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lederen har ordet

ette har vært en spesiell sommer. Jo da, jeg
tenker naturligvis på varmen og de fordeler som
den medfører på de fleste med stive muskler og
bevegelsesproblemer, men ikke bare på varmen, andre
gode hendelser er også nedskrevet i minneboka. Jeg fikk
gleden av å være med på EPU`s store Poliokonferanse i
Amsterdam. Det har ført til at dette nummeret stort sett blir
dominert av stoff fra denne kongressen.
Det rare med noe av det vi hørte der var at opphold i varmt
klima ikke nødvendigvis er til det beste for poliopasienter,
men les mere om dette i selve referatet.
Selve konferansen varet skikkelig «maratonløp». Vi hadde
forelesninger hele dagen, til dels i to til tre møterom
samtidig. Da ble det viktigste å prøve å prioritere mellom de
forskjellige temaer. Jeg håper vi har valgt tema som kan v
ære av interesse for flest mulig av medlemmene.
Under denne kongressen var flere av Fagrådets medlemmer
til stede i kraft av sine stillinger rundt i helse Norge. Det
borger for god oppdatering av rådets medlemmer uten at
det blir belastet vårt budsjett. Jeg har sagt det før, og gjentar
gjerne, vi har et flott Fagråd som står på og jobber for
poliofolket.
Ut over dette har vi også vært på andre møter og
sammenkomster i sommer. Vi har hatt gleden av å bli
invitert til flere fylkeslag som har jubilert i år. Vi takker for
invitasjonene og prøver så godt vi kan å møte opp i slike
anledninger. Heldigvis har vi et styre som er velvillig til å
jenke til hverdag og helger slik at det som oftest går i orden.
Et møte som jeg nylig var på gjorde meg betenkt. Jeg
kom hjem noe nedstemt, men etter hvert som jeg skrev
på referatet fra møtet så skiftet stemninga mere over til
kamphumør. Dette gjelder konferansen om rehabilitering
som Helsedirektoratet arrangerte den 26. august på
Gardermoen. Både vi i organisasjonene og i kommunene
opplever at det ikke er tenkt så mye på rehabilitering av
kronikergruppene i den nye Samhandlingsreformen. Men
det skal vi jobbe for å endre på. Temaet var også oppe i
Hovedstyremøtet 25. og 26. august. Der ble vi enige om å ta
kontakt med sentrale helse og omsorgs-politikere for å gjøre
de oppmerksom på hvordan vi opplever denne saken. Vi
kommer tilbake med nærmere orientering etter hvert.
En annen sak vi må jobbe med i høst og vinter er spørsmålet
om hvordan vi skal gjøre Levekårs -undersøkelsen vår
kjent for offentligheten og beslutningsorganene. Her har
fagmiljøet på Sunnaas lovet å starte arbeidet med fagartikler
ut i fra resultatene i undersøkelsen. Dersom det er mulig vil
vi samle dette og finne en hensiktsmessig måte å gjøre den
tilgjengelig for medlemmene på også.
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Alt dette har naturligvis sammenheng med økonomien, men
slik situasjonen er nå så kan vi for en gangs skyld meddele
at vi ikke er så veldig bekymret. Tilskuddet fra BUF Etat
reddet mye, og gir oss inspirasjon og sikkerhet for å jobbe
videre. Uten dette tilskuddet hadde vi vært nødt til å bruke
mere av de pengene om årsmøte ga fullmakt til å ta av Vårt
eget Fond. Dette er nå penger som vi fortsatt kan ha som
sikkerhet og som vi senere kan bruke til andre gode formål.
Sammen med det vi har fått fra flere lokallag skal vi klare
dette. Vi vet også at vi har nok et tilskudd på gang. Dette
vil vi orientere nærmere om når vi kjenner det nøyaktige
beløpet.
Det kan trengs at vi har en trygghet på at vi har økonomi for
å jobbe videre. Det er tydelig at utfordringene framover er
der, og vi kan trenge en god økonomi som ansporer oss til å
gjøre den innsatsen som er nødvendig. Jeg tenker her på det
jeg tidligere har sagt om rehabilitering. Ta en titt på referatet
fra møtet med helsevesenet inne i bladet så ser dere hva jeg
mener.
Jeg vil også få benytte denne anledningen til å takke for
mange gode hilsener på min bursdag i august. Jeg gjorde
gode forsøk på å holde en lav profil der, men en av gjestene,
som både er familiemedlem og poliott er på Face book, og
benyttet anledningen til å legge ut litt fra selve feiringa. Det
er tilgitt, men siden jeg ikke er på Facebook selv så har jeg
fått referat og tilgang på dette i ettertid. Takk skal dere alle
ha.
Til slutt vil jeg be dere alle huske på å tenke på om dere vil
på Behandlingsreise til neste år. Søknadsfristen går ut nå i
månedsskiftet september/oktober. Dersom søknaden skal
behandles så må Rikshospitalet ha den før 1. oktober. Det er
viktig at de som reelt ønsker en tur og som vet at de klarer
en slik reise søker. Det er på denne måten vi opprettholder
vår andel i forhold til tildeling av reiser, og – de fleste av oss
har god nytte av slike tilbud. Jfr. Det som er sakt i referatet
fra kongressen i Amsterdam. Vi som bor i Skandinavia
har god nytte v å komme til varmen, og ikke minst det
behandlingstilbudet vi får der.
God høst alle sammen. Håper vi også denne høsten og
vinteren sammen skal jobbe for å bedre, eller i det minste,
opprettholde tilbudet til vår diagnosegruppe.

Stein

Lokallagenes time – LFPS Akershus
I vår oversikt over aktivitetene i lokallagene i forrige
nummer falt dessverre LFPS Akershus ut. Dette
beklager redaksjonen og bringer oversikten her.
Akershus har medlemmer på begge sider av Oslo:

-

mpDesign

De som bor i øst kommer sjelden på sammenkomster i vest
- De som bor i vest kommer sjelden på sammenkomster i øst
Resultat: Møter holdes hver annen gang i øst og hver annen
gang i vest.
Antall Medlemmer:
• 1. januar 2013: 197 medlemmer
• 1. januar 2014: 191 medlemmer
Aktiviteter:
• Styremøter: 8
• Saker behandlet: 91
• Medlemsmøter: 2
- Informasjon og samtaler
- Besøk fra Enklere Liv
• Sommertur til Danmark

•

Julebord
Kurs: LFPS-A har hatt deltakere på følgende kurs i
2013:
- Politikk og valg 2013
- Likemannskurs (Grunnkurs)
- Organisasjonskurs
- Presentasjonskurs
- Organisasjonsutvikling
- Universell utforming
Samarbeid med andre lag:
• Samarbeider med LFPS Østfold
- Arbeidsutvalg med repr. Fra begge lag
- Felles styremøter
- Poliodagen 2014 (Polio før og nå)
- Planlegger å arrangere poliodag hvert år
- Planlegger felles turer

www.och.no

T MED
VI HAR UTVIDE

NETTBUTIKK!
• Enkelt å handle også fra
mobil eller nettbrett
• Klarna betalingsløsning
• Ingen kodebrikke
• Mulighet for delbetaling

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

WWW.OCN.NO
OCH Ortopedi AS

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.

Adr: Gidsken Jakobsens vei 32, Bodø
Tlf: 75 50 74 20
Web: www.ocn.no

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
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JEG har polio,
– det er IKKE en
P – pessimistisk
O – oppblåst
L – lat- likeglad
I – innbilsk- inntørket
O – opprører
MEN EN:

P – person
O – overbevist, oppmerksom
L – lykkelig, - leende, - lammet
I – iderik,-innspirert.- impulsiv
O – omtenksom,- oppmuntrende
POLIOT PERSON. ye-ye

POLIORAMMEDE

Elise og Ole Gotaas’ fond for poliomyelittrammede
kan etter søknad gi individuell støtte på inntil
kr. 15 000, til økt livskvalitet, tilrettelegging, hjelpemidler, rekonvalesens mv.
Søknadsfrist: 07.11.2014. Tildeling skjer 3. desember.
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema.
Søknad må, for å bli behandlet, omfatte:

Opplysninger om hva det søkes støtte til.

Utskrift av husstandens siste ligning
og ligningsattest.

Legeattest.

Kontonummer til bruk ved eventuell tildeling,
og telefonnummer.

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

Grete Andersen MOSS

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
leveres med fjernstyring.
Finn din nærmeste
forhandler på www.tysse.no

- tilhenger av norsk kvalitet
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Minneord

BJØRG HOLM

Fredag 30. mai sovna Bjørg Holm fredfullt inn i heimen på Voss, 73 år gamal. Eit sterkt, raust og hjartevarmt
menneske er ikkje lenger blant oss.
Bjørg vart fødd i Bogen i Vesterålen, men budde seinare fleire stader i Noreg: først i Trondheim og i Oslo,
så Finnsnes og dei siste 21 åra på Voss. Fem år gamal fekk ho polio og var lam i lang tid. Sjukdomen,
opptreninga, møte med helsevesen og seinare erfaringar med seinskader etter polio ga Bjørg innsikt i mange
sider ved livet, og forma ho til ein klok og drivande aktør i arbeidet for dei handikappa. Uredd, engasjert,
klinkande klår og med ei sjeldan organisasjonsevne blei ho ei tydeleg røyst i handikappolitisk arbeid i mange
år. Eit viktig mål for henne var å få godkjend seinskader etter polio som ein medisinsk diagnose slik at
denne gruppa fekk eit helsetilbod. Ho var med å skipe og leie Troms lag for polioskadde i 1989, det første
i landet, og ho var med på å arrangere ein av dei første poliokonferansane i Noreg same året. I 1991 vart
Landsforeningen for polioskadde etablert, der Bjørg først var med i interimstyret, og seinare landsstyret.
Bjørg var også opptatt av at polioskadde kunne hente styrke og kunnskap hos kvarandre. Å få organisert
likemannsgrupper vart derfor eit viktig mål i oppstarten av poliolag. Ho deler sjølv sine erfaringar og minne
i boka I draumen sprang eg, som kom ut i 2006.
På Voss var Bjørg aktiv i Norges Handikapforbund, både som styremedlem og leiar. Her var ho ein viktig
pådrivar for dei årlege helseseminara som samla helsepersonell, offentlege instansar og brukarar, der målet
var å bryte ned grensene mellom funksjonshemma og andre. Bjørg sette alltid menneskeverdet i sentrum for
alt det ho dreiv med. Dette skein igjennom i organisasjonsarbeidet, i debatt, i det ho skreiv og i privatlivet.
I 2011 fekk Bjørg tildelt Kongens fortenestemedalje i sølv. ”Bjørg er en av de fremste representanter for
polioskadde i Norge” skreiv sjefspsykolog ved Sunnaas sjukehus og dr. philos. Anne-Kristine Schanke, då
Bjørg fekk medaljen. Desse orda er vi mange som skriv under på.
Vi som kjende Bjørg privat saknar no ein god ven. Å vitje ho og Torstein i heimen på Voss var alltid ei glede.
Spøk og alvor, gode samtalar, lått og løye, og ikkje minst Bjørg sine tørrvittige kommentarar prega stundene.
Også telefonsamtalane med Bjørg er eit sakn. Trass eigne plager var ho mest innstilt på å høyre nytt om
andre, eller diskutere dagsaktuelle tema.
Bjørg er ikkje lenger blant oss, men minnet om henne ber vi i oss med glede og takksemd.

Randi Halden Larsen og Kirsten Elisabeth Larsen
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2. European Polio Conference –
- a condition without boundaries.

Norske delegater: Geir Strømsholm, Stein Johnsen og Lillian Festvaåg sammen med tre fra fagmiljøet på Sunnaas sykehus.
Den andre Europeiske
Poliokonferansen ble arrangert
I Amsterdam I dagene 25. – 27.
juni 2014. I likhet med den forrige
konferansen i København for tre år
siden var LFPS representert med
deltakere fra Hovedstyret, denne
gangen møtte Geir Strømsholm og
Stein Johnsen. I tillegg møtte Lillian
Festvåg som la fram resultatene fra
polioundersøkelsen. I tillegg møtte
to av Fagrådets medlemmer, Anne
Christine Schanke og Kari Lofthus
sammen med flere representanter
for fagmiljøet i Norge. Spesielt var
Sunnaas sykehus og Universitetet i
Nord Norge godt representert. Disse
deltakerne reiste på sine respektive
arbeidssteder sin regning.
Undertegnede har etter fattig evne
forsøkt å referere fra de møter og
forelesninger jeg var på. Jeg kunne
ikke møte på alle da det ofte var
flere forelesninger samtidig. De aller
fleste innlegg var på engelsk, eller ble
tolket/oversatt til engelsk. Den videre
oversetting til norsk er jeg ansvarlig
for. Her får vi håpe at jeg har fått med
de vesentligste poengene og at jeg
har unngått de verste feilene. Uansett:
Det er dette stoffet vi som var der kan
8 Polio 32014

presentere for medlemmene.
Konferansen ble åpnet av professor
Kristian Borg fra Sverige og professor
Frans Nollet fra Nederland. Begge var
med i arrangementskomiteen.
Borg åpnet med å fortelle om lederen
i vår søskenorganisasjon i Danmark,
PTU, H. Kallehage som gikk bort
for noen dager siden. Dette markerte
konferansen med en kort minnestund.
Etter dette gikk Borg over til en
kortere oppsummering av Polioens
historie fram til dagens situasjon. Han
opplyste også at det var representanter
fra 36 land til stede, og både PPS
(Post Polio Syndrom) pasienter og
faggruppene som arbeider opp mot
dette feltet var godt representert fra
de fleste land. Det betyr at det var
representanter fra alle verdensdeler,
ikke bare Europa, noe som sier mye
om behovet for slike konferanser.
Ordet ble så gitt til lederen av den
Nederlandske organisasjonen: Dutch
Patient`s Organisation for Muscle
Diseases, Dick van Dijk. Han fortalte
kort sin personlige historie knyttet
opp mot forholdene i Nederland.

Organisasjonen omfatter alle grupper
pasienter med muskulære sykdommer.
Han orienterte litt om hvordan de
jobber i Nederland i forhold til
behandling og opplysning. Pga
økonomien bruker de mye elektronisk
kommunikasjon. Organisasjonens
høye beskytter, tidligere dronning, nå
prinsesse Beatrix, startet et eget fond
for poliopasienter. Det bærer hennes
navn. Fondet er nå utvidet til å omfatte
alle grupper med nevromuskulære
sykdommer og har hatt stor betydning
for arbeidet både på frivillig og
offisielt plan i Nederland.
Han avsluttet sitt innlegg med å ønske
oss alle velkommen til konferansen
og lykke til med arbeidet i disse tre
dagene og håpet at den ville bli til
nytte både for oss med PPS og for
fagfolkene.
Etter han fikk Jan Lucas Ket ordet
og fortalte om Polio Forebyggende
arbeid. Han orienterte om det arbeidet
Rotary har gjort, og fortsatt gjør på
dette området i samarbeid med WHO.
Målsettingen har vært å utrydde Polio
totalt, men dessverre har man ikke
nådd så langt enda. Dette skyldes
hovedsakelig lokale forhold, men det

– POST – POLIO SYNDROME
synes nå som ca 80 % av verdens land
og områder nå er fri fra Polio. Pr i
dag er sykdommen registrert i 9 land i
Asia og Afrika, ufred, det vil si Syria,
Pakistan og Afghanistan.
Ordet gikk så til dr. Hamid Jafari
som orienterte om utviklingen av
polioforebyggende arbeid fram til i
dag.
Vi snakker fortsatt om tre typer
Poliovirus, men det er tegn som tyder
på at vi etter hvert har fått en eller to
nye varianter i tillegg. Som eksempel
på land som før har slitt med store
epidemier nevnte han India. Han
fortalte at vaksinasjonsprogrammet
har ført til at det ikke er registrert nye
tilfelle der de siste tre årene. Tilfellene
ellers i verden er også redusert det
siste året. Nigeria har en tid vært et
problemområde, men det har «roet
seg ned» det siste året også der. I
Kamerun synes det også at det nå er i
ferd med å «roe seg». Pakistan er også
på bedringens vei. Dessverre slipper
ikke vaksinasjonsprogrammet til over
alt. Ja, flere steder blir helsearbeiderne
direkte motarbeidet, og det er ikke
lenge siden et vaksinasjonsteam
ble overfalt og skutt. Det er fortsatt
områder hvor helsearbeidere ikke kan
arbeide i disse regionene.
På Afrikas Horn er det også nedgang
i antall tilfeller. De siste signalene fra
Syria tyder på at det skal bli lettere
for helsearbeidere og arbeide med
vaksinasjonsprogram der. WHO
arbeider for at alle som skal reise til
utsatte områder skal vaksinere seg. De
anbefaler også at de som skal reise fra
disse områdene skal bli vaksinert.
Professor dr. Gareth Williams ved
Universitetet i Bristol snakket så om
«Paralyset with fear» (Lammet av
frykt).
Jacob von Heine beskrev i 1840 polio
og dens symptomer. Han trakk fram
eksempler fra Skandinavia, England
og Amerika. Epidemiene skapte mye
frykt. I USA trodde man lenge at katter
var smittebærere, og myndighetene
betalte for avliving av katter. Denne
oppfatningen/trenden ble også
eksportert til Europa.
Mange fikk behandling i «Jernlunger»,

men et stort flertall døde i akuttfasen.
Den siste store epidemien i USA var i
1953. Polio var, og er fortsatt omfattet
med frykt. Foreleseren viste bilder
fra gamle epidemier med isolasjon og
mange behandlingsmetoder. Mange
metoder som i dag kan virke utrolig
at man i det hele tatt prøvde, så som
elektrisk sjokk, «hjernevask», store
doser med vitaminer osv.
Salk vaksinen (Jonas Salk) kom i
1995. Dette var en dråpe-vaksine.
Senere kom Albert Sabin med sin
deaktiverte vaksine. Begge disse
vaksinene var store framskritt i
arbeidet med å stoppe epidemiene
rundt i verden. President F.D.
Roosevelt hadde tre store mål med sin
kampanje for å bli president i USA;
1: Få orden på økonomien.
2: Få USA med i den 2. verdenskrig på
Europas side.
3: Arbeide for bedre helsetilbud i USA
og tiltak for bl.a. polioskadde.
Professor Hillary Koprowski arbeidet
fram en poliovaksine allerede i 1948.
Denne ble tatt inn gjennom munnen og
smakte omtrent som tran.
Foreleseren fortalte at han og søsteren
var blant de første som testet denne
vaksinen som barn. Dette skjedde
i Belfast i Nord Irland. Dessverre
viste det seg at denne vaksinen ikke
var effektiv, så den forsvant fort fra
markedet. Neste skritt var da Salk
vaksinen i 1954 – 55. Allerede i 1954
ble 1,8 millioner barn vaksinert i
USA. Dessverre var ikke den første
vaksinen 100 % til å stole på. Den ble
derfor videreutviklet, og i 1956 kom
så Sabins vaksine. Denne var basert
på deaktivert (døde) virus og var mere
sikker enn Salks vaksine.
Konferansens leder professor Frans
Nollet fra Nederland fikk så ordet og
snakket om utviklingen av Post Polio
syndromet, og utviklingen av nye
metoder og tilbud for pasientgruppen.
PPS oppstår etter mange år med
stabil periode. Det synes nå som ca.
74% får disse senskadene. Det starter
gjerne med svekkelse av musklene,
noe som kan føre til fall og også

benbrudd. Dette igjen gir gjerne
ytterligere svekkelser. Prosessen er
kjent. Undersøkelser viser at PPS
pasienter svekkes ca. 10% før og
raskere enn vanlig i forhold til vanlig
alderssvekkelse.
Hva er det som gjør dette? Er det
snakk om en kronisk betennelse eller
er det snakk om overforbruk og derav
en svekkelse? Så langt man kan se i
dag så synes det som en kombinasjon
av dette er til stede.
Det viktigste for pasientgruppen er
å lære å bruke kreftene på «riktig
nivå». Altså nok til vedlikehold, men
overhodet ikke til «overforbruk.»
Finnes det behandling? Rehabilitering
i tradisjonell form er OK, men
overforbruk og intensiv trening
frarådes. Bruk av Immunglobelin
synes også å ha en viss effekt på
mange av pasientene.
Professor Kristian Borg, Sverige, fikk
så ordet og innledet om Behandling
av unge PPS pasienter i og utenfor
Europa.
Hvordan er situasjonen i dag? I
Sverige har ca. 20.000 PPS i dag. 20%
av disse er hjelpetrengende.
Vi har i dag et økende antall PPS
pasienter i fra andre verdensdeler.
Dette er i hovedsak immigranter og
adopterte. 50% av disse kommer fra
Asia. De øvrige er mer jevnt fordelt i
forhold til opprinnelsesland.
En undersøkelse viser at den
medisinske er ganske lik, mens den
sosiale situasjonen er mere variabel.
Dette betyr at vi ikke kan slappe av i
forhold til arbeidet med behandling og
rehabiliteringstilbud.
Ramneec Dev fra India innledet så om
livet med polio i Europa fra en annen
kulturell bakgrunn.
Han fortalte om akuttfasen og
behandlingstilbudet han fikk i India
i denne fasen. Han fikk artroser og
opptrening, men dette hovedsakelig
pga en aktiv familie. Når han
var ferdig med grunnskolen og
videregåendeskole fikk han studieplass
i Australia, og fikk der meget adekvat
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hjelp.
I dag jobber han med tilbud og
rehabilitering ovenfor spesielt
utsatte grupper i India. Det er flere
organisasjoner som jobber med dette
i India.
Han har vært i Danmark og fått
behandling selv, samtidig som han
fortsatte sien egen utdannelse innen
feltet. Problemet med PPS pasienter
i India er at økonomien setter
grenser for tilbudet. De er avhengig
av frivilliges innsats og frivillige
organisasjoner for å kunne øke
tilbudet. Han ønsker å overføre det han
har lært her i Europa til India.
Deretter fikk Dagnachew Wakene fra
Etiopia ordet. Han fortalte om livet
med Polio i sitt hjemland.
Vi vet ikke når de første tilfeller av
Polio kom i Etiopia. Landet ble erklært
poliofritt i 2004, men i 2006 ble det
registrert 26 nye tilfelle i landet. Etter
den tid har det vært noen få tilfeller
hvert år.
Han er selv født i en fattig familie og
ble adoptert til en familie i Adis Abeba
da han var ca. 7 måneder gammel.
I akuttfasen fikk han forskjellige
hjelpetilbud, både av medisinsk og
alternativ art. Blant annet nevner han
akupunktur som han selv mener å hatt
god hjelp av opp gjennom årene.
Han fikk etter iherdig innsats fra
foreldrene utdannelse. Han trengte
mye hjelp, men heldigvis klarte
foreldrene å gi han denne hjelpen.
Han har nå universitets utdannelse i
form av Mastergrad i Filosofi. Han
er spesielt utdannet i forhold til
rehabilitering av funksjonshemmede.
Dette er et område hvor det trengs
innsats og arbeide for å få på plass
gode tilbud. Det er et problem over
hele kontinentet. Det er lite kjennskap
til PPS i Afrika. Her må det jobbes
både med opplysning og etablering av
tilbud.
Torsdag 26.06.2014. Konferansens
andre dag:
Symposium: Ventilasjon/pust, tale og
svelgefunksjon.
Sesjonen ble ledet av Rene Vercutre
fra Nederland.
En PPS pasient fortalte sin historie
som innledning til emnet. Han fikk
polio i 1956 og ble totalt lammet.
10 Polio 32014

Måtte ha respirasjonshjelp og lå i
«jernlunge» i flere dager, men det ble
ikke nok. Legen måtte i tillegg legge
inn en tuber for at han skulle klare å
puste.
På denne tiden viste man lite om disse
problemene. Det ble derfor prøvd
ut flere metoder for å få hjelp med
pustingen.
Dette førte til at han ble på sykehuset
i over to år før han hadde sin første
dag utenfor sykehuset. Etter en tid
fikk han komme hjem og fikk da
hjelp i hjemmet. Han fikk da sin egen
respirator hjemme, og denne må han
fortsatt bruke. Men det forhindret ikke
at han traff en jente og søt musikk
oppsto. De ble gift og har to barn.
Han har hele livet jobbet opp mot
frivillige organisasjoner og prøvd å
leve et så «vanlig og normalt» liv som
mulig. Som et eksempel på hva en
med respirasjonsproblemer kan få til
så fortalte han at han hadde lært seg til
å røke pipe(?) Sier at han lever et godt
liv og at han har fått en erkjennelse for
sitt arbeid for polioskadde i form av en
orden.
Neste innlegg var ved Michael
Gaytant, Universitetet i Utrecht:
«Ventilasjons/pustehjelp til pasienter
med PPS.
Han innledet med en orientering om
menneskelig pust og kroppens arbeide
i den forbindelse. Sammenlignet denne
prosessen med det som foregår i en
blåsebelg, bare med den forskjellen
at her blir det hele styrt av kroppslige
funksjoner med bruk av nevroner og
muskler. Når dette svikter blir kroppen
forgiftet og vi får for lite surstoff til
blod og hjerne.

bedre hverdag. De blir mere aktive
og klarer seg lengre med egen hjelp.
Behandlingen kan føre til enkelte
problemer i form av hodepine mv, men
fordelene oppveier klart ulempene.
I Nederland er det i dag ca. 2500
pasienter med slik hjelp.
Det ble her åpnet for spørsmål
fra brukergruppen. Her tok flere
deltakere ordet og fortalte om de
erfaringer de selv hadde med denne
typen behandling. Imidlertid synes
den viktigste erfaringen å være at
dette problemet er for lite kjent og at
flertallet i behandlergruppen ikke er
oppdatert på disse spørsmålene.
Ordet gikk så til: Paivi Annikki
Tupala. Hun er talespesialist og jobber
ved Sunnaas sykehus. Hennes tema
var svelge- og taleproblemer.
Hun mener at ca. 1/3 av PPS pasienter
har problemer med dette. Det går på
motorfunksjon og nye problemer med
pust og svelgfunksjon. Symptomene
er vanskelig å oppdage og kan dukke
opp etter mange år med relativt stabil
funksjon.
Her nevnte hun noe som for mange
kanskje er en selvfølgelighet, men som
for andre kan skape problemer; Vi kan
ikke svelge og puste samtidig. Dersom
svelgeproblemene blir hyppige og
langvarige kan det få betydning for
surstoffopptaket i kroppen.
Symptomer: Forandring i stemmeleiet.
Stemmen blir lysere og mere
«gurglete» eller skurrete. Volumet går
ned. Det blir mye/større problemer i
forbindelse med koordinering av pust
og stemme. Det kan bli vansker med
uttale (artikulasjon).

De største problemene oppstår
gjerne om natta når vi sover.
Dette fører til forstyrret søvn, ofte
oppvåkning, mareritt, pusteapne, mv.
Disse problemene kan møtes med
respirasjonshjelp om natta. Etter hvert
kan det også bli aktuelt med pustehjelp
om dagen. Flere og flere med PPS får
slik hjelp i Nederland nå, og de fleste
bor hjemme.

•

Her bør vi sjekke sykehistorie.

•

Medisinsk undersøkelse.

•

Test av svelging og stemmeleie.

•

Hvor rammet polioen i akuttfasen. Var det vansker med
hals og tale muskulatur da?

En annen metode er trakeotomi. Det
vil si at det blir lagt inn en tube i
stoma (halsen) under stemmebåndene.
Pasienten kan da ikke snakke, bare
hviske.

•

Har disse symptomene blitt
borte, eller har de endret seg?

•

Har det blitt nye plager/symptomer?

•

Hva med pusten i dag?

•

Det kan komme tilleggs-

Apparaturen blir stadig bedre. Det
viser seg at pasientene får en mye

problemer for PPs pasienter.
Noen får nye lammelser i
andre deler av muskulaturen,
gjerne i hender og i armene.

•

Opplevelser av ikke å få
svelge.

•

Hosting.

•

Dårlig med pust under måltidene.

•

Lengre måltider – bruker
mere tid.

•

Blir trøtt av å spise.

•

Avslutter måltidet før en er
mett.

•

Taper vekt.

•

Vansker med å svelge medisiner.

Hva kan vi gjøre?

•

Logoped kan hjelpe.

•

Vi må sjekke følelsen i
tungen og aktiviteten i
munn og svelg.

•

Det må inspiseres med
kamera for svelg og
stemmebånd.

Deretter fikk de som ønsket det
anledning til å delta på en såkalt
«workshop» med tittelen: Hjelpetilbud
og behandlingsmuligheter i samfunnet.
Denne ble ledet av Jan Lexel, Anja
Horemans og Mary Mcfarlane. (Den
siste er sykepleier og gift med lederen
i EPU).
Etter hvert som årene går blir PPS
pasienter mer og mer avhengig
av forskjellige hjelpetilbud. Her
snakker vi både om partnere og
hjelpeapparatet/helsevesenet rundt
oss. Mary Mcfarlane innledet om
hva partneres rolle kan være. Hun
hører ofte at det må være lettere for
en som har kjent pasienten lenge og
fulgt utviklingen over tid, enn de som
kommer inn som behandlere senere.
Hun ga en levende beskrivelse av
opplevelsen av å se utviklingen av
PPS over tid. - Det tok 10 til 15 år
før hun observerte at det skjedde noe
med mannen. Hun er selv utdannet
sykepleier så hun har kanskje bedre
grunnlag enn flere andre for å vurdere
slike tegn. Hun ga flere eksempler på
hva som skjedde i forhold til svekkelse
av funksjon og begges reaksjon på
dette.

Noe av det som skjedde var at hun
opplevde at han mistet mulighetene
for å hjelpe seg selv både fysisk og
psykisk. Det siste pga. «fattique»
(tretthet). Hun må derfor også være
med å kjempe for partneren og hans
mulighet for å være aktiv i hjemmet
og i samfunnet. Selv fikk hun et slag
for noen år siden. Hun har derfor også
selv opplevd dette med hjelpeløshet.
Heldigvis har hun blitt betydelig bedre,
men opplever at hun har et ansvar og
vil gjerne ha profesjonelle til å hjelpe
med dagliglivets problemer.
Anja Horneman, Nederlands
Polioorganisasjon.
Det nøyaktige tallet for PPS pasienter
i Nederland er omtrent like vanskelig
å anslå som det samlede tallet i Norge,
men de regner med at det ligger et
sted mellom 10 og 15 000. Av disse
er de fleste i 60 – 65 år pluss. I tillegg
har man innvandrere. Dette betyr
at hovedfokuset blir på eldre PPS
pasienter og hvordan deres daglige,
sosiale og familiemessige liv skal
være.
Mange av pasientene har ikke
profesjonell hjelp. Det vil si at de er
avhengig av familie og frivillige. Når
de får hjelp av familiemedlemmer/
partnere så er som oftest også disse
godt voksne.
Etter hvert som tiden går så blir
pasientene mer og mer avhengig av
hjelp. Hvem skal så gi denne hjelpen
når partneren ikke klarer det lengre?
I Nederland kan man få hjelp til
avlastning dersom partneren må ha
avlastning. Dette vil bli vanskelig
å få i framtiden pga. økonomien i
samfunnet. Man har noen ordninger
med såkalte frivillige hjelpegivere,
men det er ingen garanti for hvor lenge
man klarer å skaffe frivillige til slikt
arbeid.
Tips for PPS pasienter: Prøv å ikke
være avhengig av bare en hjelper. Ha
alltid en backup plan, og involver
profesjonelle i tide.
Dr. Jan Lexell, Universitetet i Lund:
Hvordan stiller de profesjonelle opp?
Lexell er leder for en klinikk for
rehabilitering av PPS pasienter.
Først og fremst satser man på et
omfattende (tett) samarbeide for å
bli enige om behov og mål. Dette er
spesielt viktig i den tidlige fasen, det
vil si når legen og klinikken blir kjent

med pasienten.
6 trinn i denne forbindelse:

•

Bli kjent, gjerne med en invitasjon til klinikken.

•

Tett oppfølging på telefonen
av en koordinator.

•

Oppfølging av utskrevne pasienter.

•

Opplæring av familien.

•

Etablering av sosial oppfølging av partner og familie.

•

Følge opp – støtte familiemedlemmer og, om nødvendig, henvise dem til ekstern
spesialhjelp/oppfølging.

Poenger her kan være:

•

Hvordan skaper vi en
bedre oppfølging for
hjelperne?

•

Trenger vi flere ressurser
for å få oversikt over
ansvar, oppgaver og rolle
for hjelpegiverne?

•

Hvilken rolle skal EPU
ha i denne forbindelse.
Kan de stille opp på noen
måte?

Diskusjonen etterpå startet med
følgende spørsmål: Hva skal vi gjøre
for å få EPU`s folk til å ta vare på
seg selv og innse at de trenger hjelp?
Her er det viktig å lære at man skal
organisere og økonomisere med
kreftene. Flere forslag ble presentert,
men noe som synes å være en erfaring
rundt i hele EPU`s område er noe
med pasientenes stahet. (Hvor de nå
måtte ha det i fra.) Det var her også
flere innlegg som belyste familiens
hjelpeløshet og behov for oppfølging.
Her er det tydelig at vi har et arbeide
å gjøre.

Torsdag 26/6-14. Konferansens andre
dag:
Dr. Jan Lexell: Poliopasienter og
aldringsprosess.
Det er naturlig at kroppen starter
aldringsprosessen allerede i 25
års alderen. For PPS pasienter vil
denne prosessen gå raskere enn i
befolkningen generelt.
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Fagrådet: Kari Lofthus og Anne-Kristine Schanke fra fagrådet
var blant delegatene fra Norge.
Musklene blir gradvis svakere.
Musklene er dog sterkest når vi sitter
enn når vi står, og de svekkes raskest i
beina i forhold til i armene. Det synes
ikke å være noen forskjell på menn og
kvinner her.
Hvordan måler vi dette? Det brukes
MR- CT og manuelle målinger. Når
vi når 50 års alderen er musklene
betydelig redusert hos de fleste, og
spesielt hos PPS pasienter.
Trening hjelper på å utsette prosessen,
men vi trenger ikke å trene mer
enn to til tre ganger hver uke for å
vedlikeholde musklene. Det finnes
flere stadier på pasienter med
Parkinsons sykdom og slag, men lite
når det gjelder PPS. Erfaringen så
langt er at vi skal være forsiktig med
hard trening av angrepne muskler, men
samtidig er det muskelgrupper som
ikke er angrepet, og disse tåler hardere
trening. Altså som i befolkningen for
øvrig.
Kostholdet er viktig. Vi må passe
på vekten, men Lexell advarer mot
lavkarbodietter. Musklene og hjernen
trenger bla. sukker for å fungere.
Muskelreduksjonen går raskere uten
stimulering og med mangel på variert
kosthold.
Kuldeintoleranse og muskelreduksjon
synes å henge sammen. Små, eller
svake muskler, produserer lite varme.
12 Polio 32014

Fagrådet: Lillian Festvåg la fram polioundersøkelsen på
konferansen.

Det vil si at jo mindre muskelmasse
dess mindre kuldetoleranse. Erfaringen
er også at vi kan bruke musklene bedre
under varme forhold.
Professor Helene Burger, lege fra
Slovenia.
Hun foreleste om Osteoporose og
tok utgangspunkt i skjelettet og
benstruktur. Hun viste oss eksempler
på hvordan benstrukturen er hos unge
og friske personer, og for personer
med «eldre» benstruktur. Tilpasning og
«samarbeide» mellom og i ledd avtar
med alder og sykdom.
Osteoporose oppstår gjerne i forhold
til alder og gjerne ved bruk av røyk,
alkohol og medisiner. Kosten virker
også inn. Det vil si at livsstilen
innvirker på tilstanden. Dette gjelder
både i forhold til benstruktur og i
forhold til muskler.

•

•

Det er foretatt studier som
viser at ca. 50 – 55 % av
poliopasienter lider av Osteoporose.
Man har også funnet ut at ca.
75 % av PPS pasienter har
hatt minst et fall det siste året,
og ca. 55 – 60 % har hatt to
eller flere fall.

Hva er så årsaken til dette?

•

Dårlig balanse.

•

Svakere muskler.

•

Frykt for å falle er også en
faktor som synes å spille inn.

Det vil virke positivt om pasientene
tar kalsium tilskudd og D vitaminer.
Trening i forhold til riktig bruk av
kroppen er viktig. Husk at man ikke
skal belaste kroppen for mye. Det
er viktig å vite at det ikke er nok
å ta kosttilskudd av vitamin D og
kalsium. Det må aktiveres gjennom
soleksponering. Det vil si at vi blir
oppfordret til å sole oss, men må
som andre følge rådene i forhold til
solfaktor mv.
Professor Lise Kay, Danmark.
Medisinering for forebyggelse av
sykelighet. Kay jobber for vår danske
søsterorganisasjon PTU.
Spørsmålet er om noe, eller hva, kan
virke på behandlingen av PPS? Hvilke
medisiner virker, og hvordan skal de
brukes?
I denne forbindelse er det viktig
å ha en grunnleggende forståelse
av hvordan muskler og neuroner
samarbeider. Ved polio blir
nervesynapser ødelagt. Det betyr at
signalbanene blir svekket eller helt
ødelagt. Normal virksomhet har
opphørt i angrepne områder. Hva gjør
vi så? Mange medisiner er lite heldige
for PPS pasienter.

Vi skal være ekstra forsiktige med
Statiner, Anti deprissiva og Beta
blokker. Som alternativ til Statiner
kan vi heller bruke Provastatin og
Rosuvastin. Disse har mindre negativ
innvirken på musklene. En reduksjon
av dosene på vanlige Statiner vil
sannsynligvis ha en god effekt.
Det kom spørsmål fra salen om
bruk av steroider for å bygge opp
muskelmassen. Dette ble det på det
sterkeste advart mot.
Anestesi kom opp som spørsmål.
Dette blir det en egen forelesning om
senere i seminaret, men generelt så er
rådet å starte/prøve med en liten dose
til å begynne med. Hovedregelen er
forsiktighet i bruken.
Dr. Sandra Offering, Spesialist i neuro
muskulære sykdommer. Nederland.
Tale og svelge terapi.
Ved behandling av svelgeproblemer
bør man lære:

I forhold til svelgefunksjonen ble det
anbefalt å bløtgjøre maten mest mulig.
Det er viktig å ta det med ro når man
spiser. Unngå tørr mat og/eller små
biter som kan være vanskelig å tygge
skikkelig. Flere små måltider er bedre
enn få store. Spis gjerne tidlig etter at
du har stått opp. Ikke snakk med mat i
munnen. Svelg gjerne flere ganger pr.
munnfull. (Har noen hørt dette fra mor
og far tidligere?)
Dr. Vincent Tifferean. Hva kan man
gjøre med smerte, trøtthet (fattique) og
søvnproblemer når man har PPS?
Mange studier viser en sammenheng
og forekomst av smerter ved PPS. Hva
er så karakteristikkene?

•

Hvile.

•

Overforbruk av krefter spiller
inn. Ved overforbruk tar det
lengre tid for å ta seg igjen.

•

Planlegging av dagen.

•

Energi sparing.

•

Generell muskel svakhet.

Det ble så åpnet for
erfaringsutveksling. Denne ble ledet
av Paivi Annikki Tupala fra Sunnaas
sykehus.
Flere deltakere fortalte om sine
problemer i forhold til stemme og
svelgefunksjoner, og flere erfaringer
og løsninger ble antydet. Dessverre
viser det seg at spesialistene, det vil si
legene, fysioterapeuter og logopeder
vet alt for lite om dette.

Gange trening.
Endring av livsstil.

Kosthold som kan hjelpe.

Ut i fra skikkelig diagnostisering vil det bli valgt konkrete
behandlinger og treningsmetoder.

•
•

•

•

Ortoser.

Kvinner har oftere smerter
enn menn.

Fattique – Trøtthet.

Avgjørelser og valg av behandlingsmetoder, avhengig
av type grad og lidelse.

•

•

•

•

Trening.

Bruk av rullestol.

Forebyggende trening.

Hypotese.

•

•

•

•

Hva gjør vi for å behandle dette?

Vi får smerter i bein, armer og
gjerne ryggen.

Sikker svelging

Behandlingsforløp:

Dr. Gunilla Østlund, Karolinska
instituttet: Hva kan vi gjøre med
fattique problemer?

•

•

Det ble vist videoer over «normal»
svelgeaktivitet og «unormal»
svelgeaktivitet. Vi så tydelig hvordan
mat og drikke stoppet opp i såkalte
«lommer» i svelget. Dette irriterer
prosessen både i forhold til tale og
svelgefunksjon.

og mindre smerter, verses kulde og
mere smerter? – En av legene mente
her at det muligens er en sammenheng
mellom opplevelse av smerter og
effekt på spesielle områder i hjerne
og ryggmarg. Det igjen kan ha
sammenheng med at enkelte reseptorer
er svekket.

Er vi spesielt sensitive (følsomme) for
smerter. Hva med behandling. Hva
virker?

•

Medisiner. +

•

Fysioterapi. +

•

Akupunktur. ?

•

Magneter +

•

Hypnose. +

•

Varmt klima. + - Virker best
på folk fra kaldere klima.

•

Varmt vann. +

Effekten av forskjellige
behandlingsformer er varierende. Hva
med Immunglobelin? Prof. Borg`s
studier av 90 pasienter viser en bedring
på ca. 70 % av pasientene, men det er
ikke snakk om noen varig virkning.
Behandlingen må gjentas ved jevne
tidsintervaller.
Det er derfor vanskelig å anbefale
noen spesielle behandlinger. Vi må
huske at polio angriper først og fremst
motorikken, ikke følelsesreseptorene.
Spørsmål fra salen: Hva er
sammenhengen mellom varme
omgivelser, det vil si klima, vann osv,

Hun la stor vekt på at det viktigste er
at vi er bevisst på problemet og at vi
innrettet dagen etter dette. Her er det
rett og slett å finne en stil som gir oss
litt overskudd når de daglige gjøremål
er gjort unna.
Dr. Hans Hamburger, Amsterdam:
Søvn og neuro muskulære problemer.
Hamburger presiserte at han spesielt
arbeider som «søvn doktor». Han
innledet med å fortelle at vi normalt
sover ca. 1/3 av livet. I denne
forbindelse er det viktig at vi kan skille
mellom vanlig tretthet og søvn, versus
fattique. Det siste er å benevne som
utslitthet, mangel på energi, følelse av
å være «utvasket». Hva er så søvn?

•

Det er en tilstand av utkobling
av kroppslige fenomener.

•

Hypnose kan også resultere i
søvn.

Under søvn blir normalt
nerveforbindelser reparert. Ved
søvnløshet arbeider minnet videre og
blir til slutt utslitt.

•

Alle kroppslige funksjoner
trenger søvn.

•

Man styrker gjerne immunforsvaret under søvn.

•

Man føler gjerne mere smerte
ved mangel på søvn.
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Søvn og våkenhet er regulert av en
indre biologisk klokke. Klokken
aktiveres av lys. Melantomin blir
aktivert av lys og redusert i mørket.
I en undersøkelse blant
«normalbefolkningen» i Nederland
har ca. 49 % oppgitt at de har
søvnproblemer.
Hypocretine er et hormon som
er viktig for søvn. Dette er et
hormon som, stort sett, er i kroppen
normalt. Bruk av sovemedisin
øker muskelsvakhet og smerter i
muskulaturen.
Ca. 80 % av PPS pasientene
har søvnproblemer. Såkalte
«restless leggs» er symptomer på
søvnproblemer. Her er det viktig å
røre på beina, for de som kan det.
Stå gjerne opp dersom du får slike
problemer på kveldstid. Det kan gjerne
hjelpe med litt fysisk aktivitet. Slike
urolige ben er dobbelt så vanlig blant
PPS pasienter enn blant befolkningen
for øvrig.
Dersom PPS pasienter sliter med lite
søvn kan de få meget lave doser med
antidepressiva. Det kan i mange tilfelle
være like bra som vanlig sovemedisin.
Dette fordi at dersom folk sliter med
søvnen så kan det i noen tilfelle også
se ut som de kan være lettere, eller i
sterkere grad, deprimert. Alkohol gjør
at mange raskt kan falle i søvn, men
den ødelegger dyp søvn og gir deg
gjerne urolig og utilstrekkelig søvn.
Fredag 27/6 – 14. Konferansens tredje
dag.

kan være vanskelig. Dette fordi at
feilstillinger mv kan endre seg etter
som pasienten vokser opp. Han viste
eksempler på hva de har kunnet rette
opp ved operasjoner. Han mener å
ha gjort den erfaring at man lettere
kan gjøre noe for pasientene ikke så
lenge etter akuttfasen, i det minste før
pasientene har lært seg visse «uvaner»
gjennom feilaktig bruk av kroppen
over tid.
Professor Lise Kay, Danmark: Anestesi
fort PPS pasienter:
Målsettingen for anestesi er at
pasienten skal sove eller være
smertefri under en operasjon. En
annen, og viktig faktor, er at pasienten
skal ligge rolig under operasjonen.
Problemet med PPS pasienter er
at de lettere kan bli overdosert enn
andre pasienter, avhengig av hvor
angrepet muskulaturen er. Også ved
smertefjerning er det stor fare for
overdosering av samme grunn som ved
soveprosessen. Dette fordi man gjerne
bruker de samme medisinene uansett
hvilken form for anestesi man bruker.
Det viktigste er at man tar hensyn
til polioen og hva og hvor man skal
operere. Ofte er det ikke behov for full
anestesi. Derfor:

•

Bruk helst medisin som raskt
blir eliminert.

•

Husk at poliopasienten har
færre nervesynapser.

•

Finn gjerne liggestillinger
som kan være til hjelp for pasienter med pusteproblemer.
Vær obs på at det kan være
behov for intubering.

Mattias Schafroth. Ortopedisk
behandling for PPS.
PPS pasienter har ofte problemer i
forhold til Skolioser, muskelsmerter
og kramper. Hva kan vi gjøre med det,
hvilke verktøy har vi? Jo vi kan tilby
artroser, ben og arme forlengere, mv.
Det er lite som kan gjøres gjennom
ortopediske operasjoner for
poliopasienter. Slitasje og feilstillinger
skyldes ofte svekket muskulatur,
og den blir neppe bedre gjennom
operasjon. En protese kan neppe rette
opp feilstillinger så lenge vi ikke kan
styrke/endre muskulaturen.

•

Ha alltid oksygen tilgjengelig.

•

Husk at de fleste PPS pasienter sliter med kuldeintoleranse. – Dette kan forebygges
med bruk av varme laken
eller tepper.

Professor Jagdish Patwa fra India:
Ortopediske operasjoner for unge
poliopasienter:

Spesialanestesi kan/skal vurderes
ut ifra hvilken operasjon man skal
ha. PPS pasienter bør orientere
sykehuspersonalet om sine spesielle
plager og behov. Konklusjon: Det
bør/skal ikke være farlig for PPS
pasienter å få anestesi dersom de tar
de nødvendige skritt. Gi legene de
brosjyrene vi i LFPS har utarbeidet.

Ortopedi for unge poliopasienter

Kai sier klart at leger som ikke vil høre
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på våre anliggender er en meget dårlig
lege.
Spørsmål fra salen om deformering
av vervesynapser og celler i hjernen.
Kay svarer at det kan være at noen
celler eller nerver i hjernen, og i så fall
helt bakerst i hjernen, i overgangen
til Lillehjernen, kan være ødelagt av
sykdommen. Spesielt pasienter med
søvnproblemer kan ha en liten skade
her.
Ellisiv Mehammer, Sunnaas sykehus:
Dagligliv i Norge. Erfaringer av ikke
vestlige kvinner med polio.
Hun la fram et konsept på vegne av
dr. Nina Levin, Sunnaas. Levin måtte
dessverre melde sykdomsforfall selv.
Dette er en intervju undersøkelse
blant innvandrerkvinner fra flere land/
kulturer. Her presenteres forskjellige
medisinske, sosiale, arbeidsmessige og
praktiske problemer.
Det er en variert beskrivelse av
hvordan innvandrerkvinner møter vår
kultur og våre utfordringer. Spesielt
synes det som de fleste hadde fått for
lite, eller intet tilbud før de kom til
Norge. Spørsmålet blir da hvordan vi
møter dem og hvordan vi presenterer
tilbud og muligheter i vårt samfunn.
Kan det gjøres på en slik måte at de
kan nyttiggjøre seg dette fullt ut?
En innvandrerkvinne i Sverige,
Tolauda Tawares Silva, fortalte om
hvordan innvandrerkvinner oppfatter
våre samfunn, og hvilke utfordringer
de møter. Selv kommer hun fra
Øst Afrika. Pr. i dag er ca. 15 % av
befolkningen i Sverige immigranter.
Hun beskrev situasjonen i landet,
spesielt utfordringene i forhold til
oppgaver for helsevesenet. Av gruppen
immigranter ser det ut til at det er ca.,
80 – 90 000 med helseproblemer, og
av disse synes det som ca. 20 – 30 000
har PPS. Hun oppgir at det samlet er
nærmere 186 – 200 000 med PPS i
Sverige. Dette tallet syntes noe høyt
for oss fra Norge, men hun fasthold
dette på spørsmål.
Et viktig element for å motta hjelp er at
de føler at de selv også har noe å tilby/
bidra med. Mange har den holdningen
at «hjelper du meg så hjelper jeg deg».
Det å bli en «produktiv borger» er
viktig. Gjerne starte egen virksomhet
eller bli medlem av en klubb eller
organisasjon. Sosial integrasjon er like
viktig som direkte hjelpetilbud som

fysioterapi mv.
Cecilia Winberg, fysioterapeut fra
Sverige forleste så om: Fysikalsk
aktivitet ved senskader av polio.
Fysisk aktivitet er viktig for oss alle,
men dette behøver ikke å bli knyttet
opp mot behandling. Hun har studert
hvordan dette er for PPS pasienter.
Gjennomsnittsalder i studien er 67 år,
og jevnlig fordelt mellom kjønnene.
Hun brukte bl.a. pedometer og fant et
gjennomsnitt på 6212 skritt (steps) pr.
dag. 14 % gikk mer enn 10 000 skritt
og 37 % gikk mindre enn 5000 skritt
om dagen.
69 % var fornøyd med sin
livssituasjon. Av dette var de som
levde i parforhold mest fornøyde.
Erfaringen er at PPS pasientene

er aktive, uansett alder. Det er litt
forskjell på aktiviteter blant menn og
kvinner. Her går det på arbeide med
papir, formelle oppgaver, hushold,
mv. Funnene i denne undersøkelsen
samsvarer i stor grad med den mere
omfattende 20 års oppfølgingsstudien
som vi i LFPS har gjort her i Norge.
Lillian Festvåg: Ny 20 års
oppfølgingsstudie av PPS pasienters
helse og forhold i Norge.
Festvåg la fram undersøkelsen
i en konsentrert form, og for de
skandinaviske polioforeningene var
dette et av konferansens høydepunkt.
Presentasjonen var klar og oversiktlig.
I hovedsak fulgte hun den malen for
framlegg som hun brukte under vårt
årsmøte på Gardermoen i slutten av
april måned i år. Se siste nummer av

Polio om dette. Vi skal komme tilbake
til en mere inngående presentasjon av
hele undersøkelsen i et senere nummer
av bladet vårt.
Framlegget av denne undersøkelsen
var det siste faglige innslaget på
konferansen. Vi gikk deretter over
til den formelle avslutningen av
kongressen.

Stein Johnsen
Dere finner referat og videoer fra
konferansen på flg nettadresse:
http://www.informed-scientist.
org/congress/2nd-european-poliocongrence

Avslutning ved lederen i EPU
John Mc Farlane hilste og takket
deltakerne for en fin og god
kongress. Noe av det viktigste nå er
å ta med seg det vi har lært tilbake
til våre land og vår plattform for
vårt arbeide.
Erfaringene fra kongressen vil
bli samlet og lagt ut på EPU`s
hjemmeside. De vil videre bli meddelt
EU parlamentet, WHO og andre
aktuelle organisasjoner. Vi bør også
bruke stoffet lokalt både ovenfor
våre helsemyndigheter og ovenfor
behandlingsstedene vi benytter oss
av. Farlane var inne på at man skal
lage en database for hele verden
hvor vi kan legge inn opplysninger,
erfaringer, spørsmål, råd og tips fra
vår egen hverdag. Vi må kunne bruke
vårt eget språk slik at det ikke oppstår
noen språklige barrierer, og få svar
på vårt eget språk. Vår nestleder Geir
Strømsholm er opptatt av arbeidet
med dette og vil være med å realisere
ideen. Kanskje dette er noe for
«Behandlingslinje utvalget» som vi
allerede har i arbeid?
Flere av deltakerne og talerne tok
ordet å understreket verdien av en
slik kongress. Samtlige var enige om
at denne viten og erfaring må deles
med flest mulige, og EDB blir nevnt
som det viktigste verktøyet i denne
forbindelse.
Vi fra Norge, og spesielt vi fra LFPS
slutter oss til dette. Vi er fornød med

kongressen,
men det må
innrømmes at
man trenger
god kondisjon
og god form
for å stå på
hele tiden.
Samtidig
håper jeg
at mine, til
dels kaotiske
notater, delvis
på engelsk
og delvis
på norsk er
oversatt til
et forståelig
norsk
samtidig
som jeg har
fått med de
viktigste
poengene fra
konferansen.
Det sier
seg selv at
det ikke er
mulig å få til
et komplett
notat, men
dette er et
forsøk på å
gi leserne
et inntrykk av en flott konferanse
som vi vurderer som viktig for vår
diagnosegruppe.
Jeg håper at referatet kan være til nytte

og inspirasjon for våre medlemmer og
samarbeidspartnere.

Stein Johnsen
Referent.
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Nytt Prøysenhus øn

Flott beliggenhet: Det nye prøysenhuset har fått en flott beliggenhet bare et steinkast fra Prøysenstua ved Pæstvægen i
Ringsaker.
23. juli klokka 14.00 ble det nye
Berteig og fortalte ham at jeg syntes
og positive fra dag én, sa en smilende
Prøysenhuset på Rudshøgda åpnet.
dette var for ille, sier Buchardt.
Arthur Buchardt under åpningen av
Tusenvis av mennesker hadde
huset 23. juli.
tatt turen til Præstvægen. Til
Sving på «sakene»
Under årets Prøysenfestival var
Prøysenhuset, hvor Alf Prøysen
Ikke lenge etterpå hadde Buchardt
om lag 17.000 besøkende innom. For
vokste opp, og for å overvære et
det meste klart og kunne kommunen
å ta det nye Prøysenhuset i nærmere
åpningsshow med utall av artister
fortelle at han ville bidra med et nytt til øyesyn eller overvære konserter,
for å markere 100-årsdagen for Alf
Prøysenhus i nærheten av Prøysenstua
teaterforestillinger eller spise jordbær.
Prøysens fødselsdag.
i skogkanten langs Præstveægen.
Vi traff ikke en enste publikummer
Under Prøysenfestivalen i fjor
som var misfornøyd med hva de
Historien om det nye Prøysenhuset
kunne daværende statsminister, Jens
fikk oppleve ved Præstvægen denne
er helt unik. Ringsaksokningen
Stoltenberg grave ned grunnsteinen
fantastiske uka i juli.
Arthur Buchardt hørte på radioen
for det nye huset. Men programmert
Sjøl om huset er plassert litt inne i
at Staten ikke ville gi penger til
åpning under 100-årsjubileet i år.
skogen er det kjøreramper, så det skal
hundreårsjubileet.
Arthur Buchardt berømmer alle som ikke være problemer å komme seg inn
– Da jeg hørte det på radioen i bilen etter hvert ble involvert i prosjektet for i huset sjøl om en bevgelseshemmet.
på veg til Oslo, svingte jeg rett av E6
å gjøre en glimrende jobb.
og dro til kultursjefen i Ringsaker, Asle
– Kommunen har vært fantastiske
Utstilling kommer
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nsker velkommen

Romslige lokaler: Kafeen, Kafe Julie, i det nye Prøysenhuset er romslige og gir
plass til alle.

I år er huset ferdig. Nå gjenstår det
å fylle det med utstillinger og daglig
leder Hogne Moe forteller at det
kommmende året vil huset fylles opp
med en helt ny utstilling som det er
meningen skal stå ferdig til neste års
Prøysenfestival.

Ny utstilling: Arbeidene med den nye utsillingen er i gang, og den skal være på plass
til neste års Prøysenfestival.

Tekst og foto: Svein Sjølie

Storkoser seg: Prøysenshusets
daglige leder, Hogne Moe er veldig
fornøyd med det som har skjedd langs
Præstvægen det siste året.
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Referat fra Dialogkonferanse om
habilitering og rehabilitering
26. august 2014
Helsedirektoratet inviterte fagmiljøet i helseforetakene,
de kommunale tjenester og brukerorganisasjonene til et
møte om ovennevnte tema for utveksling av erfaringer
og ideer/ønsker. Man ønsket å se på situasjonen i dag
opp mot Samhandlingsreformen.

•

Fritt valg av rehabiliteringssted er ikke på plass
enda. Når kommer det? Her må flere sektorer samarbeide og synes å få et stort ansvar uten at den
nødvendige kompetanse og ressurser er på plass
enda.

Konferansen ble åpnet av divisjonsdirektør i
Helsedirektoratet, Svein Lie. Han kunne fortelle at OECD
har sett på våre tjenester og mener at Norge kan styrke
kvaliteten på flere områder.

•

Brukerne opplever at det svikter i forhold til både
kapasitet og kompetanse, spesielt i forhold til kronisk syke og funksjonshemmede.

•

Kapasiteten må økes. Bevilgningene må økes. Hva
med øremerking av midler?

•

Brukermedvirkningen må økes, spesielt den individuelle.

•

Det er ledig kapasitet i rehabiliteringsinstitusjonene. Den kan utnyttes bedre.

•

Styrke informasjonen.

•

Utvikle pasient- rutiner.

•

Utvikle finansieringsordningene.

•

IP må styrkes.

•

Organisere fastlegene tettere inn i kommunaltjenestene.

•

Individuell Plan må bli forpliktene og brukes i
større utstrekning.

•

Bedre kommunikasjonen mellom aktørene i Helse
og Omsorgssektoren, herunder merebruk av IKT.

•

Habiliterings og rehabiliterings kapasiteten i kommunene må styrkes vesentlig.

•

Følge bedre opp avtalen mellom kommunene og
helseforetakene.

•

Øke satsingen på mental helse.

Hva kan gjøres bedre?

•

Brukermedvirkning.

•

Samhandling og koordinering av de enkelte tjenester.

•

Kapasiteten på flere tjenester må økes –

•

Kompetanse må styrkes.

•

De organisatoriske løsninger må bli bedre.

•

Ledelsen må styrkes og følges opp.

Etter denne presentasjonen av dagens tema ble det en
spørsmålsrunde omkring prioriteringer og «kjøreplanen»
for å få bedret forholdene. Berit Therese Larsen fra FFO var
utfordret til å innlede om brukernes behov, noe hun gjorde
på en fortreffende måte. I den forbindelse stilte også hun
noen spørsmål til forsamlingen.

•

Hvor svikter det i dag?

•

Hva er på gang nå, hvor langt har vi kommet?

•

Hva med fritt valg av behandlingssted, fungerer
det?
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FFO har utarbeidet 2 veiledere på dette området. 1:
Habilitering og Rehabilitering. 2: Riktige tiltak på riktig
nivå til rett tid. Disse kan bestilles direkte fra FFO.
Forsamlingen ble oppdelt i grupper med deltakere
fra både sentrale og lokale helsemyndigheter samt
brukerorganisasjonene i hver gruppe. Her fikk vi
anledning til å gi uttrykk for hvor skoen trykker
mest. Det synes klart at de fleste brukerne opplever at
kronikergruppene har havnet i et «ingenmannsland»
etter at Samhandlingsreformen kom. Apparatet for å ta
seg av akutte tilfelle og rask rehabilitering etter skade og
eventuelle operasjoner er stort sett på plass, mens tilbudet
til kronikerne foreløpig ikke har funnet sin plass i systemet
enda.
Det var enighet om at vi trenger «informasjonspakker» til de
forskjellige diagnosegruppene. Hvem skal lage disse, og hva
er utfordringene i forhold til koordinering? De forskjellige
tjenestene innen helsesektoren føler at de jobber innenfor
vanntette skott. Et viktig spørsmål her er: på hvilket nivå
skal økonomi følge den enkelte pasient/klient, og hvem har
ansvaret?
Et av spørsmålene er hvor arbeidet med Individuell
Plan – IP – skal startes. Kanskje fastlegen skal komme
mere inn i bildet her. Det er jo han/hun som kjenner
pasienten best. Noe som er viktig er at alle parter innenfor
behandlingskjeden er klar over hva de andre leddene
i kjeden kan tilby. Dette for å få forventningene på et
håndterbart nivå. Det er klart at vi ikke kan møtes alles

ønsker og krav, men man trenger et godt samarbeide for å
finne de beste løsninger med de ressurser vi har i dag.
Hva så med oss brukere? Hva trenger vi, og hvordan møtes
vi i systemet? Konklusjonen her er at kommunikasjonen
mellom brukerne og systemet er minst like viktig som
kommunikasjonen mellom etatene og fagmiljøet.
Spesialhelsetjenesten må kunne levere mere tilpassede
tjenester enn bare sengekapasitet. Det vil si at poliklinikker
og ambulerende team bør bli en selvfølge i tiden som
kommer. Faglig veiledning må på plass. Det ble også
etterlyst mere ressurser og midler til videre utbygging av
ergo og fysioterapeut tjenestene. Noen av deltakerne var
opptatt av å finne gode mellomløsninger og felles metoder
for å måle resultater. Denne kompetansen må vi få på plass
i alle behandlingsledd. Rapportering av avvik og kvalitet er
viktig, men her må man samtidig følge opp de avvik som
blir meldt.
Slik situasjonen er i dag så må rehabiliteringen styrkes og
settes i system. Det er for dårlige rutiner på melding av
avvik og hvordan dette skal håndteres. Her er kommunens
koordinerende enhet viktig. Legene må også engasjeres i
større grad enn i dag. En representant fra Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag kunne opplyse oss om at veiledere for
helsepersonell enda ikke er oppdatert i forhold til dagens
situasjon. Han anbefalte Helsedirektoratet å innarbeide
spørsmålene og informasjon om rehabilitering i alle
veilederne.
Flere av deltakerne uttrykte bekymring for at
rehabiliteringstilbudet innenfor sykehusene og
helseforetakene blir svekket i forhold til eller på bekostning
av private rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også reist
spørsmål om kommunene kanskje like gjerne kunne
nyttiggjøre seg noen av de pengene som går til private
institusjoner. I så fall bør midlene øremerkes slik at de ikke
blir borte i forhold til andre gode tiltak.

Fra Fagrådet
Fra tid til annen får vi spørsmål som blir forelagt
enkeltmedlemmer i Fagrådet. Denne gangen gjaldt
spørsmålet om det er kjent om vannlatingsproblemer
kan være en senfølge av polio. Fagrådets medlem
professor Nils Erik Gilhus svarte dette:

Mye av det arbeidet som drives av de private institusjonene
i dag er egentlig et kommunalt ansvar. På den annen side
er dette arbeidet basert på erfaring og kompetanse, og det
er derfor viktig at kommunene kjøper denne tjenesten der
inntil man selv har tilstrekkelig kapasitet og fagkompetanse
lokalt. Det kan ta flere år før dette er på plass. Her er man
i alle fall sikret en god faglig forankring og et rimelig
tilstrekkelig antall plasser.
Fagutviklingen innen private rehabiliteringsinstitusjoner
skjer kontinuerlig, og er i dag av en meget tilfredsstillende
standard. Slik det er i dag så har de fleste diagnosegrupper
et godt tilbud i dag og i lang tid framover.
Og et lite hjertesukk til slutt. Min personlige opplevelse av
konferansen er at helsepersonell og byråkrater er opptatt
av spørsmål rundt dette med rehabilitering. De er klar over
at kommunene er på etterskudd her, og vil gjerne stille opp
med de tjenester de er pålagt. Det som er bra er at personalet
er opptatt av «kvalitetssikring» på arbeidet samtidig som
tilbudet bygges ut. Men det som bekymrer meg i denne
forbindelse er at man kanskje ikke er like opptatt av
pasient/diagnosegruppenes behov i dagens situasjon. Vi
hørte flere innlegg som tok opp dette med kvalitetssikring
og heller få innlegg om hva vi har behov for. Mitt råd til
byråkratene og helsepersonellet er derfor at de må få på
plass brukerdeltakelse i alle ledd i den nåværende fasen. Det
blir for sent dersom man venter til alt er på plass. Det er nå
vi kan være med å legge premissene.
Dette må vi jobbe med ovenfor sentrale politikere i tiden
framover.

Stein Johnsen.
Referent.

Polio medfører ikke endring i kontroll og styring av
vannlatingen. Men viljestyrte muskler i bekkenbunnen
bidrar ved aktiv vannlating, og også til å holde tett ved
blærespreng. Dersom polioen har rammet muskler i
bekkenbunnen og mage, kan man dermed merke litt redusert
kontroll over urinblæren. Ved økende alder kan det være
mange grunner til at man ikke kontrollerer vannlatingen så
godt som før. De aller fleste av disse grunnene er akkurat de
samme med og uten polio.

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
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Polioens dag – polio før og nå –
hvordan har vi det i dag?

Frammøtte: 78 møtte på fagdagen som LFPS Akershus og LFPS Østfold arrangerte for en tid tilbake.
For første gang skulle LFPS
Akershus og LFPS Østfold forsøke
å få til et felles medlemsmøte, og
vi var veldig spente på hvordan
dette skulle bli. Det var påmeldt 89
medlemmer, hvorav 78 møtte.
Helene Kjølstad ønsket velkomen, og
sa blant annet at de i utgangspunktet
hadde et ønske om at det ville komme
30 – 40 medlemmer på fagdagen
– Det er oveerveldende at det møter
så mange. Det viser at det riktig å
møtes rundt aktuelle temaer, sier hun.
Professor Nils Erik Gilhus ble ønsket pesielt velkommen til første del av
dagen.
Haukeland sykehus
Nevrologisk avdeling ved Haukeland
Sykehus ble spesielt knyttet til polio
allerede på 1950- tallet, med diagnostikk og akuttbehandling. Behandlingen
var knyttet til en spesialavdeling for
polio. Haukeland har fortsatt spesialtilbud til poliopasienter; en av få
avdelinger i landet.
Man mente at polio i utgangspunktet
er en stasjonær sykdom. Først
akuttfasen og deretter en skade som
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var stabil. Etter hvert har man da erfart
– i hvertfall mange av oss som har
polio at det ikke er slik. Senskadene
utvikler seg og fører til nye lammelser
i andre deler av kroppen enn de som i
utgangspunktet ble angrepet. Postpolio
er et nevrofysiologisk fenomen
hvor polionerver er mer utsatt,
muskelkraften minker og musklene
blir tynnere.
Aldringsfenomenet gjelder også for
oss med polio. Det kommer vi ikke
utenom. (selvom vi kanskje ikke er
enige)
Poliopasienter er mye utsatt for slitasjefenomen. Gått med krykker i lang/
kort tid som fører til senebetennelser
og slitasje i skuldrene. Poliogruppen er
særskilt utsatt for dette, fordi polionerver er mere utsatt for aldring.
Kanskje 1/3 av poliopasientene får
postpolio. Det er stor usikkerhet om
dette.
Postpolio kan ikke påvises ved
vanlige blodprøver, men kan muligens
måles ved EMG – undersøkelse som
kan utføres ved nevrologisk avdeling
ved sykehus.
MR kan måle noe om

muskelstørrelse. CT kan ikke
diagnostisere postpolio.
Når det gjelder medikamentbehandling, er Gilhus medlem i en nederlandsk gruppe som ser på medikamentbehandling av poliopasienter. Gruppen
er ikke kommet med noen konklusjon
ennå.
Det har vært forsøkt med intravenøs
immunglobulinbehandling. For å få en
dose immunglobulinbehandling til en
pasient, må det være minst 1000 blodgivere hvor immunglobulinet hentes
ut. Dette er effektiv behandling for
noen betennelsestyper ved polio. Det
er en kostbar behandlingsform. Det er
ingen klare entydige funn på at pasientene ble bedre etter behandlingen, men
noen føler bedring i noen uker/måneder. Det er 20 personer i Norge som
er behandlet med immunglobulin, og
det er konkludert med at behandlingen
ikke gir et godt nok resultat.
Nasjonalt har man imidlertid
gitt åpning for at dersom det er et
a-typisk forløp med rask utvikling av
forhornhinnebetennelse så kan man be
om vurdering for behandlingsformen.
Det er forsøkt med cortison og

Haukland Sykehus: Professor Nils
Erik Gilhus holdt foredrag på fagdagen.
antiepileptiske medisiner uten noe
positivt resultat. På medikamentsiden
er det derfor ingen nye, gode positive
behandlingsmetoder.
Det er i undersøkelser påvist at det
er større og mer langvarig effekt ved
trening i varmt klima enn ved samme
treningsform hjemme i Norge. Derfor
fortsetter man med behandlingsreiser
til varmere land.
Det er gjort observasjoner på at
massasje kan gi god effekt.
Når det gjelder kirurgisk/ortopedisk
behandling, ble dette mye benyttet
i 1950 årene i forbindelse med
avstiving, utligne lengdeforskjeller,
seneflytting osv. Ulempen med
kirurgisk behandling er at man ikke får
benyttet musklene, og de er vanskelige
å trene opp igjen.
Det er nå mellom 1000 og 2000 nye
tilfeller med polio pr år. I 1988 var det
kanskje 200- til 300.000 nye tilfeller pr
år på verdensbasis.

Krav om vaksinasjon
Det er viktig at vi som gruppe må
opprettholde kravene om vaksinasjon
mot polio.
På spørsmål svarer Gilhus at
han ikke er så skeptisk til bruk av
lokalbedøvelse. Han er heller ikke så
redd for bruk av narkose. Ved redusert
hjerte- og lungekapasitet er det viktig å
informere anestesilegen om dette.
Ved uro i muskler, kramper, sitring
osv er det verdt å prøve ut forskjellige
medikamenter, f.eks. medikamenter
brukt ved epilepsi. Ved nervesmerter
og kraftige smerter kan Botox brukes.
Og så er det slik at noen får refusjon
for Botoxbehandlingen – andre ikke.
At det blir like regler for alle er en
problemstilling LFPS som forening
bør jobbe med.
Der finnes flere medikamenter som
demper symptomer, f.eks er Nevrontin
og Lyrica medikamenter som hjelper
mot sitringer.
Tidligere var det slik at jo
mere trening, jo bedre er det, og
hjelpemidler var pyton. Det har vist
seg etter hvert at tilpasset trening er
det beste, f.eks varmtvannstrening
og slyngetrening hvor enkelte
muskelgrupper ikke utsettes for
alt for stor belastning. Flertallet av
poliopasienter er imidlertid for lite
aktive. Det er viktig med bevegelighet,
utholdenhet og styrke, man kan godt
bli andpusten og kjenne at man har tatt
i. Det er viktig å finne balanse mellom
trening, aktivitet og hvile.
Det er ca 5000 personer med
senskader etter polio i Norge.
Klokken 13 var det en times lunsj
med servering av baguetter og kaffe/
te og mange kjente som kunne snakke
sammen.

Foredragholder: Helene Kjølås ønsker Lillan Festvåg vekommen som den andre
foredragsholder på fagdagen.

Lillian Festvåg forteller at hun ikke
ennå er helt fortrolig med å være polioskadet. Hun omtaler oss andre som
”de polioskadde”. Lillian Festvåg er
treningsnarkoman, og selv om vi har
samme diagnose er det veldig forskjell
på utviklingen av denne.
Hun fortalte at polio rammer barn
under skolepliktig alder. 7 av 10
tilfeller er små barn, og sykdommen
angriper det nevromuskulære systemet.
Det er klarlagt at poliopasienter
husker akuttfasen godt. Vi vet hvor
den nevromuskulære lammelsen var
på sykdomstidspunktet . Det er også
klarlagt at vi som poliopasienter har
mer nevromuskulær skade enn vi
opplever selv.
Polioskadde har betydelig redusert
funksjon, og skal avlastes for
daglige gjøremål når de skal trene
(kondisjonstrening).
Videre snakket Lillian Festvåg
om at man kan ha stabil eller ustabil
polio. Ustabil polio vil si at det skjer
noe i ryggmargen som gir dårligere
muskelkraft. Det er noe uventet,
fysiologisk som skjer med musklene
som blir inflamatoriske og ustabile.
Det er ikke ”kontakt” mellom hjerne
og muskler. I disse tilfeller kan
immunglobulinbehandling gi bedring i
en periode.
Nesten alle polioskadde er lave på
magnesium. Det bør brukes organisk
bundet magnesium, B- vitaminer
og tran. Kroppen tar opp ca 25% av
magnesiumstablettens verdi.
Det er viktig å trene fleksibilitet,
smidighet og balanse – f.eks ved
dreininger når man står i bassenget,
prøve å stå (hvis man kan) når man tar
på seg buksa.
Så var det en Lillians: Alle
polioskadde bør ta seg tid til å
ligge flatt på ryggen 15 minutter
en til to ganger pr. dag. Da får
sentralnervesystemet ”falle” på plass
og hvile.

Se fullt referat som er lagt ut på
hjemmesidene våre –
www: lfps-ostfold.no
www: lfps-akershus.no
Det var en flott dag, og vi har allerede
bestemt at samarbeidet skal fortsette
og er i gang med planlegging av felles
medlemsmøte i 2015.
Hilsen fra LFPS Akershus og LFPS
Østfold Aud Aasheim - sekretær
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FLOKK

Minneord

ANNE-LISE MOE

Anne-Lise Moe sovnet stille inn 83 år gammel på Paulus sykehjem den 9. august 2014.
Det er vemodig å tenke på at Anne-Lise ikke er blant oss mer. Hun var en dame med stort
hjerterom. Anne- Lise var lyttende, engasjert og fortsatt interessert i Oslo Poliolags arbeid da
undertegnede besøkte henne tre uker før hennes bortgang.

Anne-Lise var 20 år da hun fikk polio og 30 år senere ble hun innhentet av senskader. I 1992
ble hun valgt inn i styret i Oslo Poliolag, og utmerket seg med et brennende engasjement for
å hjelpe mennesker i samme situasjon. De største utfordringene da hun var med i styret var
økonomi, for Oslo Poliolag hadde lite midler da laget ble stiftet. Å ivareta medlemmenes
interesser, sosiale liv og behandlingsreiser var saker Anne-Lise var veldig opptatt av. Hun
arbeidet for å få helsepersonell og myndigheter til å forstå hva poliosenskade var. Senskade
var på den tiden ukjent for alle, helsemyndighetene inkludert. Videre var hun med på å starte
likemannsgrupper i Oslo Poliolag og representerte LFPS i Brukerutvalget på Sunnaas Sykehus.
Hun fokuserte på viktigheten av likemannsarbeid og det å mestre polioen. Etter mange år med
ulike verv i Oslo Poliolag og i LFPS trakk hun seg fra dette arbeidet av hensyn til familien. Hun
var glad for at hun hadde blitt kjent med så mange flotte mennesker med polio som hadde blitt
hennes venner. Anne-Lise Moe er et navn som alle medlemmene i Oslo Poliolag kjenner til.
Hun la ned enormt mye arbeid og viet mye av sin tid til laget.

Våre tanker går til familien og alle andre som kommer til å savne henne. Anne- Lise vil bli
husket så lenge det ennå fins medlemmer i laget. For mange var hun Oslo Poliolag.

Phuoc Tan Le
Leder Oslo Poliolag
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På ferie med rullestol
I redaksjonen og på regionskontoret
får vi jevnlig henvendelser fra
medlemmer og andre som ønsker
seg på ferietur. Men medbringende
rullestol er det ofte mange
utfordringer en møter. At de
fleste hoteller er bygd for gående
er en kjensgjerning. Nå viser det
seg likevel at mange hoteller ser
potensiale i å bygge slik at hotellene
også kan benyttes av gjester i
rullestol. En annen utfordring er
hva skjer dersom rullestolen blir
skadet/ødelagt. Hvilken hjelp får
jeg da?
Hytte og ferieboliger!
Et raskt søk på nettet viser at det er
mange muligheter. I Norge disponerer
NHF Oslo og NHF Innlandet store og
gode hytter. Noen lokallag av NHF
har også tilgjengelige hytter som de
leier ut.
Danmark er svært populært reisemål
for nordmenn. Nordmenn elsker
Danmark og danskene elsker
nordmenn. På denne linken fant jeg
mange og gode feriehus som passer
til rullestolbrukere, på attraktive
feriedestinasjoner over hele Danmark.
Her kan dere ha ferie med rullestol
på egne premisser! http://www.
sologstrand.no/temaferie/rullestol.
aspx.
TIPS: Når dere bestiller ferien, så
skriv i kommentarfeltet, at dere
medbringer rullestol, slik at eventuelle
hjelpemidler allerede er på plass, når
dere kommer til feriehuset.Øverst i
skjemaet

Sol og varme i «syden»
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Gode tips:Torleif Støylen gir mange gode tips for dem som ønsker å reise utenlands på
ferie med rullestol.
Mange like å reise til «syden» og
ramper eller heis. Kanter og trapper
tilbringer kortere og lengre tid her.
ute på hotellområdet er markert med
Dette har helsemessig effekt for mange kontrastfarger.
slitne kropper. Noen velger å reise
til steder der man har egne norske
Solgården, Costa Blanca (Spania):
sykepleiere som er klare til assistanse
Her finnes hotellrom, bassenger
dersom akutte helseproblemer skulle
og uteområder som er tilrettelagt
oppstå og dyktige fysioterapeuter tilbyr for rullestolbrukere. http://www.
behandling.
solgarden.no/m/4/Hovedside
En del av landsforeningene i NHF
Kreta
arrangerer også fellesturer til steder i
«syden».
På den populære ferieøya Kreta ligger
Kontakt regionskontoret for mer
hotellet Eria Resort. Dette er det første
informasjon!
hotellet i Hellas som er blitt designet
og gjort komfortabelt for personer med
Spania
funksjonsnedsettelser. http://www.
Dersom du ønsker å reise aleine eller
eria-resort.gr
sammen med din partner er det mange
muligheter. I Spania finner man
Tyrkia
hotellkjeden Confortel. Dette er en
Torild Evertsen anbefaler hotellet
hotellkjede med fine HC- rom og god
Boomerang som du finner på denne
tilrettelegging www.confortelhotels.
nettsiden: http://www.tyrkiahus.
com.
eu/web_ex/rent.htm#1 Hun kan
kontaktes på torill@torfri.no ved
Er reisemålet Mallorca eller Menorca
spørsmål.
kan dere sjekke ut hotellkjeden
Primotel på denne adressen: http://
Thailand er veldig populært
www.prinsotel.es/en/majorcareisemål.
apartments-prinsotel-la-doradahttp://www.baan-sabaijai.com. Dette
playa-de-muro/rooms.html. Dette
stedet ligger litt nordøst i landet og er
hotellet har 4 handikaprom. Hotellet
godt tilrettelagt. Her kan en også være
tilbys gjennom blant annet Apollo
med på utflukter på Mekongelven.
og Star Tour. Bassengene mangler
ramper, men ellers preges inne – og
Andre reisealternativer
uteområdene av å være trinnfrie,
Følgende nettsider kan også være

interessante:
http://www.safariguideafrica.com/
safaris-for-the-disabled.php. Nyttige
tips om hva man må vurdere + lenker
til andre ressurser.
http://www.epic-enabled.com/
som tilbyr turer i Sør-Afrika for
rullestolbrukere, hørselshemmede og
svaksynte/blinde.
http://egyptforall.net/
http://www.spain.info/no/turismoaccesible/
Reiseselskapene
Flere av de største reiseoperatørene
disponerer hoteller som er godt
tilrettelagt. Her anbefales en grundig
sjekk før en bestiller reise. Slik får
en avklart alt på forhånd slik at hele
reisen blir en fin opplevelse – fra
avreise i Norge og til en kommer hjem.
Gode råd før du bestiller!
På denne adressen finner du mye og
god informasjon før du bestiller turen
din. Kan være en god ide å titte her før
en bestiller. Er du en erfaren nettbruker
er det alltid spennende og mye å
finne på nettet. Men vær kritisk. Ofte
«lyver» bildene litt.
http://www.dinside.no/32489/
rullestol-ingen-hindring
På rullestolreiser.net og wheeldude.net
finnes reisebeskrivelser som godt kan
sjekkes på forhånd.
Skulle uhellet være ute i Spania!
Sol Mobility er den foretrukne
leverandør av tekniske hjelpemidler
og samarbeider tett med de største
turoperatørene og hotellene. De har
et omfattende utvalg av tekniske
hjelpemidler som vil avhjelpe deg slik
at du får mest mulig utbytte av ferien
din. De dekker hele Gran Canaria, men
har et spesielt fokus på besøkende som
bor i Maspalomas, Meloneras, Playa
del Ingles, San Augustin, Arguineguin,
Patalavaca, Tauro, Puerto Rico,
Amadores og Mogan. http://www.
solmobility.com.
Hjelpemidler i ferien
Skal du på utenlandsreise, ta kontakt
med NAV Hjelpemiddelsentral i
forkant av reisen for en gjennomgang
av hjelpemidlet og evt. avklaring av
reparasjon.
God forberedelse – vellykket ferie!
Det kan være en utfordring dersom
et hjelpemiddel går i stykker når du
er på reise, og spesielt dersom du er
i utlandet. Mange av de problemene
som kan oppstå kan forebygges eller i
alle fall reduseres dersom vi planlegger
sammen før du reiser. Vi ber derfor om
at du tar kontakt med oss i god tid før
reisen slik at vi får gjort det vi kan for

at reisen skal bli vellykket.
Kan du ta med hjelpemidler til
utlandet?
I utgangspunktet kan du ta med
hjelpemidlene dine på ferier og kortere
opphold i EØS-land.
Dersom du har manuell eller elektrisk
rullestoler eller annet mekanisk
forflytningsmiddel, har du en rett til å
ta disse med deg til et EØS/EU-land.
Du må imidlertid ta kontakt med vårt
Kundesenter før du reiser slik at vi får
dette registrert i tilfelle det skulle skje
noe med hjelpemidlet under reisen.
Hvis du har andre hjelpemidler, skal
du søke om å få ta dette ut av landet.
Vi ber om at du tar kontakt med oss for
nærmere informasjon dersom dette er
aktuelt for deg.
Reparasjoner i utlandet
Så lange du har meldt fra til oss om
at du tar med hjelpemidlet til utlandet
i forkant av reisen, har du rett til å få
det reparert dersom det går i stykker.
Du har selv et ansvar for å finne et
verksted som kan utføre reparasjonen
og du må selv betale for reparasjonen.
Utgiftene får du refundert av NAV
Hjelpemiddelsentral i etterkant.
Om hjelpemidlet går i stykker, kan det
være en nokså fortvilet situasjon. Selv
om du har et selvstendig ansvar for å få
hjelpemidlet reparert, bistår vi gjerne
med råd og veiledning. Vi oppfordrer
deg om at du kontakter oss for avtale
om reparasjon før arbeidet iverksettes
slik at vi sammen kan finne en best
mulig løsning på de problemene som
har oppstått.
Elektrisk rullestol på fly
Transport av elektriske rullestoler
med fly er strengt regulert på grunn av
flysikkerheten. De fleste flyselskaper
aksepterer elektriske rullestoler som
bagasje, men sjekk gjerne ut med
flyselskapet i forkant av reisen.
Ved transport i fly forutsettes det at
produsenten garanterer at batteriene
er lekkasjefrie og riktig merket med
følgende tekst: «This battery is nonspillable as defined in IATA Dangerous
Goods Regulations Pacing instruction
806, Special Provision A67». Alle
elektriske rullestoler utlevert etter
år 2000 skal ha batterier som er
godkjente for transport i fly.
Under flyreisen skal batteriene fysisk
kobles fra det elektriske systemet
på rullestolen, slik at batteriene er
helt (galvanisk) atskilt fra resten av
elektronikken. Dette gjøres som oftest
ved å koble ut hovedsikringen på
rullestolen. Hvordan du gjør dette på
de forskjellige modellene varierer,

vi henviser her til bruksanvisningen.
Du finner også ofte spesifikke tips for
hva du bør tenke på i forbindelse med
flyreiser i bruksanvisningen.
I noen tilfeller krever flyselskapet
dokumentasjon på at den elektriske
rullestolen har batteri som er godkjente
for transport i fly. Dersom du har
bruk for denne dokumentasjonen - ta
kontakt med oss.
Skade på hjelpemiddel ved flyreise
Vi oppfordrer til at du umiddelbart
etter uthenting av hjelpemidlet
sjekker det for evt. transportskade.
Hvis så er tilfelle må dette meldes
omgående til flyselskapet. Du
vil da få et referansenummer og
kontaktinformasjon som oversendes
til NAV Hjelpemiddelsentral SørTrøndelag. Flyselskapet dekker
reparasjon inntil 1.000 euro.
Hjelp på flyplassen Trenger du hjelp
på flyplassen kan du kontakte Avinor
for assistanse. Se linken nedenfor
for mer informasjon. Her finner du
også informasjon om hjelpemidler
på fly. http://www.avinor.no/avinor/
bagasjeoginnsjekking/60_Assistanse/
Lading i utlandet
Ladere som leveres ut fra NAV
sammen med den elektriske
rullestolen, skal kun brukes i
stikkontakter med nettspenning 220V.
Dette er vanlig nettspenning i Norge.
Hvis du reiser til et land med en annen
nettspenning i stikkontaktene, må du
enten ha en omformer eller kjøpe/
låne en lader tilpasset nettspenningen i
landet du reiser til. Dette må du skaffe
selv. Kontakt oss gjerne hvis du har
spørsmål rundt dette.
Husk at stikkontakter i utlandet kan
være ulike de i Norge, og at du da må
ha en adapter for at laderen skal passe
i stikkontakten. Adaptere kan kjøpes i
de fleste elektrobutikker.
Generelt
Oppsummert er vårt generelle råd at
god planlegging og forberedelse gir
størst mulighet for en problemfri reise
og en best mulig løsning dersom det
mot formodning oppstår skade eller
problemer med ditt hjelpemiddel.
Vi vil gjerne bistå til at du får en
så vellykket reise som mulig, dette
fordrer at du tar kontakt med oss i god
tid før reisen slik at vi sammen både
får forberedt og planlagt best mulig.
Kilde: NAV

Tekst: Torleif Støylen

Kilder: NAV, NHF Nord Norge, NHF Øst.
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• småklipp

fra nær og fjern

Godt sagt
Gammelt Indiansk ordspråk:
En falsk venn er som skyggen – Så
lenge solen skinner blir en ikke kvitt
den, men når truende skyer dekker
himmelen forsvinner den sporløst».
Arnljot Eggen:
Den skjelvande ospa har i grunnen
svært så seige og sterke bladfeste.”
Victoria Bakke (til Ringve):
”Livet må styrkes med mange
vennskaper – å elske og bli elsket er
livets største lykke. Hvilken tjeneste
du enn gjør din neste, vil den tape sin
verdi om du krever noe igjen”.
Ukjent opphav:
Mennesker som ikke etterlater seg
noen store bragder, men bare en rekke
små vennlige handlinger, har ikke levd
forgjeves.”

• x-ordløsning

”Du trenger ikke mot for det
øyeblikket du blir slått, men du trenger
mot til den lange oppoverbakken
tilbake til sunnhet, tro og trygghet.”
overleve”.
E. B. White:
Jeg våkner om morgenen splittet av
et begjær om å forbedre verden, og et
begjær om å nyte verden. Dette gjør
det vanskelig å planlegge dagen.
Barry Neil Kaufman:
Takknemlighet er en av de søte
snarveiene til å finne sinnsro og indre
glede. Uansett hva som skjer i verden
rundt oss, er det alltid noe vi kan være
takknemlige for.
Winston Churchill:
Husk at jeg har fått mer ut av
alkoholen, enn alkoholen har fått ut av
meg.
Petter Solberg
I don’t know what you call it in
England, but in Norway we call it ”air
condition”!
Oscar Wilde
Den eneste måten å bli kvitt en fristelse
på er å overgi seg til den.
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Randi Gjørv, 7010 Trondheim, ble trukket ut som
vinner av x-ordet i nr. 2/2014. Vinneren får tilsendt tre
Quicklodd
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Bernt Støylen
Ankersvingen 2
1358 Jar
Tlf: 926 13 459
markus2040@msn.com
Aust-Agder Poliolag
Johannes Torstveit
4985 Vegårshei
Tlf: 466 78 450
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
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund N



JA,

Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
gmail.com
Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Kari Inghelm
Ytre Nore
6711 Bryggja
Tlf: 975 65 758
kariingh@online.no
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
Phuoc Tan Le
Dronning Eufemias gate 20
0191 Oslo
Mob: 416 97 717
phuocoslo@hotmail.com

Rogaland Poliolag

Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no
LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsvegen 52A
7032 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no

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

Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 35 52 72 51
jan-henn@sf-nett.no
LFPS Nord
Bjørn Nilsen
Styrmannsveien 29
9014 Tromsø
Tlf: 77 67 29 46
Mob: 952 47 750
bjornnilsen47@gmail.com
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no
Vestfold Poliolag
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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.

