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Våren
er her!

Ridderdagene 2015 inviterer

I dagene 21. – 23. august arrangeres Ridderdagene på
Storedal Kultursenter i Skjeberg. Som også i år kommer
med nye aktiviteter. Ridderdagene er en opplevelsesrik
aktivitetshelg som arrangeres for tredje gang i år. Man kan
melde seg på allerede nå, men påmeldingsfristen er 1.juni.
Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede
barn og unge og deres familier. Arrangementet er en
videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet
for funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv,
kultur og natur.

Av Jan Arne Dammen

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

- I fjor hadde vi tilbud om seiling, dette var populært og
vil bli utvidet i år. Vi kan også i år by på nye aktiviteter
som terapiridning med hest og ponni. I tillegg vil vi
ha presisjonsorientering (Pre-O) som er en gren innen
orienteringsidrett tilpasset alle uansett funksjonsnivå,
forteller prosjektleder Diane S. Hanisch.
Ridderdagene ønsker å stimulere og motivere spesielt
funksjonshemmede barn og unge til trening og fysisk
aktivitet og oppleve gleden ved mestring. Dette blir en
aktivitetshelg hvor inkludering og integrering er i fokus.
- 2015 er Friluftslivets år og her på Storedal blir det mange
friluftsaktiviteter å prøve seg på. Jeg nevner sykkelløpet
Ridderrittet med fire distanser som vil bli arrangert sammen
med bl.a. Tahirlekene, laserskyting, trugeløp, klatring,
snekring av fuglekasser, arkeologisk utgraving, ridder- og
speideraktiviteter. Og i Ridderleieren kan man overnatte i
telt og lavvo, sier en engasjert prosjektleder, som legger til
at skal man overnatte i Ridderleieren, bør man være rask
med påmeldingen.
Info og påmeldingsskjema på Ridderdagene sin hjemmeside: http://www.ridderdagene.no/
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Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
leveres med fjernstyring.
Finn din nærmeste
forhandler på www.tysse.no

- tilhenger av norsk kvalitet
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lederen har ordet

Så er vinteren snart over og vi kan så smått begynne å
oppholde oss utendørs igjen. Alt blir jo så mye lettere når
temperaturen stiger og is og snø blir borte. Når vi i tillegg
har de hjelpemidlene som trengs for å klare oss ute som folk
flest så er det ingen fare. Da er det godt å være menneske.
Det kan ingen ta fra oss.
Men stopp en halv. Har vi de hjelpemidlene som vi trenger
for å få en likestilt hverdag? Jo de fleste av oss har nok det,
men ikke alle. Noen har allerede oppdaget at sortimentet på
Hjelpemiddelsentralen har blitt sterkt begrenset i de siste
årene. Riktignok har man innført en ordning hvor vi kan
søke om kr. 2000,- til kjøp av hjelpemidler i hverdagen.
To tusen kroner skal da dekke alt det vi tidligere kunne få
på hjelpemiddelsentralen, og litt til. Pengene skal vare i
fire år. Det blir kr. 500,00 pr. år. Når vi ser hva som faller i
denne gruppa så kommer vi ikke langt med den summen.
Men enn så lenge får vi være fornøyd. Vi har jo fortsatt
Hjelpemiddelsentralen og tilgang på større og kostbare
hjelpemidler der. – Ja vel. Jeg har erfart at nye grupper
hjelpemidler faller ut etter hvert. Og for sikker hets skyld;
regjeringen har hatt et utvalg i gang som har konkludert med
at tekniske hjelpemidler nå skal fjernes fra folketrygden og
i stedet komme over på kommunens budsjett. Ja da. Det går
nok bra når vi skal stille i kø sammen med alle andre ytelser
og den vanlige driften som kommunen har. Da blir det mye
lettere å få de hjelpemidlene vi trenger. Særlig all den tid
at regjeringen i forhold til ytelser har sagt at de prioriterer
folk som jobber eller kan komme i arbeid, det gjelder seg
økonomisk utbetaling, hjelp til bil osv.
Jeg er skremt over utviklingen, men vil samtidig gi en
honnør til ledelsen i NHF som har prioritert arbeidet for å få
beholde de ordninger vi har, og overhodet ikke vil godta noe
tilbud om dårligere vilkår. Dette må vi alle sammen støtte
opp om. En måte å gjøre det på er å konfrontere lokale og
sentrale politikere av alle valører med dette og be om klare
standpunkt på hvordan de stiller seg til forslagene. Så får
svarene vise oss hvordan vi skal stemme ved valgene og
hvilke tiltak vi må sette inn.
Det siste året har vi jobbet med ferdigstillelsen av vår store
levekårsundersøkelse. Det har vært et spennende og givende
arbeid. Den forteller oss klart hvordan det står til i «Polio
Norge». Hvordan helsetilstanden er og hvilke behov og
utfordringer vi har i dag og vil få i tiden framover.VI prøver
å gjøre undersøkelsen kjent i de aktuelle fora slik som
helsemyndigheter, fagmiljøer og politiske styringsorganer.
De har alle fått tilbud om presentasjon av undersøkelsen
og samtale rundt det som kommer fram der. Noen har
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allerede takket ja, andre har «satt oss på vent». Disse skal
vi følge opp. Her gjør jo Lillian Festvåg en fremragende
jobb i forhold til å takke ja til å komme rundt på møter og
seminarer med dette stoffet. Vi er heldige som har henne.
Nå går det også raskt mot årsmøtet i LFPS. Her skal vi se på
det arbeidet som er gjort, gjøre opp status og se framover.
Som flere av dere sikkert allerede har registrert så har
jeg meddelt valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg
denne gangen. 10 år som leder får være nok både for
organisasjonen og for meg. Men det har vært 10 spennende
og utfordrende år som jeg ikke ville vært foruten. Som dere
sikkert har registrert så har jeg trivdes med oppgaven. Jeg
har blitt kjent med mange positive og flotte personer, og
jeg har vært heldig å få jobbe sammen med mange utrolig
dyktige folk, både sentralt og lokalt. De tillitsvalgte går til
oppgaven med entusiasme og pågangsmot. Her er det ingen
senskader som stopper folk. Tvert imot. Diagnosen er med
på å skjerpe pågangsmotet og viljen til å stå på for oss alle.
Takk til dere alle jeg har møtt og blitt kjent med i disse
årene. Takk for at dere har utfordret meg og for at dere har
tatt så godt imot meg. Så får jeg bare håpe at jeg ikke har
gjort verre jobb enn at jeg fortsatt kan få delta i arbeidet
og ta enklere oppgaver framover, og ikke minst, få lov til
å være sammen med dere både i arbeidsmessig og sosial
sammenheng.
Til slutt en liten påminnelse til lokallagene. Vi setter pris
på om de som skal rapportere fra lagene har med seg en
skriftlig versjon av innlegget. Vår sekretær vil gjerne ha
dette elektronisk.
Jeg ser fram til å treffe mange av dere på Gardermoen i
dagene 25. og 26. april.

Stein

Hedmarkinger i Tyrkia.

Flott: Side Star Resort er et flott hotell i Side.
En gjeng fra LFPS Hedmark dro
kanskje litt tunge bakker med manuell
i november til Side Star Resort i
stol. Shuttlebussen gikk også flere
Tyrkia i 14 dager. Hotellet lå ca 1 mil ganger om dagen dit. Buss kunne vi
fra gamlebyen i Side. Vi hadde «All
også ta til Side og Manavgat.
Inclusive» så her kunne man spise
Det ble arrangert tre fine turer som
og drikke nesten døgnet rundt.
flere av oss var med på. De gikk til
Vi var kjempeheldige med været.
Alanya, gamlebyen i Side og båttur på
Det var bare 2 dager med noe
Manavgat.
regn, ellers solfylte dager med en
gjennomsnittstemperatur på 24 grader
midt på dagen.

Er det noen som får lyst til å reise dit
kan de kontakte Solia.no.
Hos m-travel kan man bestille
gruppereiser.

Torill B. Hansen

Det var bra tilrettelagt for rullestol
både inne og ute. På handikaprommene
var toalettene for lave, men det ble satt
på forhøyere etter hvert, så da gikk det
greit.
Hagen var veldig koselig med flott
beplantning. Egen sandstrand fulgte
med. Der gikk det treplattinger bort til
restauranten, til toalettene og bort til
de øverste solsengene og et stykke ned
mot havet, så vi med rullestol kom fint
fram. En shuttlebuss gikk ned og opp
fra stranda hele tida for de som ikke
klarte å gå så langt. Både lunsjen og
kaffen senere på dagen kunne vi ta i
strandrestauranten.
Nærmeste sentrum var Gündogdu.
Fint å kjøre dit med el rullestol, men

TRIVDES: Hedmarkingene stortrivdes i Side.
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Sykehjemmene kan bli overfylt
av polioskadde
sykehjems- og rehabiliteringsbehov
i alderdommen. Ikke har de oversikt
over hvor mange polioskadde vi har
i Norge, og ikke har de skaffet seg
oversikt over hvilke hjelpebehov vi
etter hvert får, sier Strømsholm.
Siden midten av 1980-tallet
har Rotary, WHO, UNICEF og
helsemyndighetene i mange land
sørget for at rundt 2 milliarder barn
har fått poliovaksine. Tallet på
poliorammede i verden er falt fra
350 000 pr år på 1980-tallet til færre
enn 700 i fjor.
Vaksine uten virkning
Men fortsatt er poliosmitten ikke
«temmet» i land som Pakistan,
Afghanistan og Nigeria, og det har
vært utbrudd i Somalia, Ekvatorial
Guinea, Irak, Kamerun, Etiopia og
Kenya. Krigen i Midt-Østen har
også ført til oppblomstring av polio
i Syria. –Smitten er med andre ord
ikke mer enn en flyreise unna Norge,
og derfor forstår jeg ikke at norske
helsemyndigheter ikke sørger for
at vi alle er beskyttet med vaksine.
Virkningen av den vaksinen vi får i
Norge varer i 10 år. Derfor burde vi
ta oss råd til å gi alle ny vaksine hvert
10. år – det er langt billigere enn å
behandle poliopasienter et helt liv, sier
Strømsholm.

Frykt: Nestleder Geir Strømsholm i Landsforeningen for Polioskadde frykter at
hjelpebehovet blant polioskadde i Norge blir langt større enn helsemyndighetene har
forutsett. Foto: LFPS)
– Nærmere 60 år etter de siste
polio-utbruddene i Norge sliter
trolig mellom 8 000 og 10 000
nordmenn med senskader etter den
muskellammende virussykdommen.
Mange vet ikke en gang at de
har hatt polio som barn, men nå
kommer ettervirkningene som
i tur og orden kan gjøre dem til
sykehjemspasienter, sier Geir
Strømsholm fra Kristiansund.
Mange familier trodde den gang
at barna bare hadde en kraftig
influensa.
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For noen år siden oppdaget legene at
de tiltagende helseproblemene hans
skyldes senskader etter polio. I dag er
han uføretrygdet, og kjemper en daglig
kamp for å holde seg i så god form
at han slipper å havne på sykehjem.
Som nestleder i Landsforeningen for
Polioskadde er han også involvert i
internasjonalt arbeid for polioskadde,
og i viktige forskningsprosjekter.
Udetonert bombe
– Norske helsemyndigheter sitter
trolig på en udetonert økonomisk
bombe når det gjelder poliopasientenes

Verdens poliodag
Som medlem i Frei Rotary Klubb på
Nordmøre har han i mange år deltatt i
Rotarys arbeid med å bekjempe polio
i verden. –Nå er vi nesten i mål, men
det trenges fortsatt rundt 30 milliarder
kroner for å gjøre verden poliofri.
Mange gode krefter, nå også med Bill
& Melinda Gates Foundation på laget,
deltar i innspurten, og over hele kloden
har 1,2 millioner rotarianere fokus på
å bli kvitt poliovirusene på verdens
poliodag, 24. oktober, forteller han.

Tekst: Geir Strømsholm
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25-årsjubileum i Buskerud
Buskerud Polioforening feiret 25 års
jubileum på Bardøla Høyfjellshotel
5. til 7. september 2014.
Representanter fra LFPS, Vestfold
Poliolag og Telemark Poliolag
kom for å feire sammen med våre
medlemmer. Til sammen var vi 31
personer som hygget seg gjennom hele
helgen. Fredag kveld var vi samlet
og filmen om Margot Nissen Lie ble
vist. Deretter hadde vi Quiz og sosialt
samvær.
Lørdag var fri til alle for å kunne gjøre
det man ønsket. På kvelden hadde vi
samling med taler av leder i Buskerud
Polioforening og de spesielt innbudte.
Gaver vanket det også. Tusen takk til
dere alle. En aperitiff ble servert før
vi inntok en tre-retters festmiddag.
Senere på kvelden var det sosialt
samvær.
Ved avreise søndag takket alle for
en hyggelig helg, og flere ytret ønske
om en ny tur til Geilo. Vi takket våre

Buskerudjubileum: Fra venstre: Magne Odden, Unni Grønlund, Marit Brubakken og
Wera Fjeld
gjester for at de var sammen med oss
og feiret vårt jubileum.

Utredning på Sunnaas sykehus
Bakgrunn for oppholdet
Ti år var passert siden jeg sist var på
utredning på Sunnaas , og siden det er
på tide å søke om ny bil og eventuelt
fremtidig bolig, søkte jeg i mars på
et utredningsopphold som jeg fikk
innvilget i august.

Legeundersøkelse
Vel ankommet til Sunnaas og så var
alt i gang nesten fra første timen. En
lege kommer og undersøker deg, i
dette tilfelle var det Mira som også var
der for 10 år siden. Mye har dessverre
forandret seg til det verre siden sist,
særlig slitasje på ledd. Jeg hadde også
med meg MR og CT av forskjellige
undersøkelser. Siden det er 60 år siden
jeg fikk polio og et svært aktivt liv har
satt sine spor, så kan det være nyttig å
ta med det man har av slike papirer.
Fysioterapeut
Neste post på programmet er
fysioterapeut. Dolores het hun. Hun
hadde med seg program for uken, og
til min store lettelse hadde hun satt
opp bassengtrening alle dager. Ellers
er ikke trening det viktigste med
oppholdet, annet enn det man kan
få til på egenhånd. Fysioterapeuten
fikk jeg snakke med hver dag, og
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hun så min tilstand nesten uten at jeg
behøvde å fortelle så mye selv. Hun
så f.eks. at jeg brukte mye energi
særlig på å reise meg opp, og kom
med tips til hjelpemidler som kan
lette energibruken totalt sett. Ofte
er det svært enkle ting, som f.eks. et
superglatt stoff som gjør det lettere å
gli inn på et sete, det kan være i bilen
eller på en stol.

Ergoterapeut
Deretter var det møte med ergoterapeut
Annica. Vi gikk nøye igjennom hva
jeg måtte ha av utstyr i en ny bil og
eventuelt bytte av bolig.
Sosionom
Sosionomen hadde et fellesmøte med
de andre gruppene som også var på
utredning for forskjellige ting samtidig
med oss.
Ortoped
Siden jeg trengte ankelortose, så fikk
jeg også ordnet dette på Sunnaas hvor
det er ortopeder tilstede en gang i
uken.
Terrassen og måltidene
Innimellom programmet hygget vi to
som var på Postpolio-utredning oss

denne uken på den fine, nye terrassen
på Sunnaas. Attpåtil hadde vi varmt
og vakkert vær hele uken. Heller ikke
må man glemme all den gode og sunne
maten som blir servert i kantinen med
den vakre utsikten til Oslofjorden. I
alt fire måltider per dag; frokost, lunsj,
middag og kveldsmat. Vi rakk også
en lunsj med Anne-Kristine Schanke,
psykologen som mange kjenner fra
opphold på Sunnaas. Hun er liksom
blitt litt vår, da hun til og med har en
doktorgrad på polio.
Rapport
Alt dette blir summert opp i en rapport
som i mitt tilfelle går til fastlegen og
ergoterapeuten i kommunen, samt til
OCH Ortopedi. Rapporten blir også
god å ha når jeg skal kontakte NAV og
Bilkontoret for å søke på bytte av bil.
Etterord
Jeg har valgt å skrive om dette
oppholdet i jeg-form, da jeg synes det
er lettere å beskrive noe jeg har erfart
selv. Bakgrunnen for at en søker
et slikt opphold er selvsagt veldig
individuelt.

Tekst: Snefrid Bergum

Jeg er glad jeg
har Polio!
– Jeg er glad for at jeg har polio og at jeg lever.
Denne uttalelsen hørte jeg nylig på et møte jeg var på.
Med det samme jeg hørte det reagerte jeg litt. Hva er
det vedkommende sier, tenkte jeg. Men etter hvert ble
sammenhengen mer klar for meg.

Kvinner har et annet sykdomsforløp enn menn. De har
lavere antall pustestans og pustestansene er kortere. De har
mindre grunn pust, men har mer lufthindringer i svelget
uten at det faller sammen. Kvinner har ofte pustestans
konsentrert i REM-søvnen. Kvinner med lavt antall
pustestans, er like alvorlig syke som menn med høyere tall
for pustestans.

Hun som sa det bruker pustehjelp på natten. For noen
år siden følte hun seg ikke noe særlig sprek, var trøtt og
hadde mye vondt i hodet. Hun hadde mange år vært med
på behandlingsreiser og hadde hørt om at det var noe
som heter pustehjelp. Hun ble nærmest «presset» inn til
legen på behandlingsstedet, og fikk klar beskjed om å
få testet ut dette når hun kom hjem med en søvntest på
søvnlaboratorium. Det viste seg at hun virkelig trengte
cpap. I dag sier hun, hva kunne skjedd dersom jeg ikke
hadde polio og hadde noen rundt meg som visste om dette
med pustestopp? I verste fall kunne jeg fått et slag eller
hjerteinfarkt. Hva hadde skjedd da? Heldigvis, det er det
ingen som kan svare på, og det er heller ikke så viktig. I dag
er hun i full vigør.

Kvinner klager også ofte over at de synes trykket på
maskinen blir for høyt. De klarer ikke å utligne trykket fra
maskinen. Det er derfor viktig at dette blir stilt inn riktig.
Det er mange forskjellige masker som kan prøves. Dersom
du føler at det er feil enten med trykk eller maske, ta
kontakt der du har fått tilpasset maske og trykk. Legg ikke
bort maskinen i skapet!

Når vi er på behandlingsreiser blir det ofte til at en sitter
sammen og prater om forskjellige ting. I høst ble jeg litt
overrasket når noen tok opp dette med pustehjelp en kveld.
De var ikke klar over at de burde vaske masken hver
dag, og at slangen mellom maske og maskin og eventuell
luftfukter burde vaskes regelmessig. Vanntanken kan vaskes
i oppvaskmaskinen. Dette er meget viktig. For det første
vil masken sitte mye bedre dersom den blir vasket med
for eksempel litt Zalo hver dag. Dessuten blir det en del
bakterier i dette systemet så det er viktig å rengjøre maske,
slange og eventuell vanntank til luftfukteren. Husk at
masken ikke skal sitte for stramt, men heller ikke være for
slakk. Den skal flyte på ansiktet.
Det skjer faktisk en del forskning på dette med søvnapné.
Prototypen på en med søvnapné har vært mann over 50 år
med ølmage. Nyere forskning viser at det neppe er riktig.
Kvinner har også søvnapné, men symptomene er annerledes
og fanges ikke så lett opp.
Kjente tall for forekomst av søvnapné i befolkningen er
24% hos menn og 9% hos kvinner. De fleste får diagnosen i
alderen 40 til 65 år. En undersøkelse fra 2012 viser derimot
at opptil halvparten av kvinner mellom 20 og 70 år hadde
søvnapné med pustestans på 5 eller over 5 i timen. 14% av
kvinner mellom 55 og 77 år hadde alvorlig søvnapné. 31%
av overvektige kvinnelige pasienter mellom 50 og 70 år
hadde alvorlig søvnapné.

Selv har jeg brukt cpap i noen år og så gått over til å
bruke vpap. Dette ga meg et helt nytt liv. Etter nyttår
skjedde noe med maskinen min. Den virket, men den
virket ikke riktig. Jeg følte meg tung over brystet og lite
opplagt. Jeg fikk time for en sjekk av maskinen (vpap)
på behandlingshjelpemiddel -sentralen i Akershus. Først
konkluderte de med at det ikke var noen feil. Da jeg
forklarte hva jeg hadde merket, foretok de en grundigere
sjekk av maskinen og satte den til kalibrering. Da ble
det oppdaget at det var feil på maskinen. De klarte ikke
å si hva som var feilen, så de måtte sende den tilbake til
leverandøren. Feilen hadde oppstått på samme tidspunkt
som jeg kjente det var noe galt med vpapen. Jeg fikk
ikke reise hjem uten å få med meg ny maskin som var
riktig innstilt. Etter en natts søvn med ny maskin følte jeg
forandring, og etter flere netter er jeg som tidligere.
Derfor er det viktig at vi med polio får sjekket ut
søvnmønsteret når vi føler oss ekstra slitne. For oss
med polio kan søvnproblemene i tillegg til vanlige
søvnforstyrrelser for eksempel skyldes lammelser i svelg
eller mellomgulv.
Jeg synes det er viktig gang på gang å informere om
søvnapné og behandling av denne, da jeg selv har opplevd
hvilke endringer bruk av behandlingshjelpemilder fører til.
Er det noe du lurer på i forbindelse med dette, kan du gjerne
ta kontakt med meg.

Arne Furulund
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Norges Handikapforbund
foran valget 2015

Norges Handikapforbund har levert
et innspill til de politiske partiene
foran valgkampen før kommune- og
fylkesvalget i 2015. Det skrevet av
leder for forbundets samfunnsavdeling, Astrid Strøm.
Vi anbefaler at leserne tar vare
på dette innspillet og bruker det
ovenfor lokale politikere og lokale
beslutningsnivå når vi kommer til
valgkampen neste år.
Samferdsel
Tilgjengelig transport er en forutsetning for å kunne delta i utdanning,
arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosialt
liv for mange funksjonshemmede.
Hele reisekjeden må være universelt
utformet om man skal ha reelle muligheter til å kunne nyttiggjøre seg transportmulighetene. Dette er enda ikke en
realitet i dagens Norge.
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Vårt parti vil arbeide for at:
Aktørene i Samferdselssektoren kan
samarbeide slik at innsatsen konsentreres om sammenhengende reisekjeder. Veier til og fra, holdeplasser/terminaler, transportmidler, billettsystemer
og informasjonssystemer må kunne
benyttes av alle
Flere tilgjengelige parkeringsløsninger.
Det er viktig å sikre at det er nok
handikapparkeringsplasser, og at det
jobbes aktivt med å hindre feilparkering på disse.
Kommunale planer for universell
utforming av skolebygg
Lik rett til utdanning er en forutsetning
for at funksjonshemmede skal kunne
delta i samfunnet på lik linje med andre. Mange norske barn blir imidlertid
fratatt muligheten til undervisning, lek
og deltakelse i nærmiljøet sitt.
Opplæringsloven slår fast at alle

elever har rett til å gå på sin nærskole.
Likevel er det mange funksjonshemmede barn som ikke får gå på den
skolen de sokner til. En av grunnene
er at skolene ikke er tilgjengelige.
Norges Handikapforbund har gjennomført flere skolekartlegginger de
senere årene. Disse viser at ca. 80
% av grunnskolene i Norge ikke er
tilgjengelige for funksjonshemmede.
Trapper, dører som er tunge og vanskelige å bruke, manglende heiser og
manglende tilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrierer i skolebyggene.
Når nærskolene ikke er tilgjengelige,
blir foreldrene ofte tvunget til å velge
en forsterket skole et annet sted i
kommunen. Dette gjelder stadig flere.
Antallet elever som får undervisning
utenfor den ordinære skolen er nesten
doblet de siste 20 årene.
Barn som blir tatt ut av den ordinære
skolen, lærer helt fra de er små at de

er annerledes. Samtidig mister de
muligheten til å delta i undervisning,
lek og nærmiljø sammen med sine
jevnaldrende.
Vårt parti vil arbeide for at:
Kommunene inkorporerer planer med
tidsfrister for oppgradering til universell utforming av sine skolebygg i sine
planer
Unge i aldershjem
Norge ratifiserte FNs Konvensjon om
rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne i 2013. Artikkel 19 i
denne konvensjonen sier blant annet:
[…] Konvensjonspartene erkjenner
at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre
til å leve i samfunnet, med de samme
valgmuligheter, og skal treffe effektive
og hensiktsmessige tiltak for å legge
til rette for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne skal kunne gjøre full
bruk av denne rettighet, og bli fullt
inkludert og delta i samfunnet, blant
annet ved å sikre:
at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted,
og hvor og med hvem de skal bo, på
lik linje med andre, og ikke må bo i
en bestemt boform, at mennesker med
nedsatt funksjonsevne har tilgang til
ulike støttetjenester i eget hjem og i
særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige
bistand som er nødvendig for å kunne
bo og være inkludert i samfunnet
og for å hindre isolasjon eller segregering.
Fortsatt bor dog flere hundre unge
funksjonshemmede under 50 år på
sykehjem i Norge mot sin vilje – i strid

med konvensjonens artikkel 19.
Vårt parti vil arbeide for:
At ingen under 50 år skal måtte bo på
institusjoner ment for eldre
At unge med funksjonsnedsettelser
selv får velge sitt bosted og boform
Universell utforming i kommunale
planer
I Plan- og bygningslovens § 1-1 Lovens formål, sies det blant annet at:
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
[…]
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte byggetiltak.
Likevel ser vi at prinsippet om universell utforming ikke alltid blir ivaretatt.
I tillegg blir Råd for Funksjonshemmede ofte utelatt av høringsrundene i
kommunale planprosesser. Det mangler også i mange tilfeller tidsspesifikke planer og budsjett for å oppgradere eksisterende bygg og uteområder.
Vårt parti vil arbeide for:
At kommunen stiller krav om universell utforming i Reguleringsplaner og
i planer for konkrete prosjekter. Kommunale råd for personer med nedsatt
funksjonsevne må få gi innspill til
planer og byggetiltak.
Å utvikle tidsbestemte planer for
å oppgradere eksisterende bygg
og uteområder til standardene som
prinsippet om universell utforming
tilsier, samt å sette av penger i budsjett
til å kunne gjennomføre dette

samhandlingsreformen har
kommunene fått større ansvar for
(re)habilitering for personer med
nedsatt funksjonsevne. Vi registrer
at tilbud som tidligere ble gitt i
spesialisthelsetjenesten er blitt
svekket de siste årene. Dessverre er
ikke tilsvarende tilbud bygd opp i
kommunene, og i mange kommuner
gis kun tilbud i kommunale
sykehjem og tilsvarende kommunale
institusjoner. Mange har behov for helt
annen og langt mer aktiv rehabilitering
enn det som gis ved institusjoner
i kommunene. Vi ser behov for at
kommuner bygger ut et bredt tilbud,
slik at personer som har behov for (re)
habilitering får dette på en forsvarlig
måte i egen kommune.
I pasient og brukerrettighetsloven
er retten til individuell plan uttrykt.
Kommunene har ansvar for å gi
individuell plan de som har behov
for tverrfaglig innsats. Dessverre får
mange ikke individuell plan selv om
det vil være et nyttig verktøy for å gi
et helhetlig og koordinert tilbud.
Vårt parti vil arbeide for:
Å styrke rehabiliteringstilbudet
i kommunene, - slik at personer
som har behov for et tverrfaglig og
tverrsektorielt tilbud får dette
Å sikre at personer som har behov for
tverrfaglige og koordinerte tjenester
får utarbeidet individuell plan og at
tjenesteytere vil forplikte seg til å
gjennomføre tiltakene i planen

Individuelt tilpasset
(re)habiliteringstilbud
Som en følge av

Rehabiliteringstilbudet for PPS-pasienter i Norge
Som medlemmene kjenner til, så er det inngått nye avtaler
om rehabilitering ved private institusjoner fra 1. januar
2015. Dette fører blant annet til at vi med polio har mistet
et godt innarbeidet tilbud ved Grande Rehabilitering på Nes
i Hedmark, noe som av mange vil bli opplevd som et savn.
Vi vil også gjerne ha tilbakemeldinger fra medlemmene på
hvordan dette nå blir i de øvrige helseforetakene.

Videre er det forslag om at vi skal kunne gi
hverandre en tilbakemelding på hvordan vi opplever
rehabiliteringsoppholdet når vi har vært til behandling. Det
vil si at vi vurderer den nytten vi har av oppholdet. Dette
kan lette den enkelte i forhold til kunnskap om hvor vi bør
søke. Som kjent er det nå på gang et forslag om fritt valg av
rehabiliteringssted.

Det vil komme andre tilbud som erstatning for dette, noe
medlemmene vil bli forsøkt holdt orientert om gjennom
bladet.

Det kan derfor være en tanke å opprette en «erfaringsbank»
som vi kan melde tilbake til. Dette kan gjøres enten via
lokalavdelingen eller via et sentralt ledd, og kan være nyttig
i vårt videre arbeid for å bedre tilbudet for oss brukere.

Fra ett av våre medlemmer har vi fått et innspill om hvordan
vi skal få kjennskap til disse tilbudene og om innholdet på
de forskjellige rehabiliteringsinstitusjonene. Blant annet har
brukerrepresentantene i Helse Sør-Østs arbeidsgruppe for
ReHab-anskaffelser spilt inn spørsmålet om mulighet til å
ha med egen personlig assistent slik at alle med behov kan
nyttiggjøre seg tilbudet, og dette er lagt inn i avtalene med
de private rehabiliteringsinstitusjonene.

Her tar vi gjerne imot innspill fra medlemmene på om dette
kan være interessant og på hvordan vi eventuelt skal ordne
det.

MØTTES: Ingunn Arntsen, Aud Sissel
Klykken og Torild Hanem møttes igejn etter
55 år på vinterens behandlingsreise til
Tenerife.
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Møttes på Vintersol
55 år etter de møttes
på vanførehjemmet
De fikk seg en overraskelse de tre damene på vinterens
første behandlingsreise til Vintersol på Tenerife. I løpet
av de første dagene på behandlingssenteret fant Aud
Sissel Klykken, Gildeskål, Torild Hanem, Tinnvold
på Nord-Møre og Ingunn Arntzen, fra Veldre på Hedmarken ut at de hadde vært sammen på det som den
gangen het Østlandske Vanførehjem på Ottestad uten
for Hamar midt på femtitallet.
Polio treffer de på en benk i sola på det flotte anlegget Clinica Vintersol. De tre er på behandlingsreise for å trene og
ha det godt noen uker i solen. De hadde ikke sett hverandre
siden de som småjenter var innlagt på vanførehjemmet ved
Hamar.
– Det var i 1955 og 1956 vi var på vanførehjemmet.
Jeg var jo 24 år og voksen, jeg, smiler Ingunn, mens Aud
Sissel og Torhild var bare småjentene med sine fem-seks år.
Kjente hverandre igjen
– Har dere hatt noen kontakt med hverandre siden det var
sammen på behandlingshjemmet?
De tre damene ser på hverandre og smiler. Alle tre
rister på hodet og forteller at de bodde jo på hver sin kant av
landet, så kontakten ble naturlig nok borte ganske så fort.
– Nei, ikke i det hele tatt. Etter at vi hadde reist hjem
hadde vi mer enn nok med å finne oss til rette i den situasjonen vi tross alt var i, sier Aud Sissel Klykken.
Hun forteller at det ikke var lett å være barn og ha
poliomyelitt hjemme i Nord-Norge på femtitallet.
– Hvordan kjente dere igjen hverandre da dere kom
hit?
– Jeg satt på flyet og hørte at noen sa: «Noe så kjett!»
Det var noe kjent med stemmen og da kjente jeg igjen Ingunn, minnes Torhild.
Dermed var det gjort. Siden har de sittet sammen og
gjenoppfrisket minner fra årene på Østlandske vanførehjem.
Som unger flest ble det mye lek og «fantestreker» under oppholdet på Hedmarken.
– Jeg kan huske vi lekte gjemsel og klesskapet var et
yndet gjemmested. Husker du? Undrer Aud Sissel og for
Torhild dukker minnene fram.

1955 – 56
Det var i 1955 og 1956 de ungen jentene traff og ble kjente
med hverandre. Aud Sissel og Torhild var fem og seks år
gamle. De var langt hjemme fra, mens Ingunn på sin side
var i tjueåra. Hun hadde mann og barn hjemme i Veldre, et
par mil nord for Hamar.
De tre damene mener de utfylte hverandre fint da de
var sammen.
– For meg var Aud Sissel og Torhild «barna» jeg
savnet fra hjemmet, mens jeg tror kanskje jeg var en støtte
som voksenperson, smiler Ingunn.
– Ja slik ble det istemmer de to «småjentene», mens
smil, latter og tårer gjør samtalen vår til en hyggelig og
minnerik prat.
Går som det går
Etter hvert kunne jentene reise hjem og kontakten ble etter
visket ut. I årene som har gått har de tre damene lært seg å
leve med polioen sin, men alle har gledet seg i lang tid til å
komme på behandlingsreise til Tenerife.
De forteller at de tenker mye på tiden på Hedmarken,
men etter som årene har gått har minnene blitt hvisket ut.
Sjøl om mange episoder ikke er glemt.
– Husker dere søster Gunhild? Hun vi kalte «Mor»?
undrer Torhild.
De to andre smiler opp og nikker. De forteller at hun
kom med egg og bacon.
– Husker dere vi fikk rips med vaniljesaus og hvor
godt vi syntes det var? Sier Aud Sissel.
Tilleggsopplevelse
At de tre damene traff igjen hverandre på Tenerife i vinter
gjorde sitt til at oppholdet på Clinica Vintesrsol ble mer enn
«bare» et behandlingsopphold.
– Nå får vi tid til å snakke sammen om det vi opplevde
da sykdommen slo ut i full blomst på femtitallet, sier de tre
damene til Polio.

Tekst og foto: Svein Sjølie
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Råd og utvalg i LFPS
Styret med vara

Leder
Stein Johnsen
Nestleder Geir Strømsholm
Kasserer
Arne Furulund
Sekretær Ragnhild S. Hartviksen
Styremedlem
Snefrid Bergum

Furubergveien 205 C
Nerlandsdalen 7
Hattemakerlia 86
Teigeveien 12 D
Postveien 31

2316 Hamar
6508 Kristiansund
2019 Skedsmokorset
1640 Råde
1481 Haga

Tlf. 91693833
Tlf. 95127111
Tlf. 91841973
Tlf. 95775546
Tlf. 47348595

hamar@uten.net
geir.stromsholm@gmail.
lfps.kass@gmail.com
ragnhsk@online.no
snefrid.bergum@gmail.c

Vara:
Bjørn Nilsen		
Kjell Inge Bringedal		

Styrmannsv. 29
Stemmemyr 12

9014 Tromsø
5542 Karmsund

Tlf. 95247750
Tlf. 90017522

bjorn.nilsen47@gmail.om
kbrin@haugnett.no

Arbeidsutvalg
Leder
Nestleder
Sekretær
Vara

Stein Johnsen
Geir Strømsholm
Ragnhild S. Hartviksen
Arne Furulund

Furubergvegen 205c
Nerlandsdalen 7
Teigevegen 12D
Hattemakerlia

Prosjekt for behandlingslinjer
Leder		
Medlemmer
Vara		

Kjell Inge Bringedal
Mona Myrer		
Geir Strømsholm		

Behandlingsreiser

Leder
Stein Johnsen
Nestleder
Geir Strømsholm
Kasserer
Arne Furulund
Ragnhild S.Hartviksen

Vårt eget fond

Hamar		
Kristiansund
Råde		
Skedsmokorset

5542 Karmsund		
2435 Våler i Solør
6508 Kristiansund

Furubergveien 205 C
Nerlandsdalen 7
Hattemakerlia 86
Teigeveien 12 D

916 93 833
951 27 111
957 75 546
91841973		

Tlf. 90017522
Tlf. 45605790
Tlf. 95127111

2316 Hamar
6508 Kristiansund
2019 Skedsmokorset
1640 Råde

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

kbrin@haugnett.no
mona.myrer@gmail.com
geir.stromsholm@gmail.com

Tlf. 91693833
Tlf. 95127111
Tlf. 91841973
Tlf. 95775546

hamar@uten.net
geir.stromsholm@gmail.com
lfps.kass@gmail.comVara:		
ragnhsk@online.no

Leder
Stein Johnsen
Medlem: Arne Furulund
Asbjørn Huka

Furubergveien 205C 2316 Hamar
Tlf. 91693833 hamar@uten.net
Hattemakerlia 86
2019 Skedsmokorset Tlf. 91841973 lfps.kass@gmail.com
Tollumløkka 8
3611 Kongsberg
Tlf. 90609099 ahuka@online.no

Vara:

Åslandhellinga 333
Rådhusgata 6

Randi Halden Larsen
Wera Fjeld

Fagrådet

1274 Oslo
3016 Drammen

Tlf. 97159222 randi.halden.larsen@gmail.com
Tlf. 41518848 wera.fjeld@ebnett.no

Leder
Nestleder
Sekretær
Psykolog
Nevrolog
Lungelege
Fysioterapeut

Stein Johnsen
Geir Strømsholm
Ragnhild Skovly Hartviksen
Anne-Kristine Schanke
Nils Erik Gilhus
Sigurd Aarrestad
Kari Lofthus

Furubergveien 205 C,
2316 Hamar
Nerlandsdalen 7,
6508 Kristiansund
Teigeveien 12 D,
1640 Råde
Sunnaas Sykehus HF		
Haukeland Universitetssykehus
Oslo Universitetsykehus HF 		
UNN		

Tlf. 91693833
Tlf. 95127111
Tl.f 95775546
Tlf. 66969175
Tlf. 55975045
Tlf.
Tlf. 77628041

Vara:

Ove Fondenes
Tina Rekand
Dolores Nilsen
Anita Kjeverud
Snefrid Bergum

Haukeland Universitetssykehus
Stavanger Universitetssykehus
Sunnaas Sykehus HF		
Sykehuset Innlandet HF		
Postveien 31, 1481 hagan		

Tlf. 55978440
Tlf. 55975045
Tlf.
Tlf. 62537280
Tlf. 47348595
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Respirasjonsutvalget
Leder
Medlemmer

.com

com

m

Vara

Arne Furulund
2019 Skedsmokorset
Tlf. 91841973
Trygve Stenvik		
Tlf. 95118923
Asbjørg Klevland		
Tlf.
Wera Fjeld
3016 Drammen
Tlf. 41518848
Sigurd Aarrestad
Oslo Universitetssykehus HF
Ove Fondenes
Helse Bergen		
Bjørn Eivind Barstrand			

Valgkomitéen
Leder
Medlem
Vara:

Mona Myrer			
Evy Gunn Hultberg		
Gunnar Olsen			
Randi Halden Larsen		
Wera Fjeld			

Redaksjonsutvalget
Leder
Medlem

Stein Johnsen
Mona Myrer
Arne Furulund
Snefrid Bergum
Lillian Festvåg
Bjørn Nilsen

Internasjonalt utvalg
Nestleder
Medlem
Vara:

2436 Våler i Solør
1768 Halden
8014 Bodø
1274 Oslo
3016 Drammen

Furubergveien 205 C

Tlf. 45605790
Tlf. 48042116
Tlf. 41250346
Tlf. 97159222
Tlf. 41518848

2316 Hamar
2436 Våler i Solør
Hattemakerlia 86
2019 Skedsmokorset
Postveien 31
1481 Hagan
Skoklefald terrasse 13 1450 Nesoddtangen
Styrmannsv. 29
9014 Tromsø

Geir Strømsholm		
Stein Johnsen		
Snefrid Bergum		
Ragnhild Skovly Hartviksen

6508 Kristiansund
2316 Hamar		
1481 Haga		
1640 Råde		

lfps.kass@gmail.com
tstenvik@online.no
asbjorg.kleiveland@hotmail.com
wera.fjeld@ebnett.no
uxsirr@ous-hf.no
ove.fondenes@helse-bergen.no
barstrand@online.no

mona.myrer@gmail.com
evy.huldra@gmail.com
golopp@online.no
randi.halden.larsen@gmail.com
wera.fjeld@ebnett.no

Tlf. 91693833
Tlf. 45605790
Tlf. 91841973
Tlf. 47348595
Tlf. 95051461
Tlf. 95247750

Tlf. 95127111
Tlf. 91693833
Tlf. 47348595
Tlf. 95775546

hamar@uten.net
mona.myrer@gmail.com
lfps.kass@gmail.com
snefrid.bergum@gmail.com
lillian.festvaag@gmail.com
bjorn.nilsen47@gmail.com

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

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: 08.05.2015. Tildeling skjer juni 2015.

hamar@uten.net
geir.stromsholm@gmail.com
ragnhsk@online.no
anne-kristine.schanke@sunnaas.no
nils.gilhus@helse-bergen.no
uxsirr@ouf-hf.no
kari.lofthus@unn.no
ove.fondenes@helse-bergen.no
tiina.rekand@helse-bergen.n
dolores.nilsen@sunnaas.no
anita.keverud@sykehuset-innlandet.no
snefrid.bergum@gmail.com

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

gotaas_fond.indd 1
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Besteg Preikestolen høstferien

Til Topps: Line Kathrine Hersve gikk til topps på Prekestolen i høstferien.
Kvinne i beste alder i begynnelsen av 40 årene, fikk polio
som liten før jeg kom til Norge. Ble adoptert i 1974.
Det var et mål jeg satte meg, men jeg er glad jeg ikke
visste helt hva jeg gikk til. Jeg var fast bestemt for å
gjennomføre dette, uansett hvordan utfallet ble.
Sola skinte og det var en fantastisk dag å gå tur på.
Jeg leste på skiltet at man nomalt brukte 2 timer på å gå
turen, det var det som liksom var viktigst for meg.
At det steg slik det gjorde og inneholdt alle de
steintrappene, hadde jeg ingen aning om hva som ventet
meg....
Første bakken var en grus vei, som faktisk var ganske bratt.
Kjente pulsen steg allerede da, og jeg ble anpusten.
Dårlig kondis ja, men vi får ta tida til hjelp. Jeg hadde med
meg min sønn på 13 år, han sprang i forveien og hver gang
jeg nådde ham så jeg ham hengslengt i løypa som han hadde
ligget/sittet å ventet på meg i flere timer. Han synes jeg var
dødstreg, så han sprang videre.....
Joda, første møtet med steintrappa, jeg vendte blikket sakte
oppover og tenkte: Ja dettte kan jo bli en utfordring. Jeg
spurte forsiktig min kjære som hadde gått samme turen året
før med sine barn. «Er det slike steintrapper titt og ofte??»
Han ville vel egentlig ikke ta motet fra meg, så han sa at det
var endel slike steintrapper ja....men jeg skal hjelpe deg jeg.
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Første timen gikk greit, mange gikk forbi oss. Så kom det
flere utfordringer på veien, hvor det var smale veier, steiner
som lå løse, sti som ikke så ut som sti....men jeg fulgte bare
etter de andre.
Min sønn Markus ble temmelig oppgitt da vi var over
halveis, og han påpekte at noen kom tilbake igjen av de som
gikk forbi oss til Preikestolen. Jaja, jeg ville ikke kikke på
klokka.
Siste km, var kroppen min støl, sliten og jeg så bare
fjellveggen som ruvet bortover til det endelig målet.
Litt glatt var det innimellom, der det rant litt vann
fra småbekker. Med god hjelp fra min kjære og med
tålmodighet kom vi tilslutt til selve målet. En fantastisk
utsikt, sola skinte og Preikestolen var full av mange andre
turister og mange barn.
Med min høydeskrekk holdt det med at jeg så bortover, ikke
direkte rett ned. Ca en times tid satt vi der og nøt utsikten.
Så var det samme veien tilbake, samme løypa....men denne
gangen gikk det neover i disse uendelige høye ulendte
steintrappene. Flere ganger spurte min kjære om vi skulle ta
en pause, for han så jeg slet veldig. Jeg var livredd for at jeg
skulle stivne helt, så her blir det neppe noe pause.
Men litt tid til å drikke vann underveis var helt greit.
3 timer opp og 3 1/2 time ned. Det var en dagstur det....sola
begynte å gå ned, man kjente at det ble kjøligere.

Jeg satte meg i bilen, kjente det godt i bena ja. Jeg var glad
at min kjære kjørte bilen, jeg hadde nok ikke klart å kjøre.
Jeg var så gåen i bena at det føltes som jeg skulle «dø».
Klarte knapt gå inn og ut av bilen etter den turen, og håpet
at dette ville gi seg når jeg våknet neste morgen. Heldigvis
kjentes kroppen noe bedre, men jeg merket det på kroppen i
minst 4-5 dager etterpå.
Jeg klarte det!! Men jeg hadde nok ikke klart det uten hjelp.
Så hjelpesløs og sårbar har jeg aldri følt noen gang, og Sture
fortjener virkelig en stor takk for den hjelpende hånden og
tålmodigheten han viste under hele turen.

Tekst og foto: Line Kathrine Hersve
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Hjernerådets konferanse 20.11.14.

Når hjernen skades, trenger vi
habilitering eller rehabilitering?

Tradisjonen tro inviterte Hjernerådet også i år til en
konferanse med tema som har betydning for de fleste av
oss, også vi poliotter. Polio i seg selv er en neurologisk
sykdom, og den skjermer heller ikke for å få andre
sykdommer i nervesystemet.
Konferansen ble åpnet av lederen i rådet, professor
Hanne F. Harbo. Hun opplyste at all erfaring viser at ca.
30 % av Norges befolkning vil få en skade eller sykdom
i nervesystemet i løpet av livet. Her snakker vi da både
om slag/hjerneblødning og om andre skader som rammer
den enkelte. Disse skadene krever ca. 25 % av de totale
helsekostnader, estimert til ca. 55 milliarder i året.
Her er det gjerne snakk om komplekse skader som krever en
betydelig innsats i forhold til:

•

Økt antall andre skader.

•

Økt behov for habilitering og rehabilitering.

•

Behov for samarbeid mellom faggruppene.

Disse utfordringene ligger på hele samfunnet, både
offentlige myndigheter, politikere og pårørende.
Hva er de udekkede behov innen feltet?
Helsedirektoratet har foretatt en undersøkelse om behovene
innen dette saksområdet. Disse er:

•

Samhandling mellom kommuner og spesialhelsetjenesten må bedres.

•

Det er en betydelig kapasitetsmangel i behandlingsapparatet.

•

Komplekse sykdomsmekanismer.

•

Rask utvikling av behandlingsmulighetene.

•

Dette gir lang/lengre ventetid.

•

Betydning for levekår og leveår.

•

Lengre tid for oppfølging.
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•

Mangel på fagfolk.

Alt dette forteller oss at spesialhelsetjenesten for
neurologiske sykdommer har behov for en betydelig
utvikling i tiden framover. Det samme gjelder også de tilbud
kommunene kan gi til neurologiske pasienter.
Hva er Habilitering?
Psykologspesialist Nils Øivind Offernes, avdeling for
neurologihabilitering ved Oslo Universitetssykehus innledet
om emnet. Han ga oss en definisjon på begrepet og fortalte
hva som skal ligge i tilbudet:

•

Habilitering er tidsavgrensede med klare mål
og virkemidler, nødvendig bistand og samhandling mellom alle aktørene i feltet.

•

Habilitering har som hovedmål å forebygge
problemer framover som følge av den ervervede skaden.

•

Habilitering skal legge til rette for best mulig
utvikling og livskvalitet ut fra personlige forutsetninger.

•

Målsettingen er å gi nødvendig bistand til
brukernes egeninnsats for å oppnå best mulig
funksjon og tilpasning i samfunnet. Det vil si
best mulig livskvalitet.

•

Mesteparten av habiliteringsarbeidet skal
utføres i kommunen.

•

Spesialhelsetjenesten skal bistå ved behov,
for eksempel med neurolog, psykolog og flere
områder for tilrettelegging og tilpasning.

Hva er rehabilitering?
Psykolog Jan Egil Nordvik, psykolog og leder ved Sunnaas
sykehus, Regional kompetansetjeneste for tilrettelegging og
tilpasning, innledet om dette emnet. Han brukte hjerneslag/
ervervet hjerneskade som eksempel på utviklingen på
hvordan sykdoms og rehabiliteringsfasen kan forløpe.

•

Til å begynne med er det mye fokus på
kroppsfunksjoner, men etter hvert flytter
fokus til deltakelse og tiltak for tilpasning.
Dette går både på fysisk trening, reetablering av familie og yrkesliv, samfunnsdeltakelse mv.

•

Etter et hjerneslag opplever ca. 30 % av
pasientene depresjon.

•

Når man har en sykdom som gir begrensninger er man også en «frisk» person
som skal tilpasse seg samfunnet på sine
premisser.

•

En person som er født med en funksjonshemming eller får en skade i tidlig alder
har mere behov for Habilitering. Senere
ervervet skade har behov for både Habilitering og Rehabilitering for å komme

tilbake til et best mulig liv.
Når skaden rammer – hvordan bør hjelpen fungere?
Innledning ved nestlederen i Ungdomsrådet ved Akershus
Universitetssykehus, Stian Hoff Berg. Han var en frisk
innleder med skarpe formuleringer, noe som sørget for å
holde forsamlingen i ånde.
Utsagn: «Jeg hater rehabilitering!»
Hva er det jeg ønsker, hva har jeg behov for, og hva er
målet?
Spørsmål: Hva forventer behandlingspersonalet og hva er
utfordringen. Hvilke konsekvenser får de valg som blir tatt?

•

Det viktigste er å få til et samarbeid med pasienten fordi det er pasienten som selv må ta
valgene i forhold til tiltak.

•

Han er klar på at pasienten vil og skal ha en
dialog med helsepersonalet, og da på et nivå
og på vilkår som er adekvate for pasienten.

•

Helsepersonell skal veilede, men ikke ta valget
for pasienten. Innlederen ønsket seg en mere
lyttende og deltakende Habiliterings og Rehabiliterings tjeneste. De må se konsekvensene
for pasienten når de legger fram alternative
behandlingstiltak. Ingen pasienter er like. Derfor kan vi ikke bare gruppere dem på grunnlag
av diagnose.

Det kom så spørsmål fra salen om når det er best og mest
hensiktsmessig å starte behandlingen, tidligst mulig eller
etter en tid? Nyere forskning kan tyde på at det kan være
lurt å vente litt. Et annet viktig tema er at helsepersonalet
skal snakke med og ikke om meg når det er snakk om tiltak
og orientering om sykdommen.
En mor hadde så et innlegg om medfødt neurologisk
skade. Hva trenger vi?
Når man kommer i den situasjonen at man har bruk for
bistand i slike situasjoner så blir det etter hvert veldig
mange personer og instanser å forholde seg til. Da er det
godt å ha et oppegående Habilitetssenter på fylkesbasis.
Spørsmålet blir da om det er kapasitet og økonomi til å
overføre denne tjenesten til kommunene. For pasientene og
de pårørende er det godt at det er en koordinerende enhet
som kan bistå de berørte.
Også for ervervede neurologiske skader er det viktig at
pasientene får en instans som er primærkontakt og kan
samordne de nødvendige tiltak. Her opplever vi også at
ingen av behandlingsinstansene har hverken den fulle
oversikt eller det fulle ansvar for oppfølging av pasientene.
Individuell plan kan her være et viktig stikkord. Vi skal alle
være klar over at det er noe vi har krav på. Dette kan i første
omgang tas opp med den behandlingsinstitusjonen vi er
på, men det er gjerne en koordinator i kommunen som blir
kontaktperson og skal følge opp at denne blir fulgt.
På spørsmål fra salen i forhold til valg av behandlingssted,
også utenfor Norge, fikk vi avklart at ja, vi kan søke
behandling i utlandet dersom vi mener at ventetiden blir for
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lang her hjemme og når vi finner et sted som kan gi et best
mulig tilbud til oss. Her er svaret at forutsetningen for at
dette skal innvilges er at det skal være i form av metoder og
behandling som er anerkjent i Norge. Hvis ikke så skal det
ikke gis refusjon.

Her er det flere faktorer som er viktige:

•

Du må bruke en funksjon for å beholde den.

•

Man må helst trene spesifikt.

•

Gjentagelser er viktig.

•

Intensitet i treningen må til.

•

Tidspunktet for oppstart av trening etter skade må tilpasses den enkelte pasient.

•

Treningen må ha personlig relevans.

Hva har vi å tilby innen Rehabilitering for denne gruppen?

•

Medisinsk fagsjef Frank Becker, Sunnaas sykehus innledet
om dette emnet. Han startet med å spørre: «Når trenger vi
Rehabilitering»?

Mengde må tilpasses. Overforbruk kan føre til
nye skader.

•

God motivasjon og samarbeide mellom pasient og helsepersonell er viktig.

•

Det hele må forankres i den enkeltes livssituasjon og det livet han/hun skal leve videre.

Ervervet neurologisk skade.
«Da jeg ble syk var det ikke bare jeg som ble skadet,
men hele familien ble skadet». Derfor er det viktig
at helsepersonell har grunnleggende kunnskap om
sykdommen, og ikke minst: kunnskap om hvilke tiltak som
hjelper og hvor disse finnes.

•

Det er ved sammensatte og omfattende utfall
med redusert evne til gjøremål og sosial funksjon.

•

Langvarige funksjonshemninger.

•

God livsprognose.

Også han var sterkt opptatt av ansvar og oppgavefordeling i
forholdet mellom spesialhelsetjenestene og kommunene på
rehabiliteringsområdet.

•

Vi må ikke tro at det finnes nødvendig kunnskap og kompetanse i den kommunale helsetjenesten i dag. Her må vi arbeide for en betydelig forbedring i tiden framover. Spørsmålet
er bare hvem som skal ta ansvar for dette?
Det stedlige/kommunale personalet trenger
mere kompetanse i forhold til:

•

Trening i forhold til den skade som er oppstått.

•

Vanlig funksjonstrening.

•

Kompenserende strategier.

•

Tilpasning og tilbud på adekvate hjelpemidler.

•

Påvirkning av nærmiljøet.
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Når det gjelder hjerneslag så har man etter hvert sett av bruk
av dataspill kan ha god effekt. Dette kan muligens også
overføres til andre grupper med neurologiske skader, men
det må i så fall skje i samarbeide med behandlingsperson.
Alt i alt var dette en konferanse som også hadde relevans til
den type skader som vi med PPS har. Vi kan jo heller ikke
skjerme oss fra trusselen om at andre neurologiske kan skje
også med oss. Det er derfor greit å ha en liten oversikt over
de tilbudene som finnes innen helsevesenet i dag, og hvor
de største manglene er. Det igjen betyr at vi må være aktive
i arbeidet med å utvikle og trygge forholdene i vårt eget
nærmiljø. Det er her vi skal bo og leve framover.
Et viktig telefonnummer i denne forbindelse kan være
nummeret til Koordinerende regional enhet ved Sunnaas
sykehus, 800 30061. De kan eventuelt gi veiledning og
henvise videre ved behov.

Stein Johnsen
Ref.

AKERSHUS OG ØSTFOLD

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER I AKERSHUS OG ØSTFOLD TIL
MEDLEMSMØTE/FAGDAG 05. SEPTEMBER 2015 KL 11.00
PÅ QUALITY HOTELL MASTEMYR, LIENGA 11, 1410 KOLBOTN - 66997800
Tema: Trening og ernæring
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.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
Egenandel for å delta på fagdagen er 100 kroner som innbetales på
konto 1286.49.66924 Landsforeningen for polioskadde Akershus
PROGRAM:
11.00 - 11.15
11.15 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 -14.15
14.15 - 16.15
16.15

Velkommen
Trening v/fysioterapeut Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus
Lunsj
Trening forsetter
Ernæring v/ernæringsfysiolog Hanne Bjørg Slettahjell, Sunnaas sykehus
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
Gi beskjed om eventuell matallergi og om du er rullestolbruker.
Dersom du ønsker overnatting, må du selv ta kontakt med hotellet.

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE
FAGDAG!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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Møte med Helse– og
omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie: 3. desember hadde LFPS møte med Helse- og omsorgsepartementet.:
Arbeidet med å skape «pasientenes helsestatus». Status etter
ett år.
Helse – og Omsorgsdepartementet inviterte til et møte med
pasientorganisasjonene i Oslo den 3. desember 2014 for
å orientere om framdriften i arbeidet med en melding om
«pasientenes helsestatus».

sliter med IKT tjenester. Makt skal i større grad flyttes fra
helsepersonellet til brukerne av helsetjenester. Man skal
være bevist brukernes behov i større utstrekning.
Mange brukere, særlig kronikere, opplever at de har en god
helse når man ser bort ifra hoveddiagnosen. (Dette går også
igjen i vår egen brukerundersøkelse av 2014 – ref. anm.)

Møtet ble åpnet med en hilsen og orientering fra Bent
Høye om hvor saken sto etter ca. 1 års arbeid. Han meldte
at arbeidet var godt i gang, og at de holdt «ruten» i forhold
til planen med framlegging av Folkehelsemeldingen og
meldingen om Nasjonal Helse og Sykehusplan.

Kvaliteten er sterkt variabel i helsevesenet, spesielt
i kommunene. Noen steder er det sågar brudd med
grunnleggende menneskerettigheter. Derfor skal vi framover
vektlegge kvalitet og følge opp at alle aktører streber etter å
gi best mulig tilbud.

Han fortalte at det synes som Helsevesenet skårer godt
på kvalitet, men ikke like godt på kvantitet, involvering
og pasientmedvirkning. Han innrømmet at man fortsatt

Han ønsker at de som har de største behovene skal få økt
hjelp. Spesielt psykisk helse og rusrelaterte problemer vil
bli prioritert. Målet er likestilling mellom fysisk og psykisk
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på: Hva så med eldre og uføre. Hvor blir verdien å finne for disse gruppene? Svaret er:

helse.
For tiden arbeides det med utfordringer innen
spesialhelsetjenesten. Sier at han arbeider fra å gå fra ord
til handling, vektlegger dette i forhold til å få etablert en
god brukermedvirkning. Prøver å få helsepersonell til å
forstå at det er pasientenes/brukernes interesse, og ikke er
helsepersonalet som er «navet» i helsetjenesten. I denne
forbindelse varsler han «radikale endringer» innenfor
feltet. Fra 1. januar 1915 blir det innført «pakkeforløp»
innen kreftbehandling. Det blir innføring av en koordinator
som følger pasienten fra en avdeling til den neste slik at
pasienten får et tryggere og mer sammenholdende forløp i
behandlingen.

God helse er ikke bare fravær av sykdom, men
også overskudd til å mestre hverdagen.

•

Muligheter for den enkelte til å mestre dette tilfredsstillende blir vektlagt.

•

Utjevning sosiale helseforskjeller er også et viktig
satsningsområde.

•

Man vil også søke å finne virkemidler på tvers av
sektorer innen helsevesenet.

I denne forbindelse vil følgende områder bli prioritert:

•

Psykisk helse.

•

Legge vekt på forhold som fremmer god helse.

•

Satse på barn og unge, herunder styrke skolehelsetjenesten.

•

Bygge ned fordommer.

•

Tenke langsiktig.

•

Systematisk evaluering.

I arbeidet med denne meldingen har man hatt følgende
føringer:

•

Vi vet at det er bra å stå i arbeid. Det gir mening og god helse. Spørsmål fra salen gikk da

Deltakelse på alle sosiale arenaer er viktig for
sosial inkludering.

•

Livsstil er også viktig. Man vil arbeide for:

aktivitet.

3. 30 % reduksjon av tobakks forbruk.
4. Minst 10 % reduksjon av skadelig
bruk av alkohol.

5. 10% reduksjon av fysisk innaktivitet.
6. Det skal bli enklere å velge helse-

vennlig. I den forbindelse er hele
samfunnets utvikling viktige faktorer
– herunder klima- miljø – kunnskap
og arbeid.

Statssekretær Cecilie Brein – Karlsen arbeider med den
nye Folkehelsemeldingen.

•

•

2. Minst 10 % reduksjon av fysisk inn-

Etter dette innlegget forlot Høye møtet og overlot styringen
og ordet til sine tre statssekretærer. Det var således ikke
mulighet til å stille spørsmål direkte til statsråden, men
derimot var statssekretærene åpen for dette.

Samordning mellom kommunal og nasjonal politikk og
standarder innen helsevesenet blir viktig. Regjeringen
tar derfor sikte på å legge fram denne meldingen før
kommunevalget 2015. I den forbindelse nevnte hun noen
førende prinsipper:

Regjeringen vil satse på flere eldre og uføre i
arbeid.

1. Stoppe diabetes og overvekt.

De neste områdene disse tiltakene kommer på er innen rus
og psykisk helse.

Hun startet med en oppsummering av utfordringene man
må ha for øye i dette arbeidet, og tok da utgangspunkt i
«folk flest» sin hverdag. Sier at de vil bygge på den forrige
regjeringens melding og ta det videre derifra, men med noen
andre vinklinger.

•

Statssekretær Lisbeth Normann innledet så om arbeidet med
Primær- helsemeldingen.
Hun innledet med en omtale av de kommunale
helsetjenestene. Her var hun helt klar på at det er et mål å
rydde opp i begreper.

•

Regjeringen vil øke kompetansen og kapasiteten i
den kommunale helsetjenesten.

•

Tilgjengeligheten på tjenestene må økes.

•

Tryggheten må økes.

•

Bredden må økes.

Vi blir ca. 250 000 flere over 75 år fram til 2020.
Urbaniseringen vil også fortsette, og denne økningen er
beregnet til ca. 30 % i byene. Utfordringene blir da:

•

Pr i dag mangler vi tilstrekkelig antall utdannet
helsepersonell.

•

Kompetansen må økes med «faglig avansert»
kompetanse.

•

Det blir også arbeidet med å styrke primærhelsetjenestene, herunder fastleger – legevakt og skolehelsetjeneste.

•

Ønsker et «velferdsløft» for eldre og kronisk syke.
Her er man villig til å se på hele spekteret og alle
nivåer. Forskning er et viktig stikkord i denne
forbindelse.

•

Demens vil også få øket fokus i tiden framover.

Hun stilte spørsmål om hvordan vi skal ivareta kronikeren
på en bedre måte enn i dag. Kan det gjøres med å åpne
fastlegetjenesten også for andre profesjoner? I denne
forbindelse nevnte hun at det vil komme en egen melding
om utvikling av legevakt tjenesten.
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Så langt har brukerne gitt følgende tilbakemeldinger på de
møteplassene de har deltatt på:

•

Helsetjenestene i dag er lite tilgjengelig.

•

Helsetjenestene i dag er for lite koordinert.

•

Fastlegene dekker ikke alle behov.

•

Fastlegenes kompetanse er i mange tilfelle ikke
tilstrekkelig.

•

Pasienter og brukere føler seg ikke delaktig i stor
nok grad.

Statssekretær Anne- Grethe Erlandsen arbeider med
Nasjonal helse – og omsorgsplan. Målstruktur er fra
profesjonenes til pasientenes helsetjeneste.
Det er nå 10 år siden staten overtok ansvaret for
sykehusene. Det er derfor på tide med en samordnet plan for
driften av systemet.
De største sykdomsgruppene vil kreve store ressurser i tiden
framover. Statistisk Sentralbyrå regner med at vi blir ca. 1
million flere her i landet fram mot 2030.
Erlandsen lovte at det vil komme en melding om kvalitet
og pasientsikkerhet før nyttår. Den vil bli utvidet og bygget
systematisk framover med en ny melding hvert år.
Raskere behandling ved akutte hastetilstander er et av
målene. Man samtidig som kapasiteten utbygges må også
ekspertisen bygges ut.
Hvordan skal vi kunne opprettholde en desentral
sykehusstruktur? Det er her viktig å ha et godt tilbud
i nærmiljøet over hele landet. Ikke bare i byene. Hva
skal så tilbudet være i «nærsykehus», og hvor stort
befolkningsgrunnlag må dette ha?
Fram til nå har det kommet noen innspill til planen:

1. Det er ikke brukeren som «skal holde i trådene»,

det er helsetjenestene. Det må bli slutt på å sende
noen videre i systemet uten at det allerede er avtalt
hvor man skal og til hvilken tid.

2. Pasientsikkerhet og kvalitet må være på plass – det
må ligge som en del av grunnmuren.

3. Enhver skal bli sett, hørt og møtt som den man er.
Trygghet, forutsigbarhet, respekt og høflighet er
bærende elementer i denne prosessen. At det også
er hyggelig, vennlig, rent og pent øker friskhetsopplevelsen.

Det ble så åpnet for innlegg fra salen. De forskjellige
brukerorganisasjonene ga uttrykk for at deres (vår)
diagnosegruppe ikke må bli glemt. De fleste ga også
uttrykk for at departementet var inne i et godt arbeide med
disse meldingene og om spesielle felter som må styrkes.
Flere av organisasjonene ga også uttrykk for at dersom vi
skal kunne være en god støttespiller for våre medlemmer
og helsemyndighetene i forhold til bl.a. rettigheter så må
organisasjonenes økonomi styrkes betraktelig.
En av deltakerne på møtet som representerte innsatte
stoffbrukere og alkoholikere hadde et sterkt innlegg om
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respekt og behov.
En annen ga uttrykk for at erfaringen så langt i forhold til
brukermedvirkning er at medlemmene i f.eks. brukerråd
stort sett får informasjon. Man blir i mindre grad hørt i
viktige spørsmål. Her må det nok en reel holdningsendring
til.
Representanten fra Slagrammede brakte et viktig tema,
nemlig rehabilitering på banen. Ga en beskrivelse på
hvordan situasjonen er i dag – spesielt med lys på de
kommunale tjenestene. Han nevnte også de merkelige
skillene mellom helse og de øvrige kommunale tjenester,
f.eks. ved talevansker er det skolekontoret som har
ansvaret, uansett alder. Dette skaper forvirring og utrygghet
blant pasientene/brukerne. Her må det en større grad av
samordning til. I forbindelse med dette temaet var det
flere som ga uttrykk for nødvendigheten av styrking av
spesialhelsetjenestene og at kompetanse på spesielle
sykdommer og behandling av disse blir samlet på færre
steder.
Fra FFO`s side ble det gitt uttrykk for at de er kritisk
til sammenblanding av Frisklivstilbud og Lærings og
Mestringstilbud. Da blir det gjerne til at det første blir
prioritert, og at vi andre lider.
Pensjonistforbundet satte lys på oppfølging av meldinger
og fravik. Her må noen ta tak snarest mulig. Departementet
ble også anmodet om å rydde opp i begrepsjungelen i
kommunale tjenester. Dette kan ha forskjellig navn i de
forskjellige kommunene. Det ble også gitt uttrykk for ønske
om at det settes mere lys på pårørende omsorgen.
Departementet fikk også med seg klare meldinger om
betydning av tilgang på trening i varmt vann/basseng og
varmt klima for pasienter med muskel og skjelettlidelser.
Alt i alt kan vi si at det var en nyttig konferanse, spesielt
for departementet. Vi i organisasjonene var ganske
samstemte omkring våre behov og anbefalinger. Det er
jo også spennende og få en orientering om hvor dette
arbeidet står i dag og om planene framover. Her har vi som
pasientorganisasjon et klart ansvar for å følge opp disse
møtene og de tiltakene som er lovet i tiden framover.
For LFPS sitt vedkommende var nok den største gevinsten
at vi fikk igangsatt en dialog med departementet om
Levekårsundersøkelsen. Jeg hadde med noen eksemplarer
av det siste nr. av Polio og delte de ut til statssekretærene.
Vi gjorde også en foreløpig avtale om et møte på nyåret
hvor vi kan få legge frem dette i sin helhet. Her håper vi
at statsråden selv kan ta seg anledning til å være med på
presentasjonen.

Stein Johnsen
Ref.
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• Litt av hvert

Verdt å tenke på

Man er gammel når man ikke lenger
behøver å unngå fristelsene, fordi man
ikke lenger møter dem.
Gustave Flaubert

Alle menn er på jakt etter idealkvinnen
- spesielt etter bryllupet.
Helen Rowland

• x-ordløsning

Alle tenker på seg - det er bare jeg som
tenker på meg.
Sigrid Boo
Alt er pent i det grønne, sa mannen,
han heiv kjerringa i brenneslene.
Den som graver en grav for andre, er
ikke arbeidsledig.
ukjent

Kvinner må lære at ingen gir deg makt.
Du bare tar den.
Roseanne Barr

I femtiårsalderen begynner vi å bli lei
av verden. I sekstiårsalderen begynner
verden å bli lei av oss.
Johan Oxenstierna
Å være over sytti er som å være
med i en krig. Alle vennene dine dør
rundt deg, og for oss overlevende
er det omtrent som å stå igjen på en
slagmark.
Muriel Spark
Som gammel kan du si hva du vil, for
det kan ikke ødelegge din framtidige
karriere.
Margaret Atwood
Det viktige er ikke hvor gammel man
er, men hvordan man er gammel.
Marie Dressler
Det verste ved å bli eldre er at ens
jevnaldrende er blitt så fryktelig gamle.
Erik Dibbern
Intet her i verden gjør en så gammel
som frykten for å bli det.
Ernst von Feuchtersleben

Et menneske er gammelt fra den dag
det begynner å sove middag.
Knut Hamsun
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Alle forførere vet at man skal hviske
til kvinner, for jo lavere man snakker,
desto mer oppmerksomt hører de etter.
Marcel Achard

Førti er ungdommens alderdom, femti
er alderdommens ungdom.
Victor Hugo

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli
gammel.
Benjamin Franklin
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Steinar Larsen, 8800 Sandnessjøen, ble trukket ut som vinner av xordet i nr. 4/2014. 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
2040markus@gmail.com

Geir Strømsholm
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund N
Mob: 951 27 111
geir.stromsholm@
gmail.com

Aust-Agder Poliolag
Johannes G.Torstveit
Ettestølveien 393
4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
Mob: 466 78 450
ietorstv@online.no

Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Kari Inghelm
Ytre Nore
6711 Bryggja
Tlf: 975 65 758
kariingh@online.no

Buskerud Polioforening
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
wera.fjeld@ebnett.no

Nordland Lag av LFPS
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 412 50 346
golopp@online.no

LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
2134 Austvatn
2436 Våler i Solør
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
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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

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

Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 413 38 848
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
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