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Lederskiftet

Hutigruten og tilgjengelighet
Sommeren står nå for døren, og
jeg har derfor lyst til å dele noen
erfaringer med leserne. Det kan jo
hende at noen av dere tenker på en
tur med Hurtigruten, og det er noe
jeg vil anbefale.
Poliolaget i Hedmark har hatt en fin tur
med Hurtigruten i uke 25. Turen med
båten gikk fra Kirkenes til Bergen. Jeg
skal komme tilbake til dette i et mere
bredt anlagt referat i et senere nummer
av bladet, men denne gangen har jeg
valgt å se litt på tilgjengeligheten på en
slik tur.
Vi reiste med MS Trollfjord. Det er
jo en av de nyeste og best utstyrte, men
min erfaring fra flere av båtene i ruten
er at de stort sett er bra tilrettelagt alle
sammen. Naturligvis er det trangere på
en båt enn på et hotell, men det er noe
som vi må ta med i vurderingen.
Handikap-lugarene var relativt
romslige og godt tilpasset, mens de
vanlige lugarene var noe vel trange.
Vi hadde innvendig lugar, og den
kunne ikke vært trangere. Her er det en
terskel opp til badet/klosettet og ikke
stor plass til å snu seg på. Allikevel går
det greit å velge slik lugar selv om du
er avhengig av krykker eller stokker.
Derimot ville de blitt vel trangt til en
rullator dersom man er to på lugaren.
Korridorene er litt trange, men vi
kommer fram med rullestol. Samtlige
heiser er store nok til en rullestol pluss
to til tre personer. Imidlertid er det
såpass trangt at en bør være enige om
hvem som skal av først. Det er ikke
lett å komme forbi en rullestol når den
først har kommet på plass.
Plassen i restaurantene er utnyttet
til det siste. Betjeningen hadde tatt
høyde for at det kunne komme to til
tre elektriske rullestoler. Det vil si at
disse kunne sitte i stolen ved bordet.
Men det er jo ikke mange når et helt
poliolag er på tur. Vi var heldige
som hadde flere deltakere som kunne
parkere stolen og gå til nærmeste bord.
Buffeen er noe høy. Her må de
som bruker stol ha hjelp. Det var
også vel trangt mellom reolene og
serveringsdiskene, men med velvilje
fra andre passasjerer som skal det
kunne gå bra.
I butikken var plassen godt utnyttet
til salg. Det vil si at det ble noe trangt
også der, men vi kommer fram med
små stoler. Det samme må vi kunne si
om utsikts-salongene innendørs. Det
krevde noe rydding å få plass til en
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elektrisk rullestol. Du kommer heller
vanlige erfaringer på tur så vil jeg
ikke fram over alt i salongen med
anbefale at leserne vurderer å ta en tur
slik stol. Derimot er det lettere å få
med Hurtigruten. Vår gruppe opplevde
det til på utsiktsdekk og i de vanlige
ikke noe spesielt som ville ført til at
salongene om bord.
vi syntes dette var for dårlig. Dersom
Av praktiske hensyn, det vil blant
båtene også får til en ordning med
annet si flo og fjære, så er det ikke lett
adgang til trappeheis ved landgangen
å få til en ombord og i land stigning
så skulle dette bli riktig bra. Og til
med ramper. Her var det bare trapper
slutt: Betjeningen var serviceorientert
på selve båten, og et lite skråplan på
og blide. De gjorde sitt beste for å
kaien. Altså, ikke tilgjengelig sammen
gjøre turen best mulig for den enkelte.
med de øvrige passasjerer. Det er
Stein Johnsen.
dessverre alt for vanlig, ikke bare
på Hurtigruten.
Her måtte
rullestolbrukere,
nær sagt på
Tysse 6110 HC vanlig måte,
Ideell for transport av rullestoler
bruke vare og bilombordkjøringen.
Greit at det går an,
men ikke så greit
når det er flere i
følge. Det kunne
kanskje være en
ide å få montert
en trappeheis
slik at vi slipper
denne prosedyren
framover.
Ved turer på land
så var erfaringen at
Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
selve kai-området
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
er vanlig godt
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
tilrettelagt. Når
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
man først hadde
leveres med fjernstyring.
fått rullestolen
i land så var det
Finn din nærmeste
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•

lederen har ordet

Årsmøtet 2015 i Landsforeningen er over. Denne
gangen var årsmøtet uten fagkonferanse, pga
Levekårsundersøkelsen for Polioskadde i Norge i fjor.
Det er veldig kjekt å treffe så mange poliooverlevere på en
gang, få høre synspunkter om tilstandene er i de forskjellige
distrikter og hvordan disse løses. Dette gir oss innsikt og
utveksling av erfaringer som vi alle kan ta med oss hjem.
Ved Årsmøtet i 2016 vil det bli en fagdag. Lokallagene
må være obs på at ved neste årsmøte må de forta en
vedtektsendring vedrørende styrets sammensetning. Dette
for fortsatt å være godkjent av Lotteritilsynet.
Vi fikk dessverre vite at Stein, vår leder gjennom så mange
år ønsket å trekke seg, og ville ha en mindre rolle. Han vil
fortsatt være medredaktør av bladet vårt. Det siste er vi
veldig glad for. Slik kan vi fortsatt trekke veksler på Stein
sin viten og kontakter. Snefrid ville også ha avløsning etter
mange år. Valgkomiteen og årsmøte må ta slike ønsker til
etterretning.
Vi som har vært sammen med dem, har lært oss å sette
pris på deres kunnskaper, innspill og humør. Heldigvis har
begge sagt fra om at det er lov å spørre om hjelp.
Behandlingsreiser lyste ut anbud på behandlingssteder
tidligere i år. I vårt møte med dem kom det frem at mange
har vært og tatt ut anbudsdokumentene. Behandlingsreiser
beholder antallet som er sendt tidligere når det gjelder
poliogruppen. I ettertid har det kommet oss for øret at
ingen av tilbyderne hadde de temperaturer i luften som ble
forlangt. Derfor vil det bli lyst ut en ny anbudskonkurranse.
Dere kan være trygge på at vi følger opp hva skjer.
Behandlingsreiser opplever at det er flere som er innvilget
tur som trekker seg. Dette er synd. De oppfordrer til at
søkerne skriver i hvilke periode/perioder de kan dra.
Tidligere i år fikk vi vite at Grande Rehabiliteringssenter i
Ringsaker dessverre ikke var den foretrukne i Helse Sør-Øst
for oss. De hadde tapt anbudet. Heretter er det Steffensrud
på Toten som skal fylle rollen. www.steffensrud.no .
Vi i styret vil følge med hvordan dette tilbudet blir. Vi
trenger tilbakemelding fra dere som får et opphold. Første
poliogruppe på Steffensrud vil bli i august.
Sammenslåing av kommuner (kommunereformen) kan
gi oss nye utfordringer når det gjelder behandling av
kronikere. Vi må alle være overvåkne, og styret trenger din
og lokallagets hjelp til å følge med. Vi er klar over at vi må
jobbe mot sentrale myndigheter. Den enkelte kommune har
ikke ressurser eller kunnskap om hvordan det er å leve med
polio. Derfor er vår Levekårsundersøkelse for Polioskadde i
Norge et viktig dokument.
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Prosjektleder Lillian Festvåg holder i disse dager på å
produsere artikler som skal sendes til medisinske tidskrifter.
I tillegg vil det bli utviklet en ”kunnskapspakke” som vil bli
presentert fagmiljøene i Norge.
I pinsen var det årsmøte (AGM) i Den Europeiske Polio
Union (EPU) i London. Dette er viktige fora å være med i.
Her får vi innblikk hva som rører seg i Europa og verden for
øvrig.
Det kunne fortelles at Australia, Amerika og Europa nå er
blitt enige om å holde konferanser i fellesskap, og at den
neste Poliokonferansen, vil bli avholdt i Stockholm i 2017.
Dette vil bli den første verdenskonferanse vedrørende polio.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå anerkjent PPS
som et økende helseproblem. Det antas at det er ca 20
millioner med PPS på verdensbasis. Men at det fortsatt
prioriteres vaksinasjon for å stoppe polio i verden på lik
linje med kopper.
WHO er i samtaler med EPU om å reise midler til et
kompetansesenter for Polio i Europa, hvor leger og annet
helsepersonell kan komme og få kunnskap. Dr. Julian
Harriss, Deputy Director ved Lane Fox Unit, St. Thomas
Hospital i London (de tar inn PPS grupper) ble spurt om han
var redd for å bli arbeidsledig. Dette benektet han på det
sterkeste. Så lenge det kommer nye tilfeller av polio, trenger
disse oppfølgning i minimum 70-80 år fremover og det blir
langt inni neste generasjon. Bryan Rowley, leder for British
Polio Fellowskip var også en av innlederne. Alt om dette vil
komme i et senere blad.
12.-14 . juni i år var det landsmøte i NHF. NHF har
landsmøte hvert 2. år. Vår nestleder Bjørn Nilsen og jeg skal
møtte på vegne av LFPS. På Landsmøtet kommer det opp
mange spennende saker. Det er veldig bra at vi kan ha NHF
i ryggen og at vi har muligheter til å kjøre saker via deres
ekspertise og kontakter.
Til slutt vil jeg på vegne av det nye styret takke for tilliten
som vi ble vist på årsmøte. Det er bestandig vemodig
når noen kjente forlater styret men spennende når nye
kommer inn. Jeg tror at årsmøtet har funnet en bra
sammensetning. Vi håper på at du som medlem er aktiv, gir
oss tilbakemelding og innspill.
På vegne av styret ønsker jeg alle sammen en riktig fin og
behagelig sommer.

Geir Strømsholm

Ko&Co / Foto: Christian Houge

Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag.
Til å ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig
assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede
med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv
ta ansvaret for sin egen tilværelse.
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta
kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling
og mulighet for deltakelse på alle samfunnsområder at
hverdagen får mening.
BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO
ULOBA_188x266.indd 1
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Mulighet for å samle medisinske
informasjon på et lite kort

Kortet: Med dette kortet kan du få du medisinsk hjelp verden over. Foto: Skjermdump internettet

Nå kan vi samle all personlig helse-informasjon på et
lite plastkort. Ved behov kan helsepersonell verden over
umiddelbart få ut dine medisinske opplysninger. Dette
kan være en ekstra sikkerhet i forhold til å redde liv.
Vi i Polio har fått presentert at det nå arbeides med å lage
et omfattende system i form av et lite plastkort hvor den
nødvendige helse og medisinske informasjon om hver
enkelt er lagret på et helsekort som du bærer med deg på lik
linje med betalings og kredittkort mv. Dersom noe skulle
skje deg slik at du ikke selv er i stand til å fortelle hva som
feiler deg, at du ikke snakker samme språk som det aktuelle
helsepersonalet du møter, så kan et slikt system være
uvurderlig.
Kan redde liv.
World Medical Card (WMC) er et kort som inneholder
dine personalia og nødvendig informasjon om diagnoser,
allergier, medikamentbruk, toleranse for anestesi og navn
på nærmeste pårørende. For oss som har en diagnose
kan det være smart at det er mulighet til å hente ut slike
opplysninger i en eventuell akutt situasjon. I tillegg
er det meningen at kortet skal kunne brukes som en
dokumentasjon på medisinbruk og medisinlister blant annet
når vi søker om behandlingsreiser.
Det er meningen at kortet skal kunne gi tilgang til kritisk
informasjon døgnet rundt, uansett hvor i verden du befinner
deg. Det kan forhindre både feilbehandling og kritiske
forsinkelser. Det vil samtidig være med å sikre at dine
nærmeste vil kunne få beskjed dersom noe skulle skje.
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Kortet vil bli forstått over hele verden.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har laget en
internasjonal terminioologi for alle diagnoser og
medikamenter. Det sikrer at nødvendig informasjon
blir formidlet selv om det skulle oppstå språk og
kommunikasjonsproblemer. Dette kortet (WMC) bruker
denne terminologien slik at helsepersonell verden rundt
forstår innholdet i kortet.
For å kunne lese informasjonen som er kodet inn i kortet
må helsepersonell bryte kortets forsegling. I tillegg til
kortet som vi selv skal bære på oss hele tiden, finnes også
de samme opplysningene som i kortet på en app som du
kan registrere deg for online. Det betyr at du kan ha den på
mobiltelefonen til enhver tid.
Du kan selv gå på nett og hente ytterligere informasjon om
dette systemet på World Medical Card sin nettside. Firmaet
som formidler dette har eget kontor i Norge og arbeider opp
mot både helsemyndigheter og pasientorganisasjoner for å
etablere det som et system som vil bli tilgjengelig for alle.
Vi i styret har diskutert dette, men fant at vi vil se
an utviklingen før vi eventuelt vurderer om vi som
organisasjon skal gå inn på en avtale. For oss er det
viktig å få tilbakemelding på erfaringer med bruken og
tilbakemelding fra f. eks. Behandlingsreiser om de kommer
til å bruke systemet. Ideen og opplegget synes bra. Vi får da
se hvor bærekraftig systemet blir etter hvert.

Stein Johnsen

Landsmøtet 2015

Ny leder: Geir Strømsholm har tatt over ledervervet i LFPS etter Stein Johnsen som har vært styreleder i ti år.

Sjefsskifte i LFPS
Etter 10 år som leder har Stein
Johnsen valgt å trappe ned sitt
arbeid i Landsforeningen for Polioskadde. Fra å være leder for
landsstyret er han nå 1. varamann
til styret. Han fortsetter også som
redaktør i bladet Polio, selv om den
nye lederen Geir Strømsholm er ansvarlig redaktør i bladet.
– Nå har jeg vært leder i 10 år og har
vel funnet ut at det er tide å slippe andre til, sier Stein.
Vi sitter og «syr» sammen bladet
dere sitter med i hånden nå. Et arbeid
vi skal fortsette med også fremover.
– Jeg er spurt om jeg ville fortsette
med bladet og det takket jeg ja til. Jeg
synes det er interessant og jobbe med
bladet og da tror jeg også jeg kommer
til fortsatt å ha god kontakt med medlemmene ute i landet, sier han.
– For å utdype hvorfor jeg valgte å
trappe ned, er det flere grunner til det.
Jeg tror LFPS har godt av å få inn nye
øyne til å se på saker og ting. Mens

jeg har min bakgrunn innen helse- og
sosialfaget har den nye lederen sin
bakgrunn innen økonomi. Det tror jeg
ikke er dumt, sier Stein.
Han synes det er greit å trappe ned
når Geir Strømsholm er mannen som
skal styre skuta videre.
– Jeg er glad Stein ikke trekker
seg helt ut, for da hadde denne jobbem
blitt vanskelig for oss som sitter i
styret nå, sier Geir Strømsholm i en
kommentar.
Ble oppringt
– Det hele begynte med en telefon fra
valgkomiteen foran landsmøtet i 2005.
Jeg hadde vært på ferie og sto og ventet på toget. Det var Bjørg Holm som
ringte og spurte om jeg ville bli med i
styret. Jeg hadde jobbet sammen med
Mona Myrer i lokallaget i Hedmark og
satte som betingelse at hun også ble
med. Vi så for oss å være styremedlemmer, men vi ble valgt som henoldsvis
leder og sekretær, minnes Stein.
– Det at Mona ble med var et ty-

Tekst og foto: Svein Sjølie
delig pre for organisasjonen. Hun er
meget dyktig som sekretær.
– Hvis du skal dra fram enkeltsaker dere har behandlet. Hvilken sak er
du mest fornøyd med å få til?
– At vi fikk stoppet regjeringens
planer om fjerne behandligsreisene fra
statsbudsjettet er kanskje den viktigste
saken, sier Stein og forteller om mye
møtevirksomhet mot politikere og
statssekretærer.
Han nevner også Levekårsundersøkelsen som ble ferdig i fjor. Det er
kanskje det viktigste dokumentet som
det siste tiåret.
Mye fritid
– Nå som du har gått av som leder; hva
skal du bruke den nye fritiden din til?
– Nå kommer jeg ikke til å gi meg
helt. Jeg er fortsatt med i flere styrer og
komiteer og jeg skal fortsette som redaktør i Polio. Og jeg har fått beskjed
i heimen om at det kanskje blir Sydenturer litt oftere enn nå, smiler Stein
Johnsen.
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Landsmøtet 2015
Som vanlig blir lokallagenes
virksomhet det siste årets presentert
på årsmøtet i LFPS.
Her kommer en oversikt fra
de lagene som har sendt oss sine
oversikter.
Telemark Poliolag
• Vi har 63 medlemmer. Siste
år avgang på fem.
• Hadde fire styremøter og tre
medlemsmøter.
• Båttur til Kiel, med overnatting på hotell. 11 personer
deltok.
• Sommermøte hos et av
medlemmene på et nedlagt
småbruk i skogen. Omlag 20
deltok.
• Tur til Jomfruland med to
overnattinger. Fire personer
deltok.
• Julemøte med Julebord og
overnatting. 15 personer deltok.
• Det er vanskelig /umulig å få
noen til styreverv.
• Samarbeidet med Buskerud
og Vestfold er svært viktig for
oss. Her har vi felles styremøter og samlinger.
• Bingo og grassrotandel er
kjærkommende inntekter. Det
gjør at økonomien er bra.
• Vi har medlemmer som ønsker gruppeopphold på Sunnaas. Det får vi ikke. Kun
enkelt vurderingsopphold.
• Lotteripengene på medlemsmøtene går til et velledig
formål som bestemmes på
årsmøte.
• Det sendes ut en aktivitetsplan for inneværende år til
alle medlemmene. Pluss at det
kommer i bladet ”Grenseløst”
Jan Ivar
LFPS Buskerud Polioforening
Den årlige felleskonferansen med
Vestfold og Telemark fant sted på
Sandefjord Motorhotell. (fysioterapeut
Petter Elvestad og visning av sko fra
Klavenes skofabrik). Medlemstur
til Nederland, alltid populært med
busstur. Buss-selskapet Freedom
Exspress skuffet ikke denne gangen
heller. Både sjåfør og vertinne på
bussen stiller opp 100 %.
I september hadde vi 25års
8 Polio 22015

jubileumsfest. Bardøla Hotell Geilo
var stedet. Et vellykket arrangement
for gjester og medlemmer.
Som seg hør og bør ble året avsluttet
med julemøtet. Som innslag her
kom Arne Øvrebø og demonstrerte
hjelpemidler.
I tillegg til sju egne styremøter
har vi også hatt to felles styremøter
med Vestfold Poliolag og Telemark
Poliolag.
Også i 2014 hadde vi dugnad på
hjelpemiddelmessa i Drammen i mai,
noe som gir litt ekstra penger i kassa.
Andre inntekter er fra bingo, tilskudd
fra Helse Sør-Øst og tilskudd fra
Einar Juels legat, grasrotandel og eget
loddsalg.
Bemanning av Brukerkontoret på
sykehuset i Drammen. Wera Fjeld har
hatt fire vakter.
Medlemstallet ble redusert med 6
personer til 118.
Oslo Poliolags
Oslo Poliolag har 273 medlemmer.
Vi har fire medlemsmøter med
underholdning og tema som
rehabilitering og pensjonsreformer.
Det er god oppslutning om møtene, ca.
60 til 90 medlemmer per møte.
Laget fokuserer på
likepersonsarbeid. Vi har 10 grupper,
den siste gruppen ble startet i april.
Gjennomsnittlig blir det avholdt fem
møter i året for de ulike gruppene. En
tradisjon er at alle likepersonsgruppene
inkludert styret blir invitert til en
felles middag i januar samt til et
likepersonsseminar.
Vi deltar aktivt på helseseminarer
og debatter om universell utforming på
sykehus og høgskoler.
Oslo Poliolag har et
likepersonsutvalg og et arbeidsutvalg.
Det har vært seks styremøter. Styret
har arbeidet godt sammen.
Phuoc Tan Le
LFPS Østfold
Året 2014 var et bra år for LFPS
Østfold med 114 medlemmer.
Det er avholdt ni medlemsmøter
inklusive sommeravslutning på
Bøkevangen. Det er mellom 15 og
20 medlemmer på hvert møte som
også i 2014 ble avholdt i kantina på
Hjelpemiddelsentralen på Greåker.
Temaer på medlemsmøtene har bl a
vært orientering fra Brannvesenet,

diabetesforeningen og om søvnapne og
bruk av cpap.
LFPS Østfold og LFPS Akershus
har i 2014 samarbeidet godt om det
store arrangementet som var felles
medlemsmøte/fagdag den 30.8.14 med
tema: Polioens dag – polio før og nå hvordan har vi det i dag?
Det ble en flott dag med ca
80 frammøtte, og mange gode
tilbakemeldinger.
Det ble gjennomført to felles
styremøter og to utvalgsmøter i 2014.
Samarbeidet med Akershus fortsetter
med planlegging av ny fagdag 5.
september 2015 med tema trening og
ernæring.
Økonomien i LFPS Østfold er god.
LFPS Østfold er i 2014 tilsluttet Quick
Bingo Master online som har gitt bra
inntekter, i tillegg til Grasrotandelen
Norsk Tipping.
LFPS Østfold har også hatt basar
i 2014, med trekning på julemøtet.
Det var mange flotte gevinster som
vi hadde mottatt fra medlemmer og
bedrifter.
Styrets medlemmer er aktive i råd
og utvalg
Aud Aasheim
LFPS Akershus
Litt om det vi holder på med.
Det som i dag prioriteres er
fagdagen som avvikles 5.september på
Quality Hotel Mastemyr i samarbeid
med Østfold. Til dette søkes det
også om midler som sendes ulike
organisasjoner i Akershus.
Vi holder også felles møter med
Østfold både dagsmøter men også
møter av sosial karakter hvor vi samles
og drøfter hva vi kan sammenfatte av
tilbud og avslutter med en god middag.
Nå har det gått ut innbydelse til
medlemmene i Akershus og Østfold
om busstur til Storefjell i juni. Her vil
det bli ca 30 som drar opp med godt
humør og ønske om å bli kjent på tvers
av fylkene.
Bernt Støylen er medlem av
FUNKLEV som han var med å starte
i samarbeid mellom LFPS Akershus
og Oslo. Begge hadde spørsmål om
levekårene for mennesker med polio
og andre med nedsatt funksjonsevne.
LFPS sentralt ble også interessert
og kom med i samarbeidet i en
komite om hva - hvordan mht
kommunereformen og hvor hvorvidt
kommunen blant annet skal overta
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hjelpemiddeltjenesten.
Styret vil utarbeide en
«hjelpebrukerbank» hvor de i styret
som innehar ulik kompetanse på ulike
områder kan stå til disposisjon for våre
medlemmer.
Ellers holdes det medlemsmøter
i Bærum, Lørenskog og Ski slik at vi
når alle i vårt store fylke som strekker
seg fra Eidsvoll i nord til Asker i vest,
Aurskog i øst og Follo i sør.
Vi er til sammen 190 medlemmer.
Grethe Platt
Vestfold
Vi har vårt årsmøte i mars.
I forbindelse med innkallingen til
årsmøtet, sender vi brev om hva som
skal skje i løpet av året. Vi kunngjør
også alle aktiviteter i NHF Oslofjord
Vest regions bladet «Grenseløst»
Vi inviterer til lunsj i juni måned.
I år skal vi besøke Midgard historiske
senter i Borre. Vi skal ha guide med
oss rundt for å høre historien om
Borrehaugene og den nye gildehallen.
Vi har medlemsmøte i oktober.
I år skal vårt æresmedlem, Steinar
Øyhaugen, vise bilder og fortelle om
sin store reise på det amerikanske
kontinentet.
Vi har juleavslutning i november/
desember. De siste årene har vi vært
ute og spist middag og kombinert
det med en julekonsert eller annen
underholdning.
Vi har tilbud om varmtvanns
trening med fysioterapeut på to steder
i fylket, Kysthospitalet Stavern og
Tønsberg Svømmehall. Et tredje sted
vi også har varmtvannstrening er på
Nøtterøy, og der driver vi egentrening.
Vi har egen hjemmeside, vestfoldpolio.
com som redigeres av vårt medlem
Line Hersve. Vi er også på facebook.
Flere av medlemmene i styret har verv
i kommunale råd i sine hjemkommuner
og i fylkeskommunen.
Vi har også likepersoner som sitter
vakt på brukerkontoret til Sykehuset i
Tønsberg.
Vi har godkjenning som deltaker i
bingospill og det gir oss kjærkommen
inntekt. Vi gir noe av bingoinntekten
til LFPS og NHF Oslofjord Vest for at
de skal kunne drive sitt arbeid som vi
også har nytte av.
Vi samarbeider med poliolagene
i Buskerud og Telemark om faglig
konferanse. Denne har vi i mai måned.

Vi prøver å finne temaer som har
interesse for medlemmene. I 2015 har
vi avtale med Lillian Festvåg som skal
komme og presentere resultater fra
«polioundersøkelsen 2014»
Til høsten skal vi ha tur til Bardøla
hotel sammen med medlemmer fra
Buskerud og Telemark.
Hordaland Poliolag
Hordaland Poliolag har de siste årene
hatt nyttårsfest i stedet for julebord.
Så også i 2014. Siste helg i januar var
vi 40 medlemmer samlet til treretters
middag og underholdning av Navy
Vocales, et sangkor fra marinen.
Vi har også en høsttur og i år gikk
turen til Fitjar Fjordhotell. Etter en
hyggelig lørdagskveld med god mat og
drikke, reiste vi på en guidet busstur til
vindmølleparken på Fitjarfjellet. Det
var en mektig opplevelse å se disse
kjempemastene på nært hold.
Vi har hatt besøk av Lillian
Festvåg som la frem en rykende fersk
spørreundersøkelse for poliorammede.
Åtterås Ortopedi har også besøkt oss
og vist frem det siste nye i såler og
skinner
Dessverre har vi mistet
bingoinntekten vår. Nå leter vi etter
nye pengeinnbringende kilder.
Hordaland poliolag har 170
medlemmer.
Troms og Finnmark
Årsmøtet ble avholdt pa Finnsnes i
dagene 28. til 30.mars. Det var 25 år
siden poliolaget i Troms ble startet
som det første poliolag i Norge.
Hovedstyret var representert med dets
leder Stein Johnsen.
Til sammen 32 medlemmer fra
Troms, Finnmark og Svalbard møtte
opp og vi fikk en trivelig tid sammen.
I løpet av helga hadde vi besøk av
Svingjazzgruppa fra Finnsnes og vi var
på Vesterfjell på Senja hvor vi besøkte
Jordhuset.
Under årsmøtet ble de ordinære
årsmøtesaker behandlet. Økonomien
i laget er tilfredsstillende og med god
økonomistyring. Ved valget ble de av
styrets medlemmer som var på valg
gjenvalgt.
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter: 22. mai
(Tromsø), 9.september(Finnsnes),
1.desember(Finnsnes), 02.februar

(Finnsnes) og 27.mars (Tromsø).
De viktigste saker som er behandlet
av styret i denne periode:
• Extrastiftelsen/Ekstraexpressgjennomgang av regler for bidrag.
• Planlegging av årsmøte 2014
• Vår hjemmeside
• Lagets økonomi
• Søknad om økonomisk bistand
fra samtlige kommuner i Trams og
Finnmark samt fylkeskommunene,
banker og noen andre utvalgte
forretningsmessige foretak.
• Julebrev til medlemmene
• Aktiviteter i likemannsgruppene i
Tromsø og Harstad
• Rapportering av likepersonaktiviteter
i 2014
Medlemsaktiviteter
Likemannsgruppa i Harstad hadde
våren 2014 ei bassenggruppe som
brukte varmebassenget ved UNN
Harstad. Likeså startet de opp igjen
på høsten. Hvordan det blir å gå
med bassenggruppa videre er veldig
usikkert. Bassenget på UNN Harstad
er stengt av ledelsen på UNN Tromsø.
Det jobbes for å få starte opp igjen,
men ingen vet hva som kommer til å
skje så langt.
I slutten av juni hadde de sitt
tradisjonelle vårmøte på Røkenes Gård
utenfor Harstad. Der var det ti som
møtte. Også i tråd med tradisjonene
hadde de sitt julemøte på Røkenes
Gård i begynnelsen av desember, her
var de! 12 som møtte.
Likemannsgruppa i Tromsø: Det
har vært liten aktivitet i gruppa i
2014. Leder for gruppa, Hanna Borch
Johansen fratrådte som leder av gruppa
på grunn av helsemessige årsaker. Det
har ikke vært mulig a finne noen andre
av medlemmene som er villig til å
overta ledervervet. Det skal innkalles
til et medlemsmøte som skal behandle
saken.
Det tradisjonelle julebordet ble
avholdt på Radisson Blue hotell med
15 deltakere.
Representasjon
Bjørn Nilsen: Årsmøtet i LFPS (2627.04 på Gardermoen)
Brit Steilland Årsmøtet i LFPS (26 27.04 på Gardermoen)
Jan-Erik Vonheim Årsmøte i LFPS
(26-27.04 på Gardermoen)
Bjørn Nilsen ble på årsmøtet i LFPS
valgt inn som 1. varamedlem til
Hovedstyret i LFPS.
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Økonomi
Laget har i utgangspunktet en god
Økonomi med ikke ubetydelige midler
på konto. Drifta av laget viser fortsatt
større kostnader enn hva inntektene
er. Styret mener at skal laget fungere
som forutsatt så er det lite mere å
hente på kostnadskutt. De årlige
underskudd er gått ned, og det er et
forholdsvis beskjedent underskudd
som fremkommer av regnskapet for
2014.
Styret har i 2014 søkt alle
kommuner i Troms og Finnmark om
økonomisk bidrag. Det samme gjelder
for fylkeskommune,
forsikringsselskaper, Samefondet,
banker og andre. Status er at ingen
av disse har gitt tilbakemelding om
bidrag.
Medlemmer
Ved utgangen av 2014 var det 107
medlemmer. Dette er en reduksjon på
ni medlemmer siden forgående år.
LFPS Trøndelag
Vi har litt over 200 medlemmer.
Til tross for naturlig avgang er vi
veldig stabil. Det drypper fortsatt inn
«gamle» norske medlemmer som
begynner å kjenne på sine senskader.
Flere av våre nye landsmenn har også
blitt medlemmer og i tillegg har vi fått
en del støttemedlemmer.
I 2014 hadde vi seks styremøter
og behandlet 71 saker. På grunn
av lange avstander for enkelte
styremedlemmer, prøver vi å redusere
antall styremøter. Har tre utvalg,
Arbeidsutvalg, Likepersonutvalg og
Redaksjonsutvalg.
Vi har tre-fire medlemsmøter i
året. Der tar vi opp aktuelle temaer
med innledere, ikke bare diagnose
tema, men også annet som kan være
av interesse. Det siste møtet handlet
om sikkerhet i hjemmet, hvor en fra
Trondheim brannstasjon informerte. På
julemøtet bare koser vi oss med god
mat og litt lett underholdning og et
ganske stort gevinstbord. Ellers gis det
tid til hyggelig samvær og en god prat
på alle møtene.
Vi fortsetter det gode samarbeidet
med Trøndelag Ortopediske Verksted
med «Åpne dager» hvor skobutikken
er forbeholdt vår diagnose. Planen er å
ha to slike dager per år, vår og høst. Vi
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er nå inne i det tredje året og 26. mars
hadde vi igjen åpen dag. TOV serverer
kaffe og kanelboller og stiller opp med
masse betjening. Hvis det er behov
for teknikere, så kommer de også. Det
har vært stort oppmøte hver gang. Vi
skjønner at dette er populært.
7. – 8. mai arrangerte NHF
Trøndelag hjelpemiddelmesse for
andre gang. Vi stilte som vanlig
med egen stand. Der treffer vi både
helsepersonell og medlemmer. Spesielt
interessert var fysioterapeuter under
utdanning, noe vi anser som veldig
viktig.
Vanligvis har vi to turer per år,
en dagstur på våren og en lengre tur
på høsten. I år blir det bare dagstur
og den går til Ytterøy 3. juni. I stedet
for høsttur prioriterer vi i 2015 et
fagseminar. Dette gjennomføres
fredag 2. oktober. I utgangspunktet
har vi invitert fagpersoner fra vårt eget
fagråd og fra Sunnaas sykehus. 2 har
allerede sendt positiv tilbakemelding.
Det er første gangen vi prøver noe
sånt og håper på stor respons fra
våre medlemmer og fagpersoner i
nærområdet.
I 2014 var vi på langtur til
Beitostølen. Det var en flott tur
med omvisning på Beitostølen
Helsesportsenter og selvsagt besøk
i Lyskapellet. Problemet med sånne
turer er at det er vanskelig å finne
hotell hvor det er nok tilrettelagte HCrom. Siden vår gruppe bare blir eldre
og dårligere, blir også behovet for slike
rom større.
Likepersonarbeidet er ikke så aktivt
lenger. Det er naturlig at behovet var
størst for slike grupper da senskadene
dukket opp. Meg bekjent er det bare
2 aktiv grupper, 1 som har holdt på
i mange år og 1 gruppe for våre nye
landsmenn. I tillegg foretas en del
telefonsamtaler og enkelte besøk.
Som ellers i landet blir det
mindre og mindre muligheter for
bassengtrening for oss kronikere.
Treningen på St. Olav er lagt ned
med den begrunnelse at det ikke
er behov! St. Olav kalte dette
«velværebehandling». På Helsebadet i
Pirbadet er det foreløpig inntaksstopp
med begrunnelse lange ventelister.
Laget jobber med andre løsninger for
oss med polio.
Laget utgir bladet «POLIO mye/
litt» 5 ganger i året. Det er et enkelt
hefte med litt nyttig informasjon og

noe humor.
For rehabilitering kan vi fortsatt
søke oss til Meråker Kurbad og
Kastvollen. Vi vet ikke hvor lenge vi
får beholde dette tilbudet. Følelsen av
at vi stadig blir nedprioritert er der.
Grei økonomi. Det meste
kommer fra bingo, en heller usikker
inntektskilde. Ellers er det åresalg
på møtene og Grasrotandelen som
gir penger i kassa. Vi søker også
kommunalt og det drypper litt der
også.
LFPS Nordland:
Vi har hatt fire styremøter og ett årsmøte. Vi har tidligere prøvd å arrangere medlemsmøter rundt i fylket, men
pga dårlig økonomi og laber interesse
er det blitt lite av de siste to årene.
Nordland er et langstrakt fylke med
lange avstander, så det blir store kostnader å få noe til her nord.
Bingoinntektene er gått kraftig ned, og
vi har måttet senke aktiviteten.
Ellers prøver vi å få opprettholdt behandlingstilbudet vi har for oss med
polio her i fylket.
Mari-Tove Ådal
LFPS Vest-Agder
LFPS Vest-Agder pleier å møtes på et
sykehjem som heter Vågsbygdtunet.
Medlemmer fra Kristiansand og
nabokommunene kommer like gjerne
på møter uten program som på
temamøter. I 2014 hadde vi to møter
med sosialt samvær og mulighet til å
ta opp aktuelle saker. I tillegg hadde vi
som vanlig årsmøte.
Økonomien vår har bedret seg etter
at vi kom med på bingoordningen.
Sensommeren 2014 kunne vi for
første gang invitere medlemmene
med på tur. Vi hadde leid buss
som var HC-tilpasset. Turen gikk
vestover fra Kristiansand. Vi stoppet
flere steder i langs ruten og tok opp
deltakere. Vi ble 36 deltakere. At
det kom en del fra vestre del av VestAgder, var spesielt hyggelig. Det
har alltid vært vanskelig og nå dem
utenom Kristiansandsregionen. Etter
innsjekking på hotell i Stavanger
sentrum, tok vi båt til Florø
Vi fikk en fin tur over fjellet til
Setesdal og ned til Kristiansand. Siden
bussen tilhørte Rogaland Taxi, kunne
folk settes av på veien vestover. Vi
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la senere mye arbeid i å evaluere
opplegget for å kunne tilby en fin tur i
2015.
29.09 hadde vi temamøte om nye
regler for uføretrygd.
Våre medlemmer fikk innbydelse
til LFPS Aust-Agders møte i Arendal
der Stein Johnsen informerte om
aktuelle saker. Det var en del fra vårt
lag som tok turen dit.
Vi avsluttet med førjulstreff på
Vigeland Hovedgård i Vennesla.
Det ble bevilget kr. 15 000 til NHF
Agder.
Gudrun Meyer
LFPS Hedmark
Det er i 2014 avholdt årsmøte, med
etterfølgende medlemsmøte på
Forstmann, Norsk skogmuseum i
Elverum.
Leder gjennom 13 år, Mona E.
Myrer ble takket av. Einar Olav
Skogholt ble ønsket velkommen
som nyvalgt leder, etter å ha
vært med i styret siden 2008. I
medlemsmøtet, som etterfulgte
årsmøtet, orienterte spesialrådgiver
i Helse Sør/Øst, Christel Meyer
om «Samhandlingsreformen»
i kommunene og sykehusene.
Årsmøtedagen ble avsluttet med
middag.
12. september ble høstens
medlemsmøte avholdt på Rehab
Ottestad. Individuell plan (IP) var
tema. Anette Kristiansen, koordinator
i Hamar kommune, orienterte. Leder
i LFPS, Stein Johnsen, hadde vært
delegat på poliokongress i Amsterdam
25.-28.06 2014. Han ga de fremmøtte
en interessant orientering fra møtet.
Det var demonstrasjon og noe
vareorientering av firmaet «Enklere
Liv».
Styret har avholdt sju styremøter
der 60 hovedsaker og 77 undersaker
er behandlet. Laget hadde 120
medlemmer pr. 31.12.2014. Det er
sendt ut tre Nyhetsbrev i perioden.
6.-20. november ble det arrangert
tur til Side i Tyrkia hvor 22 personer
deltok.
Den ”tradisjonelle” juleturen til
Charlottenberg med 22 deltakere var
11. desember.
Økonomien i laget er meget bra,
og vi har blitt tildelt bingomidler og
aktivitetstilskudd fra Sparebank1

Hedmark. Grasrotandelen gir jevnt
tilskudd til drift.
Likepersonsgruppene i Ringsaker
og Hamar har fungert godt dette året.
Gruppa i Ringsaker har diverse sosiale
aktiviteter som turer/samlinger ca firefem ganger i året. Ringsakergruppa ble
tildelt likemannsmidler for 2014 fra
NHF/I.
Laget har fått en betydelig
romsligere økonomi og ser derfor
at muligheten byr seg for større
utadvendt virksomhet. Det vil bli flere
aktiviteter/turer, og andre samlinger.
Styret har inntrykk av at vi har god
kontakt med medlemmene, og vi får
positive tilbakemeldinger i forbindelse
med vårt arbeid. Det er fortsatt mange
oppgaver å ta fatt på!
LFPS Nordvest
LFPS Nordvest har til formål å være
en fylkesorganisasjon for mennesker
med skader etter polio (senskader og
postpoliosyndromet). Fylkesorganisasjonen dekker fylkene Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal. Organisasjonen driver sin virksomhet fra
hjemmekontor Nerlandsdalen 7, 6508
Kristiansund
Styret
Etter Årsmøtet i Ålesund 8.mars 2014
har styret bestått av følgende personer.
Leder: Geir Strømsholm, nestleder:
Alf Egil Weiseth, sekretær: Kari Inghelm, kasserer: Lisbeth D. Solheim,
Sundalslsøra, styremedlem: Lillian Skare, 1. varamedlem: Svein Inge Basso,
2. varamedlem: Eldbjørg Nevstad.
Revisor: Anita Rekdal,
Valgkomite: Einar Grindvik og Roger
Pettersen.
Vara-valgk: Rasmus Taraldset og Stein
Waagbø.
Styrets arbeid
I åetret 2014 er det avholdt tre
styremøter.
08. mars 2014: Styremøte på Rica
Parken, Ålesund, 08. mars 2014:
Styremøte konstituering på Rica
Parken, Ålesund, 10. oktober 2014:
Styremøte på kontoret til NHF Nord
Vest
Styret har behandlet 28 saker og 45
underpunkt – protokollerte med vedtak.

Representasjon
Til LFPS Årsmøte 25. – 27. april med
seminar / Gardermoen.
Delegater Svein Inge Basso og Kari
Inghelm. Geir Strømsholm møter på
Årsmøtet i egenskap av nestleder i
hovedstyret.
Geir Strømsholm var valgt inn som
nestleder til Hovedstyret i LFPS og
møter fast ved hovedstyremøtene.
Geir Strømsholm er også nestleder i
Arbeidsutvalget og Fagrådet i LFPS.
Leder i International komité og
medlem av utvalget for Behandlingsreiser.
Medlem Lisbeth Drege Solheim er
medlem av brukerutvalget i NAV.
Kontaktperson for Sogn og Fjordane:
Kari Inghelm
Kommunalt råd for funksjonshemmede
i Vågsøy: Magny Nygaard, vara Kari
Inghelm. Kommunekontakt Vågsøy:
Kari Inghelm, Kommunekontakt Kristiansund: John Kuløy, Kommunekontakt Sunndalsøra: Lisbeth Drege Solheim, NHF Nord Vest, styret: Lisbeth
Drege Solheim
Likemenn i LFPS Nordvest: Kari Inghelm og Geir Strømsholm
Per 31.12.2013 hadde laget 147
medlemmer, per 31.12.2014 hadde
laget 143 medlemmer, en nedgang på
fire.
Medlemsaktiviteter/-møter
Årsmøtet behandlet ordinære
årsmøtesaker.
Møteleder var regionleder i NHF Nord
Vest, Per Einar Honstad.
Medlemsmøte i forkant av årsmøte.
Tema: Polio og pusteproblematikk ved
lungespesialist Odd Frode Aasen.
Orientering fra LFPS Hovedstyre,
Levekårsundersøkelsen bland
Polioskadde i Norge, EPU og Irland
Polio Support Group 20 års jubileum.
Til de av medlemmene som ønsker
ett opphold ved sykehuset i Ålesund,
eller Haukeland sykehus i Bergen,
Sunnaas sykehus eller Ottestad, må
en ta dette opp med sin primærlege
som her er behjelpelig med den videre
saksgangen.
Styret er behjelpelig med nærmere
informasjon – om dette skulle være
ønskelig. Vi har også fått positive
tilbakemeldinger fra Aure, Valnesfjord,
Grande og Meråker.
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Ut på tur: Medlemmer i LFPS Hedmark var litt tidligere i år på tur i Oslo. Et besøk i operaen hører med og her er noen av
hedmarkingene foreviget på det etter hvert så kjente Operataket. Foto: Anne-Grethe Lundquist

Hedmarkinger på operatur
28.-29. april 2015 hadde lagets
turkomitè invitert medlemmene
til forestillingen La traviata i Den
Norske Opera.

23 år gammel i 1847. Ett år senere
utkom romanen Kameliadamen av
Alexander Dumas d.y. Som to år
senere omarbeidet til et teaterstykke.

Det ble satt opp buss som startet
kjøring fra Skarnes, dro gjennom
Solør, tok av i Elverum mot Hamar,
Brumunddal og siste person gikk på
bussen i Stange kommune, tilsammen
24 personer.

Komponisten Guiseppe Verdi har i
«La traviata» gitt tragisk storhet til en
prostituert kvinnes liv og død. Selv
om yrket hennes i senere fortolkning
gjerne blir forskjønnende omtalt som
«kurtisane», er Verdi helt klar i sin tale
når han i et brev kaller henne «hore».
Urpremieren på Verdis opera fant sted i
Venezia i 1853.
Forestillingen i Oslo er en moderne
versjon og fremføres på originalspråket
– italiensk.

Det var bestilt overnatting på Radison
Blu Plaza hvor innsjekkingen gikk
greit og vi møttes i spisesalen til en
enkel og god middag.
De som ikke «dro på byen» tok en
liten avslapping og gjorde seg klar
til operaforestillingen som startet kl
19.00.
Vi var innkvartert i nærheten av
Operaen, men mye gravearbeid i
området gjorde det uframkommelig
og bussjåføren fraktet oss til
forestillingen.
Som en orientering over operaen gir
programmet følgende kortversjon av
handlingen:
Det virkelige forbildet for La traviata,
kurtisanen Alphonsine de Plessis, død
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Ved forestillingens slutt sto bussen på
avstigningsplassen og fraktet oss trygt
tilbake til hotellet.
På våre respektive rom sto det
smørbrød og ventet. Det smakte godt.
Morgenen etter var det treff ved et
fullverdig selvbetjent frokostbord.
Bussen hadde avgang kl 12.00 og vi
hadde fri disposisjon for andre og
nærliggende utfoldelser.
Været var fint og det ble rusleturer for
flere rundt i City og Oslo S.

Avgangen var presis, og som avtalt
gikk ferden til Holmenkollbakken.
Underveis ga sjåføren oss en
sightseeing over severdigheter og
kjennemerker som vi passerte. På
turen gjennom Oslo var det regnvær,
men da vi kom til Kollen, snødde
det! Det ble ingen tur til toppen, men
retur med en avstikker fra Ullevål
stadion, Ullevål sykehus, over Sagene,
gjennom Bjølsen og Grefsen og ut på
Ringvei 3 og videre til E-6. En elegant
håndtering og trygg kjøring av en
dreven og flink sjåfør.
Middagsservering etter eget valg
var bestilt på spisested på Kløfta.
Ferden fortsatte deretter videre mot
Kongsvinger og Solør hvor flere gikk
av bussen og takket for fin tur og trygg
kjøring. Tok av ved Elverum og videre
til Brumunddal og sørover mot Hamar.
Det ble noen timer i buss, men med
fortsatt hyggelig samvær gikk turen
trygt og fint.
Medlemmene i Turkomitèen takkes for
et godt opplegg og arrangement.

Anne-Grethe Lundquist

Watsu – individuell behandling
i 35 graders vannbasseng

35 grader i vannet: Behandlingen er individuell og foregår i basseng med en vanntemperatur på 35 grader.
Det er ikke lett å slappe av - for
det er da vondtene møter opp.
Slitenheten kommer stadig oftere,
og uten at jeg har merket noe til
det har mobiliseringsmusklene
for lengst satt inn; sammenbitte
tenner, stramme kjever og høye
skuldre. Poliomusklene kan en si
mye om, men glemme gjør de ikke.
Straffen for at jeg har vært for
aktiv kommer helt sikkert, selv om
avspenningskampen kan være utsatt
en dag eller to. Hvordan møte dette?
Finnes det metoder som gjør det
lettere å gi slipp og å kunne lande
etter å ha vært i aktivitet?
Min erfaring er at det i hverdagen
kan hjelpe noe med avspenninger,
meditasjon og varme bad, og at betalte
tjenester som massasje og andre
terapiformer kan være uunnværlige
supplement. Og nå nærmer jeg meg
poenget med denne skrivelsen. Jeg vil
slå et slag for Watsu - en forkortelse
for Water Shiatsu. For meg er
ingenting mer virksomt.

Det er dessverre få som praktiserer
Watsu i landet, og derfor finnes dette
tilbudet bare noen få steder (Hamar,
Oslo og Bryne). Men bor du i nærheten
av et av disse stedene, og er glad i å
være i varmt vann er kanskje dette noe
du vil prøve.
Watsu er individuell behandling i
varmt basseng (35 grader). Når en
får Watsu ligger en i vannet, med
flytebelte på bena og blir holdt oppe av
vannet og Watsu-behandleren. Ansiktet
er hele tiden over vann. En kan lukke
igjen øynene (om en ønsker) og bare
slappe av. Watsu-behandleren fører
en varsomt rundt, strekker, bøyer, gir
lette trykk og lett massasje. Alt skjer
rolig og er behagelig. Omsluttet av
varmt vann kan en tillate seg å ha det
godt, ikke gjøre noe, bli passet på, la
seg bevege og melde seg ut av verden
for en stund. Når en blir holdt oppe av
vannet og er trygg kan det være mulig
å gi slipp, åpne opp, strekke ut og finne
ro. Ja, jeg er begeistret, og kanskje kan
det være flere poliotter som erfarer at

dette er midt i blinken.
Du finner mer informasjon om Watsu
og kontaktinformasjon til Watsubehandlerne på hjemmesiden til Hamar
yoga under kursbeskrivelser, www.
hamaryoga.no, samt på www.watsu.
com.

Ruth A. Andersen
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Birgith Berg på Vintersol:

– Her skulle statsrå
Birgith Berg fra Trondheim var på
fire ukers behandlingsopphold på
Vintersol i vinter. Og hun stortrives
sammen med et tjuetall andre
poliotter fra Norge.
Tekst og foto: Svein Sjølie
Birgith var i sin tid leder for
Landsforeningen og har i alle år vært
en talskvinne for funksjonshemmede.
Og hun har sine bestemte meninger
og er det vi kaller rett fram når hun
snakker om polioskadde.
– Her på Vintersol skulle statsråd
Bent Høie ha vært en tur. Og hilse på
de norske brukerne som er her og ikke
minst se hvor godt vi har av et opphold
her, sier Birgith.
Vi sitter i hagen på Vintersol.
Noen meter nedenfor er den flotte
stranda Playa Las Vistas og vi kan høre
bølgene fra Atlanterhavet bryter inn på
stranda.
– Kan du skjønne at politikerne
ville ta vekk dette tilbudet fra oss som
har diagnosen poliomyelitt? spør hun
ut i lufta. Hun får et stramt smil om
munnen når hun snakker om dette
Var med på planleggingen
Birgith Berg har tidligere vært leder
i Landsforeningen for Polioskade
(LFPS) og var i sin tid med på
planleggingen av behandlingsreiser til
varmere strøk.
– Det er jo mange av oss med
poliomyelitt som har kuldeintoleranse.
Et opphold i Syden vinterstid med
varme og trening gjorde godt for dem
med disse lidelsene, sier Birgith.
Hun forteller om de første
behandlingsreisene som gikk til
Reuma-Sol på det spanske fastlandet.
Birgith snakker varmt om Klæburuten. Busselskapet kjøpte ny buss som
var tilpasset rullestolbrukere.
– Det er helt fantastisk hva de
gjorde for oss, minnes hun med et
smil.
– Noen kjørte bil og andre med
fly og det var ingen som ikke forsto at
14 Polio 22015

dette var et fantastisk tilbud for polioskadde, minnes hun.
– Det er dessverre slik at ikke alle
kan fly på behandlingsreise. Derfor
burde det faktisk være et tilbud på
fastlandet slik at de som ønsker det kan
kjøre bil på behandlingsreisene, sier
hun.
Bygget om
I parken på Vintersol hvor vi har
satt oss sveiper en lun vind inn fra
Atlanterhavet som bare ligger noen
meter fra gjerdet.
På den lange badestranden
utenfor er det tilpassede plasser for
rullestolbrukere. Her kan en kjøre
rullestolen nesten ned til vannkanten
og Røde Kors har egne folk på stranda
som gir en hjelpende hånd til de som
måtte trenge assistanse.
– Jo, her har vi det veldig bra. De
ansatte gjør en flott jobb. Treningen
er fint lagt opp for den diagnosen
vi har forsetter hun. – Det er alltid
sjukepleiere på jobb her, så vi får all
mulig hjelp døgnet rundt, sier Birgith.
Det siste året har Vintersol blitt
bygget om og modernisert flere av
rommene på anlegget.
Birgith smiler når hun forteller
om hva hun oppdaget da hun kom til
rommet sitt.
– Handikapptilpasningen er ikke
like heldig alle steder forteller hun.
– Dusjene er for høye, toalettene for
lave, lite tilgjengelige stikkontakter,
krokene til å henge klær på er noe av
det vi ikke er så fornøyde med.
– Hva sa ledelsen her på Vintersol
til dette?
– Jeg tok med meg direktøren
på en runde for å påpeke dette og han
sa seg enig i mye av det jeg påpekte,
så jeg regner med at det blir gjort noe
med dette etter hvert, sier hun.
Fantastiske ansatte
Jeg har snakket med mange norske
på Vintersol de siste årene. En ting
er de enige om. De ansatte er helt
fantastiske. Det være seg pleiere,

fysioterapeuter eller assistenter. Alle
får de gode attester.
Hun forteller om de mange
kulturtilbudene som de får tilbud om
å være med på mens de er på Tenerife.
Så å si hver helg er det tilbud de kan
benytte seg av. Det være seg bussturer
rundt på øya, konserter eller liknende.
– Det er helt utrolig hvor godt vi

åd Bent Høie vært

Dame med meninger: Birgith Berg fra Trondheim er en dame med bestemte meninger og er ikke redd for å snakke oom dem.
blir tatt vare på, smiler Birgith. – Vi
får all mulig hjelp av de ansatte. Det er
alltid sjukepleiere her som er på vakt,
fortsetter hun.
– Avslutningsvis vil jeg si at et
opphold her på Vintersol er veldig
bra. Men for dem som reiser ned bør

tenke på at været kan være så ymse.
Sammenliknet med hjemme vinterstid
er det godt og varmt, men jeg synes
nok at det bør stå i brevet at en bør
tenke på å ta med seg varme klær for
det er kjølig om kveldene og spesielt
i vinter har det vært en kjølig vind,

sier Birgith Berg, før hun kjører inn i
spisesalen for å spise middag.

Tekst og foto: Svein Sjølie
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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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Likepersonseminaret i Oslo
Poliolag 2014
Likemannseminaret ble holdt på
Clarion Hotell Royal Christiania
den 9. oktober 2014. Det var stor
deltakelse fra styret, bl.a. Phuoc Tan
Le, Laila Knutsen, Randi Halden
Larsen, Annie Karlsen og lederne for
likemannsgruppene i Oslo Poliolag:
Gudveig Ribe, Britt Sæther, Marjorie
Lund, Berit Stang Hansen, Bjørg Kirsti
Østvang samt Thor Karlsen.
Oslo Poliolag har i år fått et nytt
likemannsutvalg som består av
Bjørg Østvang og Britt Sæther. Som
foredragsholder på seminaret inviterte
de Knut Owe-Karlsen, tidligere
trygdesjef i et NAV-kontor som nå
arbeider i et advokatfirma. Tema for
seminaret var «Nye regler angående
bil, pensjon, trygd og skatt.».
Møteleder Berit Stang Hansen
startet med å ønske velkommen
og presenterte foredragsholderen

samt dagens tema. Hun ønsket at
likemannsaktivitetene skulle fokusere
på likemannsgruppene, møteideer og
kostnader.
Karlsen innledet med å påpeke at ingen
ordninger i den nye pensjonsreformen
gjør det lettere, ingen får noe mer.
For de som er født før 1954 og ikke
har gjeld, blir det ingen endringer.
For de som er født etter 1963 blir det
nye ordninger. Uførepensjon går fra
2015 over til å hete uføretrygd, og vil
bli vanskeligere å få innvilget. Nye
ordninger for bilhold er at bil i klasse
1 fases ut og det blir bare klasse 2
kassevogn en kan få stønad til. For
de som har bil klasse 1 som er 11 år
eller eldre og ønsker stønad, må det
søkes før 2015. Det må søkes før
evt. bilkjøp. Ombyggingskostnader
vil fortsatt bli dekket. Når det gjaldt
skatt, påpekte Karlsen at skatteklasse
2 vil bortfalle. På spørsmål fra plenum

vedrørende sykehjem, hjelpemidler
og TT-ordninger oppsummerte
han kort at for de som kommer på
sykehjem vil kommunen trekke 85
% av inntekt/pensjon og renter. De
som er avhengige av hjelpemidler
og trenger øyeblikkelig hjelp kan
ringe krisetelefonen 45 21 62 20. TTordninger ser etterhvert ut til å fungere
bedre.
Etter lunsjen diskuterte vi tema for
likemannsgruppene og møtekostnader.
Styret ville vurdere om tilskudd til
møter skal økes, og om det skal bli
mulig å søke om tilskudd til spesielle
aktiviteter.
Likemannsutvalget takket for nyttig og
hyggelig seminar som var knirkefritt
ledet av Berit Stang-Hansen.

Bjørg Østvang og Phuoc Tan Le

Fagdag i Trøndelag
LFPS Trøndelag skal arrangere en FAGDAG der temaet selvsagt er POLIO.
Dato:			
Sted:			
Tid:			

9. oktober 2015
Scandic Hell Hotel
Fra kl 1000 – ca. kl 1700

Fra Haukeland sykehus kommer professor i nevrologi Nils Erik Gilhus fra Vårt eget fagråd.
Han vil snakke om Senskader – hva skjer og hvorfor.
Fysioterapeut Lillian Festvåg fra Sunnaas sykehus vil fortelle om Trening, overtrening og ikke
trening. Hun vil også informere om den siste «polioundersøkelsen».
Fra lungeavdelingen på St. Olavs hospital vil det komme fagpersoner. Bl.a. vil sykepleier
Inger-Lise Ude vise og demonstrere pustemaskiner. I tillegg jobbes det med å skaffe en
lungelege som kan snakke om pusteproblematikk.
Invitasjon med fullstendig program vil komme senere.
Vi håper dette vil «fenge» og at mange vil sette av denne dagen i kalenderen sin!
For ytterligere informasjon kontakt Peggy Helene Høgmo, 975 87 171, eller Gunnbjørg
Lambertsen, 980 59 169.
Landsforeningen for polioskadd Trøndelag

Polio 2 2015

• 17

Ol’ Man River – luksusc

Hjuldamper: American Queen er hjuldamperen som May og Johan Segelsten resite med på Missisippi.
En enestående reise med helpensjon
på skipet, underholdning og
utflukter – fra New Orleans til
Memphis med hjuldamperen
American Queen.

Slik annonserte turselskapet
Albatros sist høst sitt reisetilbud til
Amerika. Det er ikke vår hensikt
å reklamere for selskapet eller gi
noen generell anbefaling av denne
reisen. Tanken er å formidle noen
inntrykk og erfaringer etter å ha
gjennomført dette elvecruiset.
Og da først og fremst med fokus
på om turen var tilrettelagt for
bevegelseshemmede.
Et annerledes elvecruice
Omtalen «luksuscruice» kan
forsvares – både ut fra innholdet
og opplevelsen. Men kanskje først
og fremst fordi reisemålet ligger
på andre siden av Atlanteren
og dermed blir dyrere og mer
18 Polio 22015

utilgjengelig enn elvecruise i
Europa. Viktigere er at hver enkelt
finner at dette er et reisemål man
vil bruke penger på. Cruiset går fra
New Orleans – via Oak Alley, St.
Francisville, Natchez, Vicksburg og
Helena – til Memphis, og er innom
fire delstater. Hele turen varer 13
dager; to reisedager, to dager i New
Orleans, to dager i Memphis og 7
dager på ferden langs Mississippi.
Som overskriften indikerer er
musikk hovedtema for turen, og
dermed midt i blinken for de som
liker amerikansk sørstatsmusikk.
Med på kjøpet får man mye
historie på omvisningene, spesielt
om borgerkrigen rundt 1860,
samt fra bomulls-, tobakk- og
sukkerplantasjene hvor slavene
var viktig arbeidskraft. Landskapet
langs Mississippi er ikke særlig
spennende og dermed er ikke turen
noe for naturelskere.

American Queen
American Queen er bygd i 1995
som en kopi av en klassisk
Mississippi-damper fra 100 år
tilbake i tiden, og hjulet drives som
i gamle dager av en dampmaskin.
Skipet har 222 kahytter med plass
til 436 passasjerer. Innvendige
lugarer uten vindu inngår i
grunnprisen, men det anbefales
å oppgradere til utvendig lugar
med veranda/egen sittegruppe
utenfor. American Queen har
svømmebasseng, treningssenter,
bibliotek, tre restauranter, en
hyggelig bar og et teater der du
hver kveld kan bli underholdt med
kabaretnumre og all den gode
musikken USA har å by på – fra
Broadway til jazz, dixieland,
swing, ragtime, blues, bluegrass og
god gammeldags rock’n’roll. Hver
dag er det i tillegg pianomusikk og
skipets historiker holder foredrag
(på engelsk).

cruise på Mississippi
Godt tilrettelagt
Opplegget på skipet skjedde
selvsagt i rederiets regi, og alt
syntes å være tilrettelagt også for
de med bevegelsesvanskeligheter.
Det var heis mellom dekkene,
dørene breie nok til rullestoler.
Også egne lugarer tilrettelagt for
de med større handicap og toaletter
på fellesområdene tilpasset
rullestol. Stolene i spisesalen
hadde hjul som gjorde det enkelt å
komme til/fra bordet. Og med god
serviceinnstilling fra personalet tok
det bare minutter før en dusjstol ble
hentet fram!
Like stort fokus var det på å
få bevegelseshemmede med
på utfluktene. På de spesielle
«hop on – hop off»-bussene
som ble brukt ved guidingene i
småbyene, var det plass til lette
rullestoler, og slike kunne man
også låne på skipet. Sjåførene
var hjelpsomme ved av- og
påstigning. I tillegg kjørte egne
«golfbiler» de hundre meterne
mellom skipet og bussene slik at
alle kunne bli med. På utflukten
til en bomullsplantasje var det
tilsvarende skyss mellom husene
på gården. Kun en utflukt (Oak
Alley) var til fots – noen hundre
meter, men med kjøretilbud for de
som ønsket det.
Opplegget før og etter selve
elveferden – i «storbyene» New
Orleans og Memphis, skjedde i
regi av Albatros. Her var det satt
av god tid «til egen disposisjon».
I New Orleans var det organisert
byvandring i gamle franske
kvartal, og i Memphis var det
sightseeing med buss – hvor
besøk i borgerrettighetsmuseet
inngikk. Deretter tok bussen
oss til Greaceland – eller Elvisland – som for mange var turens
høydepunkt.

Med på reisen:
May og Johan Seglsten
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Samhandlingsreformen - Et skudd i mørket
Hva er Samhandlingsreformen ?:
 Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
 Forebygge framfor bare å reparere.
 Tidlig innsats framfor sen innsats.
 Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen.
 Flytte tjenster nærmere der folk bor.
 Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
 Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
 Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning.
Hva betyr Samhandlingsreformen for folk flest ?:
 Lettere å få helsehjelp lokal.
 Folk skal få bistand til koordinering av behandling og
oppfølging.
 Tilbudet i kommunene vil bli bedre.
 Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli
bedre.
 Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å
legge om levevaner som kan føre til sykdom, f.eks. å endre
kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe
røyken.
 Folk vil merke mer fokus på helsefremmende arbeid i
nærmiljøet.
Hordaland Poliolag har i mange år hatt en ukentlig
«egentreningstime» i terapibassenget ved
Haukeland Universitetssykehus. Dette har vært et uvurderlig
rehabiliterings tilbud vi har satt

meget stor pris på, og som har vært til stor hjelp for
brukerne.
Som et synlig og tydelig resultat av Samhandlingsreformen,
ble vi av HUS fratatt en ukentlig
rehabiliteringstime til kun å ha en time hver 14. dag.
Leser vi over hva reformen betyr for folk flest, så har vi full
forståelse for vedtaket.
Som et resultat av vår frustrasjon, sendte jeg, på vegne av
Hordaland Poliolag, et brev til
Bergen Kommune v/helsebyråd Onarheim
Brevet tok utgangspunkt i Samhandlingsreformen, med
spørsmål om
«Hvilket helsefremmende og forebyggende tilbud Bergen
Kommune har for personer
med senskader etter polio»
Etter gjentatte mailpurringer fikk vi endelig vårt fantastiske
svarbrev:
(Her kommer vedlagte svarbrev inn)
Kjære leser av Poliobladet: Gratulerer med
Samhandlingsreformen.
Hilsen
Arne Holm
Hordaland Poliolag.

Angående henvendelse om tilbud til personer med senskade etter polio
Viser til henvendelse til Byrådsavdeling helse og omsorg
fra Hordaland Poliolag med spørsmål om hvilket
helsefremmende og forebyggende tilbud Bergen kommune
har for personer med senskade etter polio. Innledningsvis
beklager vi sen tilbakemelding på din mailhenvendelse
datert 06.06.14.
Ifølge Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen §
3-3 har kommunen plikt til å gi brukere nødvendige helse –
og omsorgstjenester gjennom forebygging, behandling, råd
og veiledning slik at bruker på best mulig måte kan mestre
sin sykdom. Helse- og omsorgstjenesten skal videre arbeide
for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn,
eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.
Som det argumenteres med er både svømming og trening i
oppvarmet basseng gunstig for en rekke diagnosegrupper,
deriblant personer med senskader etter polio. Lovverket
gir imidlertid ikke føringer for at kommunene skal etablere
tilbud om trening i terapibasseng under veiledning av
fysioterapeut. Bergen kommune har pr. i dag ikke tilbud om
trening i terapibasseng under veiledning av fysioterapeut.
For å imøtekomme brukernes behov i størst mulig grad har
vi etablert andre forebyggende og rehabiliterende tiltak.
Avhengig av brukerens behov, ønsker og funksjonsnivå,
og i mindre grad på bakgrunn av diagnose, gjøres det
individuelle vurderinger av om noen av følgende tiltak kan
være aktuelle:
• Trening i gruppe (og eventuell vurdering av behov for
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boligtilpasning) tilbys gjennom den fallforebyggende
tiltakspakken «Trygg på to bein». I tillegg er det etablert
«Seniortrim»- grupper i alle bydeler. Henvendelse skjer til
Ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen der bruker bor.
• Bruker kan henvises til kommunal eller privat
fysioterapeut til behandling, råd og veiledning.
Henvendelsen går via fastlege til den kommunale Ergo- og
fysioterapitjenesten, eventuelt til et fysioterapiinstitutt.
• I noen tilfeller kan fysioterapeut utarbeide øvelser som
bruker selv kan følge opp med egentrening i vann.
• Bruker kan søke rehabilitering i institusjon (døgnbasert
rehabiliteringsopphold). Henvendelsen går via fastlegen til
Forvaltningsenheten der bruker bor.
• Bruker kan kontakte en aktuell brukerorganisasjon for å
høre om disse har tilgang til terapibasseng. For eksempel
leies terapibassenget ved Haukeland Universitetssykehus
ut til blant annet Bergen Revmatikerforening og CPforeningen på ettermiddags- og kveldstid.
Med hilsen
BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG
Eileen Langedal - saksbehandler
Bernt Tungodden - seksjonssjef

Statsminister Erna Solberg
hilser landsmøtet i NHF

Statsministeren: Statsminister Erna Solbeg var på landsmøtet og holdt tale til delegatene
– Alle er likeverdige. Alle skal
ha samme rett til livsutfoldelse,
opplevelser og innsats, sa hun blant
annet. Vi må huske at vi ikke er født
like, men vi er født likeverdige.
Det var noe av det Statsminister
Erna Solberg sa i sin tale til NHFs
landsmøte på Lillestørm.
Hun lovet at funksjonshemmedes
organisasjoner skal være med
i det videre arbeidet med
kommunereformen, blant annet når det
gjelder vurderingen av organiseringen
av hjelpemiddelområdet.

en ny standard hvordan vi oppfører oss
mot hverandre.

mange som 85 tusen som ønsker
arbeid, men ikke er sysselsatt.

Det skal ikke være avgjørende om
hvilken eller hvor stor kommune
du bor i som skal avgjøre hjelp og
rehabilitering.

Hun har jobbet med BPA spørsmålet
i 10 år og endelig nå er det lovfestet
konkludert hun.

Spesialhelsetjenesten skal fortsatt
bestå for de sjeldne sykdommer.
Spesielle hjelpemidler skal fortsatt
være en statlig oppgave. De vanlige
hjelpemidlene skal bli kommunale.

Under paneldebatten sa pasient og
brukerombud Anne Lise Kristensen at
de ønsket og bli brukt mer.

Alle skal får en egne kontaktperson i
NAV.

Vi fikk stilt statssekretær Kristin Holm
Jensen spørsmål i forbindelse med
kommunereformen: Hva skjer med
spesialist helsetjenesten slikt som
Behandlingsreiser til varme strøk?

Det vil komme en ny lov angående
diskriminering som også vil omhandle
Netthets og hat meldinger. Det må bli

Ambisjonen for kommunereformen
er at det skal bli bedre for
funksjonshemmede når det er så

Hun kom med en klar melding om
at Behandlingsreiser fortsatt skal
handteres av Rikshospitalet .

Landsmøtet i Norges
Handikapforbund har avviklet
sitt årsmøte på LIllestrøm. Fra
Landsforeningen for Polioskadde
møtte Nyvalgt leder Geir
Strømsholm og nestleder Bjørn
Nilsen.


		


		

		

		

Forbundsleder Arne Lein åpnet
Landsmøtet og tok noen historiske
tilbakeblikk på hva NHF har vært med
på.
 Etablering av
		 hjelpemiddelsentralen.

Utvikling av BPA som nå er
rettighetsfestet.
Lage modell for bilsenter.
Rett til trening for alle, 26 års
grensen er falt bort.
Bidratt med utformingen av
universell utforming.
Bidratt til at snu sirkelen ble
stående og ikke redusert.

Videre kom forbundslederen inn på
de mange utfordringer vi står ovenfor
og de stadige angrep vi får på etablert
rettigheter.
Vi må hele tiden passe på og hjelpe
politikerne til gjøre de riktige

besluttinger med en gang.
Hva skjer med rehabilitering
og spesialhelsetjenesten ved
kommunereformen
FN konvensjonen for mennesker med
nedsatt funksjonsevne er ratifisert.
Myndighetspersoner, politikere og
forvaltingen skal bli minnet på hva
som står i konvensjonen.
Det pågår en ny melding vedrørende
primærhelsetjenesten, vi vil være med
å se på innholdet.

På NHFs landsmøte:
Geir Strømsholm
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Undertegner: President George Bush undertegner Americans with Disabilities Act.

ADA er 25 år
26. juli, 1990, var en historisk dag for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. President George H.W.
Bush undertegnet Americans with Disabilities Act
(ADA) som vist på bildet.
I tillegg til tidligere president Bush, er den mest
kjente personen i bildet Justin Dart (helt til høyre),
en polio overlever med Texas røtter. Dart, som
leder av Congressional Task Force om rettigheter og
selvstendighet,
av mennesker med funksjonshemminger, krysset han
landet og holdt offentlige høringer.
Disse ble besøkt av tusenvis av mennesker med nedsatt
funksjonsevne, venner og familier dokumenterte deres
liv med diskriminering.
Sittende til venstre er Evan Kemp, Jr.,
funksjonshemmede med Kugel-Welander syndrom,
som har en juridisk embetseksamen og begynte sin
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karriere i US Securities and Exchange
Commission hvor han fikk flotte
lønnsøkninger til han begynte å bruke
rullestol.
Han ble politisk aktiv og til slutt ble
han sett på som en ”insider” på grunn
av sitt vennskap med C. Boyden
Gray, Bush juridiske rådgiver. Kemp
ble utnevnt av Bush til å lede Equal
Employment Opportunity Commission
i mars 1990 og var i posisjon til
å argumentere både offentlig og i
administrasjonen for en rettighets lov
for uføre.
Bak Kemp er pastor Harold
Wilkie, født uten armer, kjent for
å gjøre organisert religion mer
tilgjengelig for personer med nedsatt
funksjonsevne. Først som en leder
innen United Church of Christ, senere
ble han nasjonal leder for sosialt
engasjement og åpnet departementet
til kvinner og personer med nedsatt

funksjonsevne. Pastor Wilkie ble
invitert til seremonien og akseptert en
seremoniell penn fra Presidenten med
foten.
Den eneste kvinne, og mor til barn
med nedsatt funksjonsevne er Sandra
Swift Parrino. Hun var leder for
Nasjonalt råd for funksjonshemmede,
som i dag er et uavhengig byrå på
grunn av hennes innsats. Rådet heter:
Rådet for føderale sivile rettigheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dokumentet, Toward lndependence,
startet av direktør Lex Frieden, og
ledet av advokat Robert L. Burgdorf
leverte den første versjonen av ADA,
Kongressen i april 1988.
Jeg husker et trangt rom i St. Louis der
folk, offentlig og lidenskapelig, delte
deres historier til Justin Dart, signering
av mange postkort som skal sendes
til kongressen, og telte og pakket

1.000 postkort sendt til postpolio
støttegrupper rundt om i landet. Jeg
jobbet hardt og var forventningsfull.
Jeg var ikke i
Washington den 26. juli, men jeg var
stolt.
Det samme gjaldt for tusenvis av
mennesker med nedsatt funksjonsevne
som bor i USA.
Har du dine egne minner om hva du
gjorde for å fremme vår sak?
Gratulerer så mye og det skal feires.
Joan L. Headley, Executive Director

Oversatt av Geir Strømsholm

Avkobling

igt.no

i naturskjønne omgivelser

• Vakre omgivelser ved Mjøsas bredde
• Kjøkken i særklasse
• Seniortrim og aktiviteter
• Daglige gjøremål blir tatt hånd om av oss

Kontiankfto foogr pris:

En nøkkel til avlastning & omsorg

E-post grande@grande-rehab.no • Tlf. 62 36 25 00
grande-rehab.no I Bryggeveien 83, 2350 Nes på Hedmarken
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Personer med nevrologiske lidelser kan få reduserte symptomer etter opptrening og
behandling i varmt klima. På Lanzarote er det stabilt og behagelig klima hele året.
Livsglede

God helse knyttes ofte til fravær
av fysisk og psykisk ubehag og
sykdom. God helse omfatter også
at enkeltmennesket opplever sosialt velvære.
Mange av senterets gjester har
eller har hatt perioder med sykdom
og belastninger. Casas Heddy kan
ikke fjerne ubehag og sykdom,
men under oppholdet tilbys behandling, samvær og livsglede
som til sammen kan bidra til god
helse.

Gode Helsereiser

På Casas Heddy er bygninger og
utstyr tilpasset slik at du som gjest
kan nyte din ferie. De ansatte har
lang erfaring og gir god individuell
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service. Det er kompetente sykepleiere tilgjengelig dersom akutte
helseproblemer skulle oppstå.
Fysioterapeutene holder en høy
standard på det fysikalske behandlingstilbudet. I tillegg vil et
stabilt varmt klima i mange tilfelle
lindre symptomer.

Trygghet

Følelse av trygghet er nødvendig
for at man skal klare seg i hverdagen. Tryggheten er nødvendig for
at du trives med deg selv og i sosialt samvær. Casas Heddy arbeider for at du skal føle trygghet
under reise og opphold.

Opplevelser

Opplevelser som er spennende,
interessante og meningsfulle gir

livsglede. Barn, ungdom og voksne
har ulike ønsker og behov for aktiviteter og opplevelser. Tilrettelegging
av dette blir ivaretatt av guide og
aktivitetsledere.

Bestilling

Turer kan bestilles av individuelle
og grupper. Det gis gode rabatter
for grupper over 10 personer.

Pris fra
kr 9.990

Inkl. fly, transfer, mat, opphold og utflukter!

x-ord nr 2 – 2015
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SAMSE

LYTTE
TREFIBERMASSE

DANS

PUSSET
FUGL

SVARORD
LEDELSE
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GRUVEUTTR.
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 2/15. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 5. september 2015.
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• småklipp fra
Verdt å tenke over...

nær og fjern

Det er like lett å åpne østers uten kniv
som munnen på en advokat uten honorar.
J. Pierpoint Morgan
Jeg går ikke til en advokat for at han
fortelle meg hva jeg ikke kan gjøre,
men for at han skal fortelle meg hvordan jeg skal gjøre det jeg vil ha gjort.
Mark Twain

• x-ordløsning

En banksjef er en person som låner
deg en paraply når solen skinner, men
som vil ha den tilbake når det begynner å regne.
Will Rogers
Jeg håper vi aldri opplever den dagen
da forholdene er så elendige som enkelte aviser vil ha det til.
Alt du leser i avisen er sant, bortsett
fra de få sakene du har førstehånds
kjennskap til.
Erwin Knoll
En diplomat er en mann som husker
en kvinnes fødselsdag, men glemmer
hennes alder.
Vi bor i et samfunn hvor pizzaen kommer fram til huset ditt raskere enn
politiet.
Gerald Barry
Jeg brukte opp mye penger på piker,
vin og sang. Resten bare ødslet jeg
bort.
George Best
Pessimisten ser vanskeligheter i enhver
mulighet. Optimisten ser muligheter i
enhver vanskelighet.
Winston Churchill
Jeg har alltid hatt glede av gjester, enten de gleder meg ved å komme eller
ved å gå.
Winston Churchill

A
S

P
G

E

Alle forfattere bør gifte seg, men ingen
bør gifte seg med en forfatter.
Jane Mykle
I dag skal det bare tre poenger og en
løgn til for å bli forfatter.
Georg Cristoph Licthenberg
Enhver som spiser tre ganger om dagen bør forstå hvorfor kokebøker selger tre ganger så bra som sexbøker.
Ukjent
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Odd Hollås, 7724 Steinkjer, ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr.
1/2015. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd

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
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



JA,

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

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
bebba@live.no

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn:__________________________________________________________________________________________
Adressen:_______________________________________________________________________________________
Postnr/poststed:__________________________________________________________________________________
Telefon:_______________________ Fødselsdato og år:______________E-post:_______________________________
Dato:_________________________ Underskrift___________________
Medlemsopplysninger:
Hovedmedl.skap
LFPS		

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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

