
hatt oppsiktsvekkende resultater
med en poliopasient som hadde
fått en behandling som kalles
neuromuskulær aktivisering. Dette er
en behandling som gjennomføres på
en meget skånsom måte ved at man
gjør veiledede bevegelser i slynger
som er tilkoblet vibrasjon. Denne
behandlingen har medført en markant
forbedring i muskulær funksjon med
økt stabilitet, bevegelighet og balanse
på hans pasient og ut fra det tenkte
han at det skulle vært spennende å se
om andre med senskader etter polio
også kunne ha effekt av denne form for
behandling.
Prosjektet
Prosjektet hans holdt på i 6 måneder.
Det var 10 personer som var med i
prosjektet. Alderen var fra 34 til 72
år. Petter tok en test av hver enkelt
ved start og etter 6 måneder. Det
var resultatene etter de 6 månedene
8 Polio 22014

han presenterte for oss. Han fortalte
at ingen hadde oppnådd de samme
funksjonsbedring som hans første
poliopasient, men de i prosjektet
hadde fortalt om følelse av økt indre
energi, følelse av oppstemthet, nedsatt
smerte i rygg, nedsatt smerte i hofter,
nedsatt smerte i skuldre og bedret
balanse gående.
Effekten av disse resultatene har en
varighet på 2 til 3 uker. Man oppnår
samme effekt ved ny konsultasjon.
Effekten oppnås kun når vibrasjonen
tilføres øvelsene og effekten
opprettholdes med en konsultasjon i
uken.
Disse resultatene vekket interesse
hos mange av tilhørerne. Mange lurte
på hvor man kunne få slik behandling.
Da sa Petter at det var bare å gå inn
på www.redcord.no og se på den
fylkesvise oversikten over hvem som
er sertifisert til å gi slik behandling.
Han sa også at det er vi som må trykke
på fysioterapeutene for å få denne
behandlingen

suksess er bunadsko til både damer
og herrer. Arnesen hadde med seg sko
som selges i vanlige skoforretninger
og sko som tilpasses individuelt ( FIA)
og som er godkjent av NAV. Der er
nok fargevalg og design noe begrenset
fordi det er små kvanta av sko som
lages og motene skifter veldig.
Klaveness har også et godt
samarbeid med Teknomed som deler
bygg med dem i Sandefjord der vi
kan få ortopediske sko og ortopedisk
sydde sko. Utformingen av lesten er
det ortopediingeniøren som tar seg av,
mens Klaveness står for produksjonen.
Da har man større frihet vedrørende
fargevalget, men designet er jo litt låst
fordi skoen skal kunne gi maksimal
støtte for foten. Konklusjonen blir vel
at det er nok litt vanskelig å få fancy
sko til skakke poliobein.
Klaveness samarbeider også med
ortopediske firmaer i Drammen.
Mange benyttet anledningen til å
gjøre seg kjent med sko utvalget og få
med seg et laaaangt sko horn hjem.

Sko fra Klaveness skofabrikk
Etter lunsj var det Åge Arnesen fra
Klaveness skofabrikk som skulle vise
deres kolleksjon av sko. Han hadde
tatt med seg et bredt utvalg av sko.
Klaveness skofabrikk holder til i
Sandefjord og er en av tre gjenlevende
norske skofabrikker, selv om skoene i
dag blir sydd i Polen og Portugal.
Klaveness lager komfort sko, som er
tilpasset nordiske føtter og deres store

Stor interesse
Temaene på denne konferansen
interesserte mange av våre
medlemmer. Det var 42 stykker
tilstede i Sandefjord på denne fine,
men litt kjølige maidagen.

Tekst og foto: Torunn Jacobsen

Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering:

Åpning av nytt senter i mars
Regional Kompetansetjeneste
Rehabilitering (RKR) er etablert
av Helse-Sør-Øst i samarbeid med
Sunnaas Sykehus på Helsearena
Aker - tidligere Aker Sykehus
i Oslo. Senteret ble åpnet av
administrerende direktør Einar
Strand ved Sunnaas Sykehus 5.mars
i år.

og hjerneskade.

Daglig leder Jan Egil Nordvik forteller
at RKR har som oppgave å formidle
kunnskap og erfaringer innenfor
rehabiliteringsfeltet. De skal være
pådriver for etablering av ulike faglige
nettverk , utøve koordinatorrolle
innenfor rehabiliteringsforskningen,
samt initiere fagutvikling innenfor
rehabiliteringsområdet.

Gjennomføre
kompetanseundersøkelser blant
rehabiliteringspersonell innen
spesialisthelsetjenesten og
rehabiliteringsinstitusjoner som har
avtale med Helse-Sør-Øst.

Spesielle mål for 2014 er:
Etablere tre fagnettverrk for
rehabilitering etter lungesykdom, kreft

Utarbeide forslag til
evalueringsverktøy for all
rehabilitering i Helse-Sør-Øst.
Utvikle IKT-baserte løsninger for
fagutvikling av helsepersonell innenfor
rehabiliteringsfeltet.

Det er å håpe at dette senteret kan bli
av stor betydning for oss som trenger
rehabilitering jevnlig. Rehabilitering
kom som bekjent veldig dårlig ut
i forbindelse med etablering av
Samhandlingsreformen.

Bjørg Holm har gått bort.

RKR skal bidra til at kompetanse om
rehabilitering blir kjent i hele HelseSør-Øst. Fagfolk skal hjelpes til å
snakke sammen.
– Dette vil få stor betydning for alle
som jobber på rehabiliteringsfeltet i
spesialisthelsetjenesten i Helse-SørØst. Oppdraget er stort, sa leder Jan
Egil Nordvik. RKR vil også jobbe ut
mot primærhelsetjenesten

Alle tror at dette tiltaket skal gi et
systematisert tilbud, og i siste ende bli
en forskjell for sluttjenesten – nemlig
pasientene.

Tekst: Snefrid Bergum

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

Et sorgens budskap har kommet
til oss i LFPS
Vårt aktive og sentrale medlem
over mange år,
Bjørg Holm gikk bort den 30. mai 2014.
Hun ble begravd på Voss den 6.juni
Vi takker for den innsatsen hun har
ytt gjennom år
Vi lyser fred over hennes minne.

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

Minneord vil komme i neste nr av POLIO.
- tilhenger av norsk kvalitet
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Å leve med polio

AKTIV: Per Moltu fikk poliomyelitt som sjuåring.
Per Moltu (69) har spent ski på
beina, klatra i fjellet og sykla
hundrevis av mil. Sjølv om han vart
lam som sjuåring.

Den vesle guten tittar ut gjennom
vindauget frå soverommet sitt i loftsetasjen. Viss dei der nede hadde kika
opp, ville dei kanskje ha sett han, med
bleikt ansikt og lengsel i blikket. Han
vil også ut å springe i vårsola. Leike,

Sommaren 1952: Per Moltu (t.h) og ein jamnaldrande poliopasient på luftetur i sjukehusparken til Innherred sjukehus i Levanger.
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rope og fryde seg med dei andre førsteklassingane i skulegarden. Men guten
ligg til sengs med nyrebekkenbetennelse. Det er i alle fall det legen har sagt
at det er, for det har han hatt før.
Guten vender nasa inn mot rommet
igjen. Han stig fram frå senga – må
på toalettet. Ein brøkdel av eit sekund
seinare ligg han langflat på golvet. Det
var visst ikkje nyrebekkenbetennelse
likevel.
Per Moltu (69) løfter glaset med Pepsi
Max til munnen. Svelger berre ein
gong.
– Det er ikkje ofte eg drikk brus –
berre av og til i helgane, viss eg skal
ha ein pizza eller noko sånt. Men til
pizza er det kald øl som er best. Å sitje
og drikke varm øl er pyton, seier han.
Vi sit ved kjøkenbordet i Per sitt
hus på Moltustranda. Rullatoren står
på ein armlengds avstand frå stolen
hans. Den har blitt naudsynt dei siste
åra, akkurat som dei gode naboane,
familiemedlemmane og vennene hans,
som så gjerne stiller opp når det trengs.

Den blå Toyota Corollaen står parker framfor huset. Den har knapt vore
i bruk etter at foten vart for svak til å
trykkje ned clutchen.
– Det er jo berre å få seg ein bil
med automatgir, seier dei, men kva
hjelper det når du ikkje kjem inn i bilen, spør Per.
Han går ikkje klar av det såkalla
Postpolio–syndromet (PPS). Det kjem
med alderen.
– Plutseleg ein dag merka eg at det
var så vanskeleg å kome opp av senga.
Eg har blitt meir og meir hemma, men
det går ganske greitt. Eg går framleis
ned på butikken kvar einaste dag, og
rullestolen ventar enno, seier Per.
Frå vindauget kan han skimte barndomsheimen, der han budde på loftet,
saman med foreldra og storesøstera på
50- og 60-talet. Eit steinkast unna ligg
barneskulen. Men i dag ligg skulegarden på baksida, og vi kan ikkje sjå om
ungane er ute og leikar i vårsola, sånn
som Per visste at dei gjorde den dagen
for ganske nøyaktig 62 år sidan. Det
var den dagen då mora hans forstod at
sonen var råka av poliomyelitt.
Poliomyelitt. Sjukdommen er forårsaka av polioviruset og rammar nervesystemet. Men det er ikkje slik at alle
som vert smitta av polioviruset vert
sjuke. Ifølge nhi.no (Norsk helseinformatikk gjeld det berre fem prosent. Per
Moltu var ein av dei. Det begynte med
feber og andre typiske influensasymptom. Ei veke seinare var symptoma
på retur, men då ramma dei karakteristiske lammingane. Viruset hadde
angripe dei motoriske nervecellene
i hjernestammen og ryggmargen og
gjort sjuåringen lam frå livet og ned.
Per vart råka under den siste store
polioepidemien i Vesten, som herja
frå 1950 til 1954. To år seinare kom
vaksinen til Noreg, og i juni 2002 vart
Europa offisielt erklært poliofritt.
Per peikar på den vesle haugen med
bilde på kjøkenbordet. Nokre av dei
med farger, dei fleste i svart/kvitt.
Bilda viser stort sett det same: ein ung
og tilsynelatande bekymringsfri mann
i tur–kle med kamera rundt halsen
og sekk på ryggen. Og ved sidan av:
tremenning, turpartnar og bestevenn,
Johan Moltu.
– Det vart mange turar på 80–talet.
Mellom anna gjekk vi ei heil veke i
Rondane og Jotunheimen med fjelltelt.
Det tok vi også med på tur til Danmark
og Tyskland, før vi hamna på Norway
Cup i Oslo, fortel Per.
Turane gjekk han med knapt ein
muskel i magen og venstrebeinet. Ein

Søsken: 17. mai: Per Moltu og storesøstera på trappa heime på Moltustranda.
kan nemleg lære seg å leve med polio.
Og vel så det.
– Mange spådde meg eit liv i rullestol før eg fylte 40. Rullestolen ventar
enno, og eg føler at eg har fått gjere
det meste eg har hatt lyst til. Eg har
vore i fjell og fjøre og besøkt mange
land, seier 69–åringen.
Kven skulle trudd det for 62 år
sidan?
April, 1952. Korga står på bedehusloftet. Husmorlaget har kjøpt den i tilfelle
nokon i bygda vert sjuke.
Heldigvis tar det ikkje altfor lang
tid før guten er på plass i korga, med
god hjelp frå naboane. No gjeld det å
få han til sjukehuset i Ålesund. Det er
lettare sagt enn gjort.
– Her var ein sildoljefabrikk som
var komen i gang på slutten av 40–talet. Den hadde ein lastebil, som vart
brukt til å frakte arbeidarar til og frå
fabrikken. Men korga var for lang til at
heile fekk plass på lasteplanet, så det
stakk ut ein liten del. Den vart surra
fast, og så vart eg køyrd til fabrikken.
Der fekk dei meg om bord i fabrikkbåten, «Grenå», som sette kursen mot
Ålesund og sjukehuset, fortel Per.

Legene er i villreie. Dei har ingen
føling med polio, og kan ikkje gjere
noko for guten, som plutseleg har
mista kjensla i beina. Men dei kjøper
han beksaumarar (skisko av den gamle
sorten), for dei er tunge og vil halde
føtene i ro. Som om dei ikkje held seg
i ro heilt av seg sjølve.
– Ja, skiskoa i dag er ganske annleis. Tenk at vi er komen heilt til… ja,
eg vil ikkje nemne det ein gong. Tida
flyg altså. Det var heilt forferdeleg å
fylle 60. 50 var greitt, men at eg nærmar meg 70! Det er ikkje sant. Det
følast som ein «big bløff». Men kvar
var vi? Jau, eg var lagt inn på sjukehuset i Ålesund og hadde ikkje bevegelse
andre stader enn i hovudet og hendene.
Men kva veit vel ein sjuåring om sånt?
Eg rekna jo med at eg skulle bli frisk
igjen, sånn som alle kameratane mine
var, hugsar Per.
Den lamme sjuåringen blir send av
garde med Hurtigruta frå Ålesund til
Trondheim. Vel framme, held reisa
fram med tog til Levanger, ti mil nord
for Trondheim. Der står sjukepleiarane
og ventar på han. Og dei tek han med
til Innherred sjukehus, der han vert
verande i ni månader.
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– Eg hamna på eit rom med 4–5 eldre folk som også var ramma av polio i
større eller mindre grad. Høgresida mi
kom seg til igjen etter kvart, og der var
aldri nokre smerter i venstresida, for
det gjer ikkje vondt i noko det ikkje er
liv i, seier Per.
– Første gong eg stod på beina støtta
eg meg på eit par fysioterapeutar. Og
der var ein person som flytta det eine
beinet mitt framfor det andre. Etter
kvart kom det såpass mykje med musklar i den høgre foten at eg greidde å
stable meg på beina. Den venstre vart
lagt i ei skinne som skulle halde den
på plass, så når eg skulle sitje, måtte eg
dra i ein lås for å kunne bøye beinet.
Eg trena mykje skrankeøvingar, der eg
fekk halde meg fast med begge hender.
Første prioritet var å lære å gå igjen,
seier Per.
Tid til trening hadde han nok av,
for det vart ikkje mykje besøk den
sommaren. Det var ikkje meir enn sju
år sidan krigen, og ifølge Per var det ei
«Kina–reise» å kome seg frå Herøy til
Levanger. Men romkameratane på sjukehuset var fine å prate med, sjølv om
dei snakka trøndersk og var på alder
med besteforeldra hans. Men den unge
sakna familien sin.
– Å sende eit brev kosta 25 øre den
gongen. Det var slik eg lærte å skrive
– og eg fekk interesse for det. Matematikk gjekk det dårlegare med. Eg fekk

ikkje undervisning på sjukehuset, så
kanskje eg kom litt skeivt ut. Eg har
aldri likt matematikk, seier Per.
Han ser ikkje mykje av sommaren
det året. Men når himmelen endeleg
vert blå, bestemmer sjukepleiarane
seg for å ta med Per og ein annan
jamnaldrande polio–pasient ut
i sjukehusparken for å slikke
livgjevande solstrålar. Dei to sit
på bårer, for dei er framleis ikkje
sterke nok til å gå sjølve. Bårene blir
plasserte under eit vakkert Gullregn–
tre. Dette må dei smake på, tenkjer
gutane og stappar nokre av dei
freistande gule blomane i munnen.
Like etterpå kjem sjukesøstera bort
med bekymring i blikket.
– Har de spist av treet? spør ho.
Ja, det innrømmar dei gjerne.
Dermed tek den deilige
sommardagen brått slutt.
Sjukepleiarane får fart på seg, stormar
inn på badet med dei to gutane, og
sørgjer for å få dei pumpa så fort som
råd. I motsetnad til syrinar (som trass
alt liknar litt, men ikkje kjem i gult
og dessutan smakar søtt), er Gullregn
svært giftig. Heldigvis går alt bra med
dei to planteetarane.
Desember 1952. Med skinne
på venstrebeinet, jernkorsett på
overkroppen, friskt pågangsmot og ein
stokk i kvar hand, er sjuåringen klar

for heimreisa. Snart kjem far.
Det er godt å sjå han igjen.
– Du snakkar så rart pappa, seier
guten forundra.
Faren tenkjer truleg akkurat det same
om sonen som plutseleg har slått om
til trønderdialekt. Den skal kome til å
henge ved eit heilt år.
– Det var kjekt å sjå foreldra og
søskena mine igjen. Dessutan var det
stor glede over at den «bortkomne
sonen» var komen heim igjen. Der var
fullt av folk på besøk, for alle ville
snakke med han der «trønderen».
Per smiler ved minnet. I 1953
gjekk han på skulen med skinne på
foten. Dessutan måtta han begynne i
førsteklasse på nytt, fordi han hadde
vore borte frå april til desember.
– Møtte du sosiale utfordringar?
– Nei, det var ikkje noko problem.
Der var ein nabo som likte å kaste litt
stein på meg av og til, men det gjorde
ikkje noko vondt. Han gjorde det berre
fordi eg ikkje kom meg fort nok unna.
Nei, sosialt gjekk det heilt fint. Dette
var før mobbing vart oppfunnen, seier
Per og humrar.
På midten av 1950–talet får Per
sin lege nyss om det er opna eit
polioinstitutt på Haukeland sjukehus i
Bergen. Dermed vart 10–åringen send
av stad for å trene.
– Det var kjekt på Haukeland.
Fleire opphald der gav meg framgang

På fjellturar: Per Moltu gjekk mykje på fjellet på 80–talet. Her i den norske fjellheimen i Rondane.
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og styrke. Trening i symjebasseng var
ein viktig del av behandlinga, noko
som ikkje var så vanleg på den tida.
Etter kvart vart eg så frisk at eg kunne
gå utan hjelpemiddel, og det var det all
grunn til å rope hurra for. Då vart det
fotballsparking i korridorane og ein del
gule kort, smilar Per.
Han har alltid vore interessert i
fotball.
– Dette var i «Kniksen» og
«Pesen» (Roald Jensen og Rolf Birger
Pedersen, red. anm.) si storheitstid.
Når vi gjekk tur på Haukeland på
søndagane høyrde vi jubelen frå Brann
stadion, hugsar han.
1960.
– Du tør ikkje å slå han Moltu, for
fyren toler alt.
Guten frå Leikong tek utfordringa.
Gjer seg klar til å slå, medan tre av Per
sine venner steller seg bak kompisen
for å støtte han så han ikkje fell.
Den besøkjande tek sats. Siktar
seg inn på den framande guten si
brystkasse og legg all styrka i slaget.
Så kjem hylet. Men Per står stille utan
å føretrekkje ei mine. Samstundes tek
slåsskjempen tak i si eiga hand – den
utan hud på knokane – medan ansiktet
vrir seg i smerte. Han kunne jo ikkje
vite at Per går rundt med gipskorsett.
– Tidleg i tenåra vaks ryggen min
seg skeiv. Behandlinga gjekk ut på å
støype ryggen fast med gips, seier Per.
Han trur han er i dei beste hender
på Sophies Minde i Oslo. Professor
Ivar Alvik seiast å vere den mest
kompetente ryggspesialisten i landet.
Difor er det heilt greitt for Per at
legane festar ein talje under haka
hans og gir ryggen full strekk. Dei
smørar på gipsen over heile kroppen,
frå høgre øyre til venstre kne. Då er
det berre å vente til den størknar, så
vil ikkje ryggen gli ut, men stå fast i
støypeforma. Om to år vil nok ryggen
vere retta ut. Eller?
Sommaren blir altfor varm. Daude
hudceller vert liggande på dødsplassen.
Sveitta samlar seg på magen og ryggen
under gipskorsettet. Når den 15 kilo
tunge tvangstrøya blir skifta ein gong
i halvåret, gjeld det å finne fram varmt
vatn, såpe og skurekost. Og ein god
dose fuktigheitskrem. Resten av tida
må Per trøyste seg med strikkepinnen
til mor og kaldlufta frå støvsugaren.
– Strikkepinnen vart brukt når det
klødde, og det gjorde det stort sett.
Og eg klarte ikkje å sitje skikkeleg
på ein stol, for, eg kunne ikkje bøye

venstrebeinet. Og det var tungvint når
eg skulle på do, så det slutta eg tidleg
med, seier Per, med humor i blikket.
– Eg fekk av gipsen til eg byrja
på realskulen. Å bere på denne
«ryggsekken» var slitsamt, og det var
godt å bli kvitt svineriet, seier Per.
– Og resultatet?
– Ryggen seig ut igjen etter kvart,
for muskulaturen var for slapp til å
halde han på plass. Det seier seg sjølv
at musklar som ikkje vert brukt mister
styrke og forfell.
Per Moltu er eit kjent namn i
lokalsamfunnet i Herøy. Mange
forbind han med Herøy sogelag, der
han mellom anna har skrive tekstar for
tidsskriftet, «Folk og Fortid». Andre
ser kanskje for seg ein reporter med
kamera rundt halsen og notatblokk i
handa, frå den tida han jobba frilans
for Vestlandsnytt. Og dei aller fleste
– i alle fall av dei som vaks opp i ytre
Herøy mellom 1970 og 2012 – veit
at Per Moltu var lærar på Ytre Herøy
Ungdomsskule i 40 år, til den dagen
han gjekk av med pensjon, 67 år
gammal.
Sjølv hadde Per berre sporadisk
skulegang innimellom sjukehus– og
behandlingsopphalda i barndommen.
Likevel bestemte han seg for å bli
adjunkt med opprykk. Men ikkje
før han hadde sørgja for årseining
i både norsk og tysk, og fått seg
tre år på baken som tysklærar på
ungdomsskulen.
– Eg byrja på ein toårig lærarskule
i Oslo rundt 1970, seier Per.
Etterpå tok han halvtårseining i
media ved Distriktshøgskulen Volda
(Høgskulen i Volda) og halvtårseining
i sosialpedagogikk.
Oslo, 1970.
– Eg kan ikkje ha gym, for eg har
hatt polio, seier Per.
Han kan like gjerne fortelje det
først som sist. Men rektor Arthur
Gjermundsen ved Sagene lærarskule i
Oslo berre smilar:
– Jau, det kan du, Moltu! Her
hos oss driv vi «Basic Movement» i
gymtimane. De jobbar stort sett parvis,
og ut frå dykkar eigne føresetnader,
seier han.
Rektoren har rett. Plutseleg får Per
bruke kroppen på ein heilt annan måte
enn før.
– Eg hadde vore innstilt på at gym
berre handla om fotball og handball
og slikt. Det var rart å oppleve at gym
ikkje berre er å springe fortast, hoppe
lengst og høgst, og å sparke eller
kaste på ein ball. Basic Movement var

Journalist: Per jobba frilans i Vestlandsnytt i mange år.
eit inkluderande opplegg som passa
meg godt. Spesielt moro var det å ha
gym på ein skikkeleg skøytebane.
Gleda over å vere i fysisk aktivitet
tok eg med meg heim til Herøy, og
eg fann meg godt til rette i den lokale
fjellheimen, seier Per.
Den polioramma kroppen fungerte
betre og betre – heilt til det velkjente
Postpolio–syndromet (PPS) slo til for
om lag ti år sidan. Ifølge nhi.no (Norsk
helseinformatikk) er PPS karakterisert
av ny muskelsvakheit, smerte,
trøttheit og praktisk funksjonstap som
utviklar seg minimum 15 år etter akutt
poliomyelitt. Heldigvis for Per rakk
han å leve lenge før han vart ramma.
– Å leve med polio har gått greitt,
og langt betre enn det i utgangspunktet
kunne sjå ut. Livet som pensjonist har
ikkje vorte så mykje ringare. Berre
annleis, avsluttar Per.
På tidsskriftet.no kan du lese meir om
Poliomyelitten si historie i Norge –
sjukdomen, samfunnet og pasienten.
(http://tidsskriftet.no/article/462850/)

Josefine Spiro
Første gong på trykk i
Vestlandsnytt 11. april 2014
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Hva skjer i lokallagene?
LFPS Oppland
LFPS Oppland poliolag hadde 2 styremøter i 2013 og en god del telefon
møter pga. sykdom i styret. Etter
årsmøtet ble det ikke noe aktivitet
før i juni da vi dro til Kapp og fikk
oppleve Urbane totninger i fri dressur.
En bedre middag hørte også med. På
sommeravslutningen dro vi med maxi
taxi til Otta hvor vi spiste middag på
Nordlandia hotel og kaffebesøk hos
familien Eglum. Det ble også tid til
et besøk på Jørundgård. I oktober
var vi invitert til Ottestad av LFPS
Hedmark. Dessverre var frammøte
fra vår side elendig kun 1 person, kan
det være noe feil med dagen tro? I
november hadde vi et juleseminar på
Quality Strand hotel på Gjøvik. Lørdag
hadde vi besøk i fra Handi Care
som demonstrerte hjelpemidler for
kjøkken og bad og div. arbeidsstoler.
På kvelden var det middag. Søndagen
fikk vi besøk av ernærings konsulent
Pernilla Egedius som hold et flott
foredrag om riktig kosthold. Ellers
var det tid til handling i butikker,
svømming i hotellets basseng eller
hvile på rommet. Vi har i 2013 gitt ut
4 nr. av vårt blad polioplukk hvor vi
informerer medlemmer om aktuelle
saker.
LFPS Rogaland
Årsmøte 2014 ble holdt på Karmøy.
I juni hadde laget har hatt tur til
Furuneset ved Lutsivannet i Sandnes
kommune. Det ble en fin tur med
grilling og underholdning. 18
medlemmer var med på turen.
40 medlemmer var med på høstens
konsert i konserthuset i Stavanger,
hvor vi hygget oss og spiste på
restauranten i konserthuset. Etterpå
var det kjempebra konsert med
Gitarkameratene.
I november hadde vi juleseminar på
Quality Hotell Residence i Sandnes.
Det var interessante og gode foredrag
av Lillian Festvåg og Anne-Kristine
Schanke. Etter foredraget var det
middag med underholdning. 38
medlemmer deltok på seminaret.
På tirsdager er det bading på
Helsehuset på Sola, og det er ca.
10 medlemmer som bader pr.
gang. På fredager er det bading på
Revmatismesykehuset i Haugesund
og da er det ca. 15. medlemmer som
bader.
Pr. 31.12.2012 hadde LFPS Rogaland
101 medlemmer.
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LFPS Buskerud
Buskerud Poliolags aktiviteter det
siste året. – 2013. Buskerud har 124
medlemmer. Økonomien er god.
Våre inntektskilder er: Registrering
av besøkende på Hjelpemiddelmesse,
Bingoinntekter, grasrotadel, samt
utlodning på møtene våre.
Den årlige felleskonferansen med
Vestfold og Telemark poliolag ble
holdt i mai i fjor på Sandefjord Motor
Hotell med tema: Brannforebyggende
tiltak. I juni hadde vi en flott tur til
Berlin. Reisen foregikk selvfølgelig
med tilgjengelig buss slik at alle som
hadde lyst til å være med kunne det.
Julemøtet ble arrangert på Rica Park
Hotell i Drammen. Det var lagt opp til
en enklere samling etter bespisningen.
Dette gjør at vi kan gi medlemmene
tilbud om en sommertur som blir
sponset.
I flere år har vi samarbeidet
med Vestfold og Telemark, og det
fungerer like bra enda. Vi er veldig
fornøyde med at vi kan gjøre flere
ting sammen og få nytte av ikke bare
våre medlemmer, men deres også.
Vi deltar på hverandres aktiviteter
dersom det passer. I 2013 var vi på
Eidene Røde Kors senter med tema
likemannsarbeid.
Flere av medlemmene hadde
dugnadsjobb på hjelpemiddelmessen i
Drammenshallen i mai 2013. Dette gir
penger i kasse.
Flere av medlemmene har deltatt
på diverse arrangementer, og det er
utdannet likemann i året 2013. Ved
åpning av brukerkontor på sykehuset
i Drammen var styret vårt representert
med to personer.
På et av medlemsmøtene våre hadde
vi tema «Stopp Diskrimineringen» v/
Berit Vegheim.
Vi orienterer også medlemmene om
det som skjer mellom hvert møte, og
gir referat om det vi har lært om på
seminar etc. Likeledes referer vi til
Nyhetsbrevene fra Regionen vår, NHF
Oslofjord Vest.
Vi har hatt sju styremøter og
behandlet 99 saker.
Styremøtenes sted varierer fra å
være i forkant av medlemsmøtene,
eller vi setter av tid hvis vi er samlet
i andre sammenhenger. Enkelte
styremøter holder vi hjemme
hos hverandre, eksempelvis før
sommerferien og jul. Vi har hatt seks
styremøter og to telefon AU-møter.
AU-møtene i perioden da sekretæren
var syk.

Høsten 2013 sendte vi forespørsel til
alle våre medlemmer om deres adresse,
telefonnummer og epostadresse.
Vi bruker nå e-post og SMS til alle
våre medlemmer som har svart at
det er greit. Resten får brev i posten.
Siden Polio Plukk gikk inn, bruker vi
regionbladet vårt, Grenseløst, parallelt
med den andre informasjonsmetoden,
så vi gjør alt vi kan for å holde
medlemmene oppdatert.
LFPS Oslo
Laget har avholdt fire medlemsmøter
i år. Laget har fokus på sosiale
aktiviteter, og medlemsmøtene er
svært populære blant medlemmene.
Et av medlemsmøtene hadde tema
«Polioundersøkelsen» og ble
presentert av prosjektleder Lillian
Festvåg. Laget har et godt samarbeid
med Odd Fellow Loger. Laget har en
aktiv likemannstjeneste med mange
likemannsgrupper gående til enhver
tid.
LFPS Hordaland
Styret har i perioden hatt sju
styremøter. Møtene har vært holdt på
lokaler til vegtrafikksentralen.
Poliolaget arrangerte 26. – 27. januar
«nyttårsfest» på Bergen Airport Hotell.
Det var 49 deltakere som var med på
festen. Etter årsmøtet orienterte Liv
Sørevik fra fylkesmannen i Hordaland
om den nye Vergemålsloven som
skulle settes i verk fra 01.07.13. Lillian
Festvåg har vært om orientert om
polioundersøkelsen. I 2014 vil det også
komme en orientering om hjelpemidler
fra firmaet Atterås Ortopediteknikk.
Det har vært visse vansker med å få
endret våre adresser i Poliobladet.
Ellers har året vært preget av at to
sentrale medlemmer gjennom flere år
i styret har gått bort. Det er tidligere
leder Eivind Fretheim og styremedlem
Nils Fjellanger Bakke.
Både styremedlemmene og
varamedlemmene får innkalling
til alle møtene. Styret mener det er
viktig at en har en organisasjon som
poliolaget til å følge med i utviklingen
og gi innspill og orientering både til
medlemmene og ulike myndigheter.
LFPS Trøndelag
Startet lag 31. mars 1998, men var
aktiv med utvalg lenge før det.
Sammen slått med LFPS NordTrøndelag på Årsmøtet 2009.
Skiftet da navn til Landsforeningen for
polioskadde Trøndelag.

Har litt over 200 medlemmer. Antallet
har vært stabilt tross naturlig avgang,
da vi både har fått noen «gamle»
norske, ektefeller og ikke minst en del
av våre nye landsmenn.
Avholdt sju styremøter og
behandlet 74 saker. Har tre utvalg:
Arbeidsutvalg, Likemannsutvalg og
Redaksjonsutvalg.
3-4 medlemsmøter i året hvor vi tar
opp aktuelle temaer med innledere.
Prøver å komme litt bort fra vår egen
diagnose av og til. Sist hadde vi
«Enklere liv». Har også hatt Miriam
Wicklund med sine kjerringråd.
Prøver også å legge et av møtene til
nordregionen. Bruker da Lærling
og mestringssenteret på Levanger
sykehus. Har inntrykk a det er vel så
viktig å få tid til å prate sammen.
Ortopedisk Verksted Trøndelag
har virkelig fått øynene opp for oss. I
år hadde de 2 «åpne dager».
Det mest besøkte møtet er julemøtet
med julemiddag, underholdning og
stort gevinstbord.
To turer - en dagstur på våren og
en lengre tur om høsten. I 2013 var vi
på dagstur til Gjetbergsvollen hvor vi
fråtset i kortreist mat. Det er en seter
noen mil fra Røros. Høstturen gikk til
Vikna. Reiste med hurtigruten «MS
Finnmarken» til Rørvik, der ventet
bussen på oss. Overnattet på Rørvik
kysthotell. Neste dag hadde vi guidet
tur gjennom Vikna i strålende sol.
Likemannsarbeidet går sin gang.
4 grupper, mer eller mindre aktive.
Har også 2 medlemmer på venteliste,
prøver å få til en ny gruppe.
Bassengtrening i Bevegelsessenteret
på St. Olav sykehus med rekvisisjon
én gang i uken. Ellers er det flere
varmtvannsbasseng som blir brukt
av poliomedlemmene. Jobber med å
få til bassengtrening for polioter på
Havstein Bo- og servicesenter.
Utgir bladet «POLIO mye/litt»
fem ganger i året. Både med nyttig
informasjon og noe humor. Har
inntrykk av at det blir godt mottatt.
Kan fortsatt søke oss til Meråker
Kurbad, men for hvor lenge vet
vi ikke. Der har de et meget
godt opplegg for vår diagnose. 2
fysioterapeuter var på Haukeland
sykehus for opplæring. Vi har også
anledning til å søke oss til Kastvollen.
Et idyllisk sted i Nord-Trøndelag,
problemet er at de mangler basseng.
Men jeg vet at vi har hatt medlemmer
der som har vært fornøyd. Ikke alle
har de samme kravene. Etter hvert
som vi blir eldre er det veldig viktig
å opprettholde rehabiliterings steder i
nærheten.

Har også vært med i et prosjekt i
samarbeid med Trondheim kommune,
CP-foreningen og MS-forbundet. Det
gikk ut på å tilrettelegge «Chairobics»
i nærmiljøene. «Chairobics» er sittende
aerobics- og kondistrening (i rullestol
eller vanlig stol). Dette er nå overtatt
av idrettslagene i kommunen.
Forholdsvis god økonomi, det
kan vi vel takke bingoen for. Våre
medlemmer er også veldig flinke
til å ta lodd, særlig på julemøtet.
Grasrotandelen gir også et lite tilskudd.
LFPS Østfold
God økonomi – er opptatt av framtidig
inntekt. Medlemsmøte en gang pr.
måned. Temaene på noen av møtene
er Aloe vera, mannekengoppvisning,
Sun-Chris, Enklere Liv, Sverre
Bergenholdt, loddsalg og sosialt. Det
møter ca. 15-20 hver gang.
Sommeravslutning på Fredriksten
Festning.
Vi hadde jubileumsfest – 15 år – på
Storefjell hvor ca. 28 medlemmer
deltok i fire dager.
Vi samarbeider med LFPS Akershus.
Det er planlagt fagdag 30. august på
Ski – Professor Nils-Erik Gilhus og
fysioterapeut Lillian Festvåg skal
innlede om polio før og nå – hva
skjer med oss – post polio og trening,
overtrening, ikke trening. På neste
samarbeidsmøte starter planleggingen
for 2015.
Det er viktig med samarbeid
i forhold til framtid og hjelpe
hverandre.
Vi er et aktivt lag med mange
representanter i mange råd, utvalg og
styrer.
Det sendes ut infobrev til
medlemmene 2 ganger i året med
handlingsplan.
Vi har også en egen internettside.
LFPS Nord
Årsmøte ble avholdt på Skjervøy i
dagene 12. til 14. april. Grunnen til
at vi la årsmøtet til Skjervøy var litt
av økonomiske årsaker, men mest
fordi det skulle bli kortere vei for de
av våre medlemmer fra Finnmark
som ønsket å delta på årsmøtet.
Under årsmøtet ble det vedtatt nye
vedtekter som blant annet resulterte
i at vi fikk nytt nav; LFPS Nord.
Antall møtende styremedlemmer ble
redusert fra åtte til fem personer, noe
som har resultert i betydelige lavere
kostnader når det gjelder styrets
arbeid. Tilbakemeldinger på valg av
årsmøtested har vært gode, vi hadde
det fint på Skjervøy og vi fikk god tid
til å bli bedre kjent med hverandre.

Årsmøtet ble avsluttet med en trivelig
busstur til Storslett med middag på
Bios.
28 medlemmer deltok på årsmøtet.
Styremøter: Det er avholdt fem
styremøter: 25. april (Harstad), 26.
september (Finnsnes), 21. november
(Finnsnes, 16. januar (Harstad og 28.
mars (Finnsnes).
De viktigste saker som er behandlet
av styret i denne perioden: Evaluering
av gruppebesvarelser fra årsmøtet.
Planlegging av årsmøte 2013. Vår
hjemmeside. Lagets økonomi. Ny
bingoentreprenør. Søknad fra NHF
Nord vedr. økonomisk bidrag til drift
av kontoret. Julebrev til medlemmene.
Nye senskadehefter. Forespørsel fra
LFPS vedr. økonomisk bidrag til
gjennomføring av polioundersøkelsen
Likemannsgruppa i Harstad har
hatt medlemsmøter i kantina på
Harstad Sykehjem med et heller
dårlig fremmøte. I juni hadde de sitt
tradisjonelle vårmøte på Røkenes Gård
med 12 fremmøtte.
Etter bassengtreningene møtes de
nå på OBS-kafeen og har også invitert
de øvrige medlemmer til å benytte seg
av dette tilbudet. Så langt er ganske få
som benytter seg av dette.
Likemannsgruppa i Tromsø har
hatt 2 medlemsmøter hvor det har
vært orienteringer, et lite lotteri og
sosialt samvær. Årets julebord var på
Radisson Blu hotell med 13 deltakere.
Hanna Borch Johansen har hatt en
time med studenter som går siste året
på fysioterapiutdanningen. Tema var:
«Å eldes med funksjonshemning».
Hanna orienterte om polio og hadde
med brosjyrer til studentene.
Representasjon
Bjørn Nilsen: Årsmøtet i LFPS (24.26.05.på Gardermoen). Årsmøte i
NHF-Nord (27.-28.04. i Tromsø) Asle
Cebakk: Årsmøte i LFPS (24.-26.05.
på Gardermoen) Jan Erling Akselsen:
Årsmøte i NHF-Nord (27.-28.04. i
Tromsø) Bjørn Nilsen ble på årsmøtet i
LFPS valgt inn som 2. varamedlem til
Hovedstyret i LFPS.
Laget er nå i en situasjon hvor de
årlige utgifter er større enn inntektene.
Styret har gjennomført tiltak for å få
utgiftssiden ned. Det brukes nå av
oppsparte midler for å dekke de årlige
driftsunderskudd. Vår bingooperatør
gjennom flere år måtte innstille sin
virksomhet og vårt bidrag fra dem
opphørte. Vi har nå fått avtale med en
ny operatør.
Ved utgangen av 2013 var det 116
medlemmer. Dette er en reduksjon på
1 medlem siden foregående år.
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Mottaksbeboere og bosatte innvandrere skal få seg et stikk i armen

Storstilt aksjon mot polio

VADSØ: 23. mai gikk startskuddet for en omfattende stikkaksjon
i Vadsø. Målet er å hindre utbrudd
av polio.

oss, uten at vi vet det. Det var derfor lett
å si «ja takk» da vi fikk tilbud om vaksinering, sier Shrog, som er nybakt mor til
en gutt på to måneder.

I stolen inne hos helsesøster Ellen Brevig
sitter 21 år unge Shrog fra Jemen. Høyrearmen er bar, et lite område er desinfisert og Brevig er klar med en liten dose
poliovaksine.
– Da vil du kjenne et lite stikk, varsler
helsesøsteren.

Familien på tur
Shrog hadde med seg moren, faren
og broren sin til asylmottaket i går
formiddag. Familien har også fire
andre barn, som går på skole.
– Vi bor i et eget hus, men hører til
mottaket. Vi kom hit til Norge i 2011,
og venter fortsatt på en avgjørelse i søknaden om å få bli her, forteller Shrog,
mens broren Ahmad forsøker å komme
til hektene etter at helsesøster stakk ham
i armen.
– Det var litt vondt, men det går bra,

Lett å si ja
Et lite stikk seinere er det hele over.
– Det gikk fint. Dette er jo en enkel
og billig forsikring mot en sykdom som
vi fra Jemen i verste fall kan bringe med
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sier 20-åringen tappert. Pappa Ali (51)
og mamma Anhar (38) er skjønt enige
om at det eneste rette å gjøre er å ta imot
en vaksine som mottaket byr fram helt
gratis.
– Det er jo viktig at så mange som mulig tar denne vaksinen. Så vi skal i alle
fall oppfordre alle vi kjenner til å la seg
stikke, smiler de to eldste i familien.
Må overtales
Det er toner som helsesøsr Ellen Brevig
liker å høre.
– Det er jo noen som har sagt nei takk
til vaksinen, med begrunnelsen om at de
ikke er syke. Da er det bare å gå i gang
med å forklare at det nettopp er for å
holde seg frisk at det er viktig å ta vak-

ospøkelset

Kenneth Strømsvåg
ks@finnmarken.no

sinen, forteller helsesøsteren, som håper
på travle tider de to dagene det er satt av
tid til vaksinering av mottaksbeboerne.
Polioutbrudd
Bakgrunnen for vaksinekampanjen er
stadig oftere utbrudd av polio i land som
innvandrere til Norge kommer fra, eller
har forbindelser til.
– Folkehelseinstituttet anbefaler at
voksne og barn som kommer til Norge
snarest mulig grunnvaksineres, dersom
de ikke kan dokumentere at dette er
gjort. For beboerne ved mottaket ordnes
dette ved mottaket og finansieres av Folkehelseinstituttet, mens vi for resten av
innbyggerne i målgruppa må finne ut av
hvordan vi kan få ordnet vaksinering, og
finansiering, sier fagleder og helsesøster
Rigmor Gaski Brevik.
Det anslås at det bor rundt 750 personer i Vadsø, som regnes for å være i
målgruppa for poliovaksine. Da regner
vi ikke med de 227 som i dag er tilknyttet mottaket.
Regningen for denne delen av kampanjen er det kommunen som må ta. Det
forteller kommunalsjef Fiona Sahl.
– Det er beregnet at vaksineringen vil

koste rundt 475.000 kroner. Kommunestyret må si «ja» før vi kan gå i gang,
sier Sahl.

Vaksine: Mottaksleder Per Yngve
Christensen og nestleder Hilde Marie
Meyer.

Vaksine: Familien Amin/Albehani; pappa Ali, datter Shrog, mamma Anhar og sønnen Ahmad sammen med helsesøster Ellen Brevig.
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Rehabilitering på CatoS

Kantinen: Kantinen på CatoSenteret er lys og fin.
Etter først å måtte anke avslaget
om 4-ukers rehabilitering, kunne
jeg en morgen i november begi meg
til CatoSentret i Son med en kropp
som skrek etter opptrening. Nå
hadde jeg fått tilslag fra Regional
koordinerende enhet (RKE) på
Sunnaas.
CatoSenteret
Senteret ligger på en høyde over Son
med utsikt til Oslofjorden. CatoSentret
ble etablert i 1998, som et tilbud innen
kompleks rehabilitering. Stiftelsen
Sofienlund var en viktig bidragsyter
i starten med midler til etablering og
drift, og nå senest ved utbygging av
18 Polio 22014

senteret høsten 2009. Filosofien er
et mulighetenes senter, verdighet og
egen mestring er inspirert av Cato Zahl
Pedersens historie og erfaringer.
Ankomst
Jeg ble tatt imot av en hyggelig dame
og etterhvert vist rommet mitt. For en
overraskelse. Et nyoppusset rom med
helt nye møbler lå badet i novembersolen. Man kunnes gå direkte ut på
bakken og en plen fra rommet. Det
var flatskjerm-TV der og et stort fint
bad. Godt med skapplass. Nei dette sto
ikke noe tilbake for ett fire stjerners
hotellrom.

Aktiviteter
Etterhvert kom primærkontakten min
inn på rommet og snakket med meg.
Hun skulle være min kontaktperson
under hele oppholdet. I tur og orden
kom fysioterapeuten og hennes
assistent og det ble satt opp mål for
oppholdet. Jeg ble vist en rikholdig
meny av aktiviteter jeg kunne velge
ut og være med på. Jeg valgte:
egentrening i basseng, sittende gym på
stol, yoga på stol, avspenning i tillegg
til fysioterapi. Dette fordelte seg
utover dagene, slik at det stort sett ble
tre eller fire aktiviteter per dag.
De første dagene var det også foredrag
om temaer som:» Mål og veien

Senteret i Son

i det fine været. Jeg savnet kanskje
noen ganger noen å dra sammen
med på tur. Men siden jeg var der på
individuelt grunnlag, så hadde jeg
ikke det. Det var imidlertid mange
andre som også var der på individuelt
grunnlag, så jeg var ikke alene om det.
Hele oppholdet var så sosialt at ofte
var det fint å ta en tur for seg selv og
bli kjent med området. Er det noe man
har lært av å være funksjonshemmet
i 60 år, så er det å være selvstendig.
Avhengig av årstiden kan du være
med på bl.a. padling, bueskyting,
hesteridning, sjøaktiviteter. Jeg var
med på bueskyting. CatoSenret har
også hunder som brukes i terapi. Jeg
syne det var hyggelig bare å hilse
på hundene iblant. Man kunne også
tilbringe en dag på en gård i nærheten
hvor man kunne få ri på hest og andre
aktiviteter alt etter årstiden.
Noe som også tiltalte meg med
oppholdet på CatoSentret var at det
var alle aldersgrupper der fra 12 år og
oppover. Mange unge mennesker også,
noe jeg satte pris på.
Jeg har aldri likt meg så godt
noe sted, og jeg har vært på mange
rehabiliteringssentre både i Norge
og utlandet. Har jeg vært i Norge, så
har jeg alltid dratt hjem i helgene.
Her kom familien og besøkte meg i
stedet. Besøkende får kjøpt middag
for en hundrings i den hyggelige
kantinen. Barnebarnet mitt, Adam på
åtte år kunne benytte bassenget på
en søndagsvisitt. I det hele tatt så er

videre», «Generell ernæring», «Fysisk
aktivitet teori». Jeg var også hos
ergoterapeut og fikk råd og veiledning
om håndgymnastikk. Dersom man
hadde behov for det kunne man også få
snakke med en psykiatrisk sykepleier.
På CatoSentret er man fri for hvite
uniformer, noe som er et ledd i
filosofien om at det skal ikke være som
å være på et sykehus. De fleste som er
på rehabilitering har fått nok av det.
Det ligner mer på et hotellopphold,
men med mange aktiviteter og
muligheter.
Naturen rundt ble benyttet. Man så
stadig folk som var ute i grupper. Jeg
selv tok ofte Traxen min og dro av sted

det ordet aktivitet som preger hele
senteret.
For en gangs skyld benyttet jeg
meg også av litt hjelp. Fikk tilbud
om at de kunne komme på rommet å
hente meg og kjøre meg tilbake fra
bassenget. Da sparte jeg meg for mye
unødig armbruk med de slitte armene
mine. Følte at jeg var omgitt av så mye
velvillighet under hele oppholdet, og
det er jo en deilig følelse. Dessuten
ble jeg godt opptrent, og det holder
faktisk enda. Jeg må i hvert fall ha
et opptreningsopphold på 4 uker en
gang i året. Det burde vi som har
hatt polio kunne få. Det tar på å være
funksjonshemmet i 50-60 år, noe
som er tilfelle med oss. Vi burde få
innvilget et slikt opphold når vi selv
synes vi trenger det.

Tekst og foto: Snefrid Bergum

Rommet: Slik bodde jeg på CatoSenteret
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Fra gamle dager
15. januar 1955 sto denne artikkel i en av hovedstadens aviser.

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

BUSS: Barelona buss er tilpasset rullestoler
Barcelona er så mye mer enn
fotballklubben FC Barcelona. Den
er spekket med vakre og gamle
bygninger og kirker og der den
uferdige kirken Sagrada Familia og
Katedralen for Barcelona (Catedral
de Barcelona) topper listen over
severdigheter som jeg vil anbefale.
Ikke bare er bygningene vakre,
men mange er tilgjengelige for
mennesker med bevegelsesbesvær.
Byen Barcelona er hovedstaden i
Catalonia. Byen befinner seg ved
Middelhavskysten, mellom utløpa
til elvene Llobregat og Besòs, rundt
120 km sør for fjellkjeden Pyreneene.
Med sine 1,6 millioner innbyggere er
Barcelona også Spanias nest største by
etter Madrid. Stor-Barcelona har over
5 millioner innbyggere, noe som utgjør
rundt 70 % av Catalonias befolkning.
Noen kilder sier at byen kan ha
blitt oppkalt etter den karthagenske
22 Polio 22014

generalen Hamilcar Barca, som skulle
ha grunnlagt byen i det 3. århundre
f.Kr.

svært god og maten var nydelig. I
tillegg ligger mange restauranter i
gangavstand fra hotellet.

Barcelona er et viktig økonomisk
sentrum og en av Europas viktigste
havnebyer. Byen er også et populært
turistmål.

Honorær stasjon / konsulat
Konsulatet er ambassadens stedlige
representasjon og tar hånd om
rutinemessige saker som på en
ambassade. Sjefen er da en konsul.
Dessverre er konsulatet ikke
tilgjengelig for personer med rullestol.
Heisen er for smal.

Hvordan komme seg til Barcelona?
Norske flyselskap har funnet ut
at nordmenn elsker Spania og
elsker Barcelona. Derfor flyr både
Norwegian og SAS nesten daglige
ruter til byen. Flyturen tar ca. 3 timer
og billettprisene er gunstige. Bestiller
en i god tid kan en få priser helt ned
til kr. 299 en vei. Hoteller er det svært
mange av i byen. Prisene for hoteller
i sentrum er litt lavere enn i Oslo, men
billige og dyre alternativer finnes også
her. Vi bodde på hotellet Gallery som
ligger ganske sentralt og har noen få
tilgjengelige hc rom. Servicen var

Adresse: Real Consulado General
de Noruega, C/Balmes, 184, 5º, 2 a,
08006 Barcelona
Åpningstider: 1000-1330 mandag til
fredag
Telefon: (+34) 932 184 983
Faks: (+34) 932 380 327
E-mail: info@norconsbcn.com
Generalkonsul: Karin MollöChristensen

Spanias nest største by
Komme seg rundt i byen.
Vi valgte et av de offentlige City
sightseeingselskapene Barcelona Bus
Turistic. De har tre forskjellige ruter
(blå, rød og grønn), og besøker alle
de kjente stedene i byen og bruker
prinsippet Hop on, hop off. Bussene
har avgang ca. hvert 5. min uansett
hvor man befinner seg i byen frem til
ca kl. 19.00. Våren 2014 var prisen
27 Euro(ca 230 kr.) for en dag og 35
Euro (ca 300 kr.) for to-dagersbillett.
Da får du utdelt kart og øreplugger
for guiding. De har ikke guiding på
skandinaviske språk, men kan du litt
engelsk var de lette å forstå.
Bussen har god plass til en stor
elektrisk rullestol. På noen sekunder
fjernstyrer bussføreren ut en rampe og
du kjører rett inn i bussen. Dessverre
er det ikke mulig for rullende
passasjerer å komme seg opp i andre
etasje på bussen, så opplevelsen ble
ikke like god som for de som kommer
seg opp dit. Men med mange stopp
underveis, vil man likevel få med seg
mange av de flotte severdighetene i
byen.
Når man gikk av bussen oppdaget
man også at Barcelona er en godt
tilgjengelig by. Alle fortauer som
hadde overgang til gangfelt var formet
slik at man ikke måtte forsere kanter.
I tillegg er t-banen veldig bra, men
ikke alltid like lett tilgjengelig.
Turistinformasjon:
Ligger midt på La Rambla, og er helt
grei å benytte. Man står bare på utsiden
av en «bod» når man henvender seg til
betjeningen.
Noen kjente stoppesteder!
La Rambla (hovedgaten) er veldig
godt tilrettelagt for rullestolbrukere.
Det er flatt og fint, og ikke brostein.
Den starter nede ved havnen Port Vell,
ved den store Columbus statuen og går
innover i byen. Det skal være om lag
20 statuer av eventyreren Columbus i
verden og denne er den største.
Den litt spesielle løsningen med en
bred gågate i midten og trafikken på
begge sider virker å fungere veldig
bra. Overganger er gode og ikke noe
problem å forsere.
Butikker, spisesteder og severdigheter
er, som de fleste andre steder, både
og. I følge våre norsktalende guider,

skyldes manglende tilgjengelighet
at det i perioder kan komme svært
mye nedbør. Og for å unngå vann i
butikkene har man ikke bygget ramper
inn. Unnskyldning??
Med andre ord, det er ikke alle plasser
som er like godt tilrettelagt.
Som en liten digresjon måtte en av
være medreisende et nødvendig ærend.
Hc-toaletter fantes ikke på deres
restaurant, men kelneren fulgte til en
restaurant i nærheten som hadde. Her
ventet kelneren til hun var ferdig og
fulgte tilbake.
En annen av våre reisende hadde
behov for glutenfri mat og bestilte
dette. Vanligvis må han vente til alle
andre hadde fått sin mat før han ble
servert. Her hadde kokken på kort
tid bakt boller til ham og han fikk
sin bestilte mat før oss andre. Det
er første gang det har skjedd, i følge
Øyvind.
Sagrada Família er en stor basilika som
ble tegnet av arkitekten Antoni Gaudí.
Det katalanske navnet på basilikaen
er Temple Expiatori de la Sagrada
Família. Den ble påbegynt i 1882,
men er fremdeles ikke ferdigbygd.
Mesteparten av byggearbeidet har
vært finansiert med innsamlede private
midler. Basilikaen er en av Barcelonas
største attraksjoner og et landemerke
i Spania forøvrig. Kirken ble vigslet
som basilika av pave Benedikt XVI
søndag 7. november 2010.
Etter planen skal kirken være
ferdigstilt i 2026!!!
Søylene er Gaudís originale verk,
uten like andre steder. Han hentet
inspirasjon fra planteriket, og formet
dem som abstraherte trær med
forgreninger. De forandrer overflate og
tverrsnitt etterhvert som de «vokser» i
høyden. Den enkleste typen begynner
med et kvadratisk tverrsnitt, for så
å omformes til en åttekant og enda
høyere oppe til en polygon med
seksten sider, for til slutt å ende som en
sirkel. Han oppnådde spesielle effekter
ved kompliserte sammenskjæringer
mellom forskjellige tredimensjonale
former. Gaudí la vekt på å bruke
naturens eget formspråk, slik han selv
oppfattet det. Det går igjen gjennom
hele byggverket, der bare det som
nødvendigvis må følge lodd, vater og

rette linjer gjør det, men ofte med et
lite tillegg, slik at en søyle gjerne kan
minne om et gresstrå med «kneledd»,
mens toppen på spirene har blomster
og frukt som avslutning. I det indre av
kirken skal man kunne se opp og føle
seg som i en skog.
El Centra Inglés:
Barcelonas store shoppingsenter over
7 et. Velger man riktig inngang, er det
ikke noe problem å komme inn, da
det er helt flatt. Vi var ikke rundt på
senteret, men det er ikke noe problem
å komme seg rundt. Heis tilgjengelig.
HC-toalett i 1. et. Litt vanskelig å
finne, da det ikke var merket hvor
toalettet lå. Må ha nøkkel for å komme
inn. Trangt inne på toalettet. Vil nok
by på noen utfordringer å komme med
elektrisk stol.
St. Joseph La Boqueria:
Byens «matmarked» hvor man finner
alt magen begjærer. Her er alt fra fisk,
kjøtt, oster, frukt- og grønt til masse
godterier. Det er også mulig å kjøpe
mat som kan nytes inne i hallen.
Trangt, men fremkommelig. Masse
folk, så her skal en passe på hele tiden.
En opplevelse.
Hotel Arc La Rambla:
Ligger sentralt på La Rambla. Her er
det HC rom og ikke noe problem å
komme inn.
Museum De Cera:
Her kan man se voksfigurer av
kjente personer og gamle historier /
situasjoner.
Heis, slik at en kommer seg opp. Det
meste er tilgjengelig, men en avdeling
er utelukket for mange fordi man må
forsere en høy kant.
Billetter fås kjøpt rett utenfor.
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Dette museet ligger aldeles nydelig til
på høyden sør vest i byen. For gående
er det greit å komme seg opp fra Placa
de Espanya. Her er rulletrapper og
vanlige trapper. For rullende kan man
komme seg til museet med turistbussen
som stopper like utenfor bygningen.
Utsikten fra museet er enestående.
Inne er museet tilgjengelig overalt. I
følge vakten ved inngangen er hele
bygget tilgjengelig og det finnes HC
toaletter. Museet inneholder kunst
1000 år tilbake i tid.

Polio 2 2014

• 23

Om man må ha en pause i bakken
før man ankommer parken, kan vi
anbefale å ta en tur innom Gaudi i
4 D, hvor man kan hilse på selveste
«Gaudi». Stedet har trinnfri inngang
og er tilgjengelig for rullestolbrukere.
Stedet har HC toalett.
Paulau Reial
Et kongelig slott bygd for Kong
Alfonso den 13. Slottet ligger i et
nydelig og romantisk parkområde.
Slottet var stengt for publikum da vi
var på besøk, da muséet som slottet
inneholdt var på flyttefot.

Vakker by: Barcelona er kjent som en vakker by og lett tilgjengelig for alle.
Arena de Barcelona
På Placa de Espanya ligger også den
gamle tyrefekterarenaen Arena de
Barcelona. Nå er tyrefekting ikke
lenger lovlig og hele arenaen er
omgjort til kjøpesenter. På utsiden
av arenaen er det heis opp til et platå
som går rundt hele arenaen. Herfra er
utsikten veldig flott.
Poble Espanyol (den Spanske
Landsbyen) er et utendørsmuseum
på Montjuïc. Det ble bygget i 1929
med tanke på verdensutstillinga som
skulle holdes i byen dette året. Den
er en landsby sammensatt av alle
hovedtrekkene til landsbyene på den
iberiske halvøy. Vel verdt et besøk.
Inngangsbillet er 11 Euro.
Teleferic de Montjuïc
Dette er en gondolbane som går til et
utsiktpunkt høyere på fjellet. Stedet
ligger bare noen hundre meter fra
Arena Olympica. Dette stedet ble
ikke besøkt, men jeg tar det med fordi
jeg fra bussen registrerte en gjest med
stor elektrisk rullestol på vei inn i
gondolen. I følge guiden skulle den
føre til byens beste utsikt.

betydningsfulle akvarium basert på
livet i Middelhavet.
Park Güell: Er en av Barcelonas
største turistatraksjoner, og ligger i
den nordlige delen av Barcelona, på en
høyde i El Carmel i distriktet Gràcia.
Parken ble tegna av den katalanske
arkitekten Antoni Gaudí, og ble bygd
mellom 1900 og 1914. Den står
på UNESCOs verdensarvliste som
en del av «Antoni Gaudís verker».
(Wikipedia)
Dersom man benytter offentlig
kommunikasjon til parken, må man
belage seg på ti minutters gange fra
busstopp, i bratt oppoverbakke på
brostein, før man ankommer parken.
Det er deretter trinnfri inngang til
parken, og det er i følge en guiden
vi snakket med fremkommelig med
rullestol i hele parken, til tross for at
det er mange trapper i parken. Parken
har HC toalett. På grunn av lang kø
inn i parken ble det dessverre ikke
anledning for oss til å ta en tur inn i
selve parken på denne turen.

Det er trinnfri adgang til parken, og
slottets hovedinngang. Parken har et
dekke av «hardtrampet» finkornet sand
som muliggjør ferdsel med rullestol i
hele parkområdet. Det kunne se ut til at
inngangen til parkområde hadde taktilt
skilt, men ved nærmere øyesyn, var det
som kunne vært punktskrift, helt flatt.
Camp Nou (FC Barcelona)
Europas største fotballstadion med
plass til 100 000 tilskuere. Det er
trinnfri adgang til stadion og det
omkringliggende område med
restauranter og butikker. Det er HC
toalett ved inngangen til stadion og
inngangen til museet hvor man kan
se på Barcelonas fotballeventyr. Fra
museet er det heis til tribuneanlegget
hvor man har panoramautsikt
over anlegget. Museet og deler av
tribuneanlegget er tilgjengelig for
personer i rullestol.
Tapa Tapa:
Spisested utenfor senteret. Her er det
lett å komme til, og det er også rampe
ned til bordene. Litt trangt, men det
blir alltid ryddet plass til rullestoler når
en kommer.

Tekst og foto: Torleif Støylen

Mare Magnum:
Shoppingsenter nede ved havna Port
Vell. Senteret er bygget som en båt, og
det er ikke noe problem å ta seg frem.
God plass, da det ikke er så mange
butikker. 2. et består av spisesteder.
Heis og HC-toalett i 1. et. Dette er
gratis.
På grunnplanet er det også HC-toalett
tilknyttet en butikk. Her koster det 60
cent (ca 5 kr.).
L’aquarium Barcelona:
Akvariet ligger like ved Mare Magnum
og betegner seg som verdens mest
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Smart: En fin løsning for rullestoler på brosteinen i Barcelona.

Referat fra møte med
Behandlingsreiser 19. mars
Møtet ble avholdt på NHF`s kontor, Galleriet; Oslo
Til stede:
Fra Behandlingsreiser; leder Hilde Mogan og Kari Berg.
Fra LFPS: Ragnhild Skovly Hartviksen, Arne Furulund,
Geir Strømsholm og Stein Johnsen.
Behandlingsreiser har fått ny leder siden forrige møte, den
11.04.13. Det var en fin anledning for oss til å bli kjent med
vedkomme. Vi benyttet anledningen til å orientere litt om
Polioundersøkelsen som nå er inne i sin bearbeidingsfase.
De første resultatene vil bli presentert for prosjektgruppa
i møte på Sunnaas sykehus den 03.04.14. Selve hoved
presentasjonen vil finne sted på fagkonferansen den
25.04.14 i forbindelse med vårt årsmøte på Gardermoen.
Vi benyttet anledningen til å invitere Behandlingsreiser til
denne presentasjonen.
LFPS hadde meldt inn spørsmål til Behandlingsreiser i
forkant av møtet. Disse spørsmålene gikk på flg. emner:

•

Søknadsmassen og antall innvilgede
plasser i år.

•

Rullestoler og reglene for å ta med disse,
samt mulighetene for plass når søkeren
har/skal benytte egen stol.

•

Reise fra andre destinasjoner enn Gardermoen.

•

Aldersgrenser for deltakelse.

•

Generell kommunikasjon rundt temaet.
Herunder tiden framover for Behandlingsreiser.

Det var i år 300 søkere. Av disse fikk 160 plass. Plassene er
fordelt ut i fra en vurdering av helsesituasjonen, mulighet
for å nyttiggjøre seg tilbudet, behov for å medbringe rullestol og tid fra siste forgående innvilgelse av plass. 16 personer har meldt fra om at de ikke kan ta plassen i år. Begrunnelsen for dette er forskjellig. I denne forbindelse spurte
vi om hvilke muligheter det er at vedkommende kunne få
tildelt ny plass samme år i tilfelle de melder fra at de ikke
kan benytte seg av den tildelte plassen. Her er reglene helt
klare. Det blir kun forsøkt å skaffe søkeren ny plass samme
år dersom frasigelsen gjelder egen helse. Da vil Behandlingsreiser tilstrebe og skaffe til veie ny plass samme år. Man er
da avhengig av at noen andre melder at de ikke kan ta den
tildelte plass. Ut over dette så må søkeren starte prosessen
på nytt med ny søknad neste år. Det vil si at familiære eller
andre årsaker nødvendigvis ikke vil kunne gi tilbud om ny
plass samme år.
I forbindelse med søknaden har vi mulighet til å oppgi

hvor vi primært ønsker å få tilbud om plass. Dersom det er
noen spesielle grunner for at vi ønsker det ene eller andre
stedet, herunder bevegelighet, allergier og liknende, så vil
Behandlingsreiser gjerne vite dette. Det vil da bli vektlagt i
den grad kapasiteten tillater det, men det er ingen garanti for
at vi vil få det vi gjerne ønsker. Det primære er tildeling av
plasser ut i fra helsemessige behov.
Behandlingsreiser presiserer at Gardermoen er deres
faste ut og innreisebase i Norge. Dersom noen ønsker å
reise fra og til en annen flyplass så må de betale reisen
selv. I tillegg er vedkommende ansvarlig for selv å ordne
med transfer mellom flyplassen og behandlingsstedet.
Dersom man ønsker å benytte seg av en slik mulighet må
Behandlingsreiser få beskjed så snart man får beskjed om
tildeling av plass. Ved reiser til Tyrkia er også slik at dersom
man ikke benytter flysetet til behandlingsstedet, f.eks.
pga. at man allerede er på ferie på stedet, eller i nærheten,
så mister man også flysetet hjem sammen med resten av
gruppa.
De som får innvilget behandlingsreise til Tyrkia vil få
tilsendt visum fra VIA Tour.
Dersom man reiser på egen regning til Tyrkia så skal man
være obs på at visum til Tyrkia nå må bestilles på nett før
man reiser fra Norge. Det er ikke lengre mulig å få ordnet
dette på flyplassen i Tyrkia ved innreise. Visum kan nå
utstedes for inntil 3 mndr. av gangen.
Flyselskapene har forskjellige regler om vekt for rullestoler,
avhengig av flytype. Uansett må det søkes flyselskapet i
hvert enkelt tilfelle om å få med rullestol. Det er derfor
viktig at disse opplysningene framkommer i søknaden om
behandlingsreise.
Man opplever også at noen skriver at de skal ha med egen
rullestol. Behandlingsreiser bestiller da plass ut i fra det. Så
hender det at vedkommende velger og ikke ta med sin egen
rullestol allikevel, og da har vedkommende blokkert plassen
for en annen rullestolbruker. Dette må vi unngå i tiden
framover. Har vi bestilt tur og opplyst at vi skal ha med
egen rullestol så er det dette som gjelder.
Det vil fortsatt være vanskelig, om ikke umulig, å få leid
rullestol i Tyrkia. Det er fordi det er meget vanskelig å
skaffe stoler til utleide der nede. Behandlingsstedet har
undersøkt muligheten for å få kjøpt eldre og/eller utrangerte
stoler fra NAV og hjelpemiddelsentralene, men det har ikke
vært mulig å få til så langt. Dette er et spørsmål LFPS vil
forsøke å påvirke ovenfor hjelpemiddel apparatet. Vi vil
komme tilbake med orientering om dette når vi har sjekket
mere rundt spørsmålet.
Det foreligger ingen fast øvre aldersgrense for deltakelse på
Behandlingsreise. Her blir medisinske kriterier vektlagt. Er
man i tvil blir innsøkende lege og/eller pasienten kontaktet.
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Det blir også opplyst at søkere som er under behandling
for en kreftsykdom ikke vil kunne få plass så lenge
behandlingen fortsatt pågår.
Behandlingsstedene sender epikrise direkte til
Behandlingsreiser, som igjen sender den videre til
behandlende/innsøkende lege. På grunn av det datasystemet
som brukes i dag blir ikke dette sendt til pasientene, men
det arbeides med dette spørsmålet i forbindelse med nytt
data system. Behandlingsreiser håper å få dette på plass
etter hvert.
Vær obs på at de som av praktiske hensyn må komme til
Gardermoen dagen/kvelden før avreise og trenger hjelp til
å få med seg bagasjen og hjelp til buss til hotellet må varsle
om dette. Det vil da bli bestilt assistanse ved ankomst.

som tidligere. Det vil si at søknadsfrist er 1. oktober
hvert år. Det er ingen ting i veien for at vi søker i god
tid. Det er en fordel for alle parter. Søknadsskjema og
opplysninger for øvrig finner vi på flg. nettadresse: www.
oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser. Dersom du
ikke har nettilgang, eller har problemer med å få skrevet ut
skjemaet så kan du ringe telefon: 22 06 78 33. Alternativt
så kan du ta kontakt med LFPS sentralt eller med din lokale
polioavdeling. Telefonnummer og adresser finner du på side
3 og på nest siste side i Polio. Vi vil da være behjelpelig så
langt vi kan.
Søknaden sendes til: Oslo universitetssykehus HF,
Rikshospitalet, Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950
Nydalen 0424 Oslo.

Oslo 19.04.13
Stein Johnsen

I år blir det ikke annonser for Behandlingsreiser i noen av
medlemsbladene. Imidlertid gjelder de samme tidsfrister
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• x-ordløsning

Ingrid Wollebæk, 3550 Gol. ble trukket ut som vinner av
x-ordet i nr. 1/2014. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd

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
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
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Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 35 15 50

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
Einar Olav Skogholt
2134 Austvatn
Mob. 957 02 774
olaskogh@online.no
Hordaland Poliolag
Liv Grethe Markussen
Nordåsdalen 45
5235 Rådal
Tlf: 55 13 28 21
Mob: 481 26 667
livgmar@online.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.
con

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

LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no
Vestfold Poliolag
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Mob: 91193461
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48
evy.huldra@gmail.com

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

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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

www.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: 6,8 – 10,5 l/100 km. CO2-utslipp 179 - 245 g/km. Pris fra 617.500,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk.
Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

