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Høst!

LFPS med nye hjemmesider
Som sikkert mange har sett er det
ikke lenger mulig å komme inn på
LFPS sine hjemmesider. Det skyldes
at sidene er tatt ned og er ikke lenger
tilgjengellige.
Sidene, som hadde adressen www.
polionorway.no, er koplet fra.
Når de nye sidene er på plass er
ikke lett å si. Men i løpet av høsten vil
de nok dukke opp på www.lfps.no.
Samarbeid er viktig
Når de nye sidene nå skal konstrueres
er det viktig at den informasjonen som
legges ut er korrekt. Og hvem kan
mest om lokallagene? Jo, de enkelte
lokallag.
Jeg oppfordrer hvert lokallag og
styrene til å skrive nøkkelinformasjon
om sitt lag.
Det samme gjelder også
hovedstyret. Her vil de få sider som
leder, sekretær og andre kan legge ut
sin informasjon.
Legge ut sjøl
Etter hvert skal hjemmesidene bli slik

hjemmesider: I løpet av høsten skal LFPS presentere sine nye hjemmesider. Tips og
innspill mottas med takk.
at de enkelte lokallag også skal kunne
legge ut eget stoff på hjemmesidene.
Men i første omgang vil vi ha det
slik at stoffet sendes til Svein Sjølie på
epostadressen lfps_web@sjolie.no.
Til denne adressen kan dere også
sende spørsmål om hva sidene skal

Nordisk Samarbeid
LFPS har i lengre tid arbeidet for å få til et samarbeid mellom
de nordiske polioforeningene. Dette fordi vi har fått med oss
at alle foreningene arbeider godt, men kanskje litt forskjellig, i
forhold til både medlemsmassen og i kontakten med media og
ovenfor helsemyndighetene.

inneholde, hva med bilder og liknende.
Bare spør. Jeg skal prøve å svare etter
fattig evne.
Så da får vi bare ønske hverandre
lykke til i arbeidet med de nye
hjemmesidene

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler

Vi var derfor opptatt av å få utvekslet erfaringer og
synspunkter. Det kommer nå i gang, og det første møtet blir i
Danmark. Våre danske venner i PTU har invitert Hovedstyret
til et seminar i Vejle i dagene i dagene 12. og 13. oktober.
Den første dagen skal alle foreningene presentere seg
og fortelle om hva de jobber med, og hvordan. Spesielt
vektlegges samarbeide med helsemyndighetene, hvordan få
spredt kunnskap om polio i media og fagmiljøer og ovenfor
poliopasienter som ikke kjenner til vårt arbeide.
Dag nr. to vil bli viet temaet: «At leve med polio». Her vil det
bli innspill både fra fagmiljøene og fra pasient/brukerne.
Slik vi ser det så er dette oppstarten på et arbeide til fordel og
fremgang for både det nasjonale og det nordiske arbeidet til
beste for vår pasientgruppe.

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

Vi ser fram til oppstarten i Danmark i oktober.
- tilhenger av norsk kvalitet
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•

lederen har ordet

Hvor ble det av sommeren i år? Her på Nordmøre
hadde vi noen fine dager innimellom, og da
skolen startet, hadde vi 14 flotte dager med
sydenvarme. Vi lever lenge på dette.
Heldigvis har vi noe som heter Behandlingsreiser
til utlandet, hvor stiv muskulatur og kropp kan
komme seg ved den behandlingen vi får utført. Vi
har omtrent samme deltakere i år som tidligere.
Husk på at søknadsfristen for 2016 er 1. oktober
2015.
Rett før ferietiden fikk vi informasjon fra NHF,
om at Helse- og omsorgsdirektoratet ville ha
oppstart av arbeid med et utkast til høringsnotat
vedrørende Behandlingsreiser til utlandet. Dette
skal munne ut i en forskrift til slutt. Arbeidet skal
være ferdig til 1. desember då. Vi i LFPS har
via SAFO fått med Arne Furulund og meg selv i
arbeidsgruppen for å ivareta LFPS sine interesser.
I gruppen sitter også representanter fra FFO,
Norsk sykepleierforbund, Universitetssykehuset i
Oslo og selvfølgelig Helsedirektoratet.

utgifter og inntekter.
Det hadde vært kjekt om lokallag som har
noen midler til overs kan donere noe til
LFPS sin drift. Hvis midler blir merket med
Levekårsundersøkelsen, blir disse midlene bokført
som inntekt til denne. Dette innbærer at vi tapper
LFPS for driftsmidler.
Alle i LFPS kjenner til vårt fond, der har vi
midler, men de er ikke tilgjengelig. Hovedstyret
kan ikke disponere disse utenom årsmøtevedtak
og gjør styringen og driftingen utrolig vanskelig.
Det er vanskelig å få støtte når vi har midler, men
de ikke kan røres. Dette setter hovedstyret i en
meget vanskelig situasjon.
Jeg tror det er på sin plass at vi diskuterer dette
temaet på årsmøtet vi skal ha til våren.

Det er gjennomført ett i møte i august og det skal
2 stk til utover høsten. Vi vil komme tilbake med
informasjon senere.

Tidligere i år fikk vi vite at Grande rehabilitering
ikke fikk fornyet kontrakt med Helse Sør
Øst, men at det heretter er Steffensrud
Rehabiliteringssenter, Bøverbru som fikk
kontrakt. Dere kan lese referatet som Stein har
skrevet om sitt besøk med direksjonen og hva de
tenker og vil gjøre. Vi er heldige som har med oss
Stein, med sitt erfaringsgrunnlag.

Vår webadresse www.polionorway.no er
dessverre lagt ned. Vi i styret takker Kjell Inge
Bringedal for det arbeidet han har gjort for oss.
LFPS har et eget domene som vi vil bruke.
Informasjon, tidsskrifter, referater og osv. vil dere
finne på www.lfps.no etter hvert. Vi fikk tilbud
fra flere som ønsket å utføre jobben for oss. Til
orientering har LFPS inngått skriftlig avtale med
Svein Sjølie.

Det er spennende tider vi går i møte. Har prøvd
å få med meg hva politikerne lover og lover.
Er ikke enkelt dette, og når de blir konfrontert
om sin lovnad, sier de bare ”forutsetningen
ble ikke oppnådd pga opposisjonen eller
verdensøkonomien, eller tilskudd fra sittende
regjering”. Ja, ja, klokere blir ikke jeg. Heldigvis
er det lokalvalg og en får bruke sin rett til å
stemme på den personen en tror mest på.

Hovedstyremøtet vi hadde i august, tok
selvfølgelig opp dette med økonomi. Det viser seg
dessverre at LFPS er omtrent illikvid. Vi har ikke
lengre de inntektene vi hadde på lotteri. I tidligere
år hadde vi inntekter på

24. oktober er Verdens Polio dag, i den
forbindelse vil det komme en artikkel i bladet til
Rotary Norden.

kr 300 – 400 000,- pr. år. Hittil i år har vi hatt kun
kr 30 000,-.
Hovedstyret har dessverre måtte sette stopper for
videre utarbeidelser fra Levekårsundersøkelsen
for Polioskadde i Norge. Vi må få kontroll på
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Håper dere alle får en riktig fin høst og en mild
vinter.

Geir

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

26/01/15 10:52
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Steffensrud – nytt tilb
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bud til poliopasienter
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Fra og med høsten 2015 er det
Steffensrud Rehabiliteringssenter,
Bøverbru, som overtar
hovedansvaret for rehabilitering av
poliopasienter i Helse Sør – Øst.
Det betyr at dersom du kommer inn på
et gruppeopphold så er det Steffensrud
som i første omgang skal gi det
tilbudet innen helseforetaket. Når det
gjelder individuelle opphold så kan
også andre rehabiliteringsinstitusjoner
innen helseforetaket kunne tilby plass.
I prinsippet er det slik at du fritt kan
velge behandlingssted, og derfor synes
vi i LFPS at det er viktig at du kjenner
til tilbudet før du velger.
For å finne mere ut av hva de har å
tilby så hadde jeg fått til en avtale
med ledelsen på stedet med gjensidig
utveksling av synspunkter på behov
og hva de har å tilby oss. Jeg ble
mottatt av bestyrer Ole Jakob Dyrnes,
samhandlingsansvarlig Steinar Narum
og teamleder for polio, ergoterapeut
Line Fossumstuen. Sammen gikk vi
gjennom det tilbudet som de nå er i
ferd med å bygge opp, samtidig som
jeg ga uttrykk for hovedtrekkene i
pasientgruppens behov.
De satser på grupper på 8 personer,
og kan i utgangspunktet tilby et tre
ukers opphold. Det er det avtalen
med Helse – Øst går ut på. Her var
jeg på våre vegne klar på at tre uker
er for lite, og at vi har erfaring med
at fire ukers opphold er det beste
for de fleste i vår gruppe. Dette var
ikke ukjent for Steffensrud, og de sa
seg villig til å være med å jobbe for
å kunne gi et fire ukers tilbud etter
hvert. I første omgang vil de kunne
ta imot to grupper i året, men dette
er det planer om å utvide etter hvert
som de får erfaring og ser behovet og
søknadsmassen.
Til å møte pasientene har de følgende
personale:

•

12 fysioterapeuter.

•

5 ergoterapeuter.

•

1 1|2 sosionom.

•

2 idrettspedagoger.

•

1 aktivitør.

•

1 logoped.

•

1 ernæringsfysiolog.

•

1 lege, spesialist i rehabilitering på full tid, samt mulighet
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for tilkalling av spesialister
på forskjellige områder etter
behov.

•

Flere sykepleiere, hvorav
minst 2 på vakt hver natt.

Steffensrud har 73 rom, men avtalen
med Helse Sør – Øst omfatter 48
døgnplasser og 6 dagplasser. De
fleste rommene har regulerbar seng
og nødvendige hjelpemidler på
bad og toalett. Rommene har også
eget TV hvor det i tillegg til tilgang
på programmer er lagt inn info i
forbindelse med oppholdet. Det er også
tilgang på internettforbindelse på alle
rom.
Steffensruds motto er «Steffensrud
– din medspiller på veien mot bedre
helse og aktivt liv».
Med dette som bakteppe så er
de opptatt av å videreutvikle og
kvalitetssikre sine tilbud ovenfor de
forskjellige pasientgrupper. Stikkord
for innholdet i tilbudet kan være:

•

Et ønske om å bidra til pasientens aktivitet og utfoldelse.
Påfyll – motivasjon og hjelp
til å tilrettelegge hverdagen.

•

Hvordan jobber du med energiøkonomisering?

•

Bassengtrening, både i grupper og i individuelle opplegg.

•

Fysioterapi i form av gruppetrening og individuell behandling etter behov.

•

Arbeidsstue med både trening
i daglige gjøremål og utvikling av hobbyaktiviteter.

I tillegg til dette er det tilgang på frisør
og fotpleier på huset. Man kan også få
anledning til å kjøpe tilleggsbehandling
i form av utvidet massasje mv. der det
er behov for det.
Ute har de et tilrettelagt turområde og
et eget tjern med fiskemuligheter. Her
er anledning til å prøve robåt og kano.
Det er også mulighet for grilling og
tilberedning av selvfisket fangst.
Det vil bli evaluering etter hvert
opphold. Dette gjelder om du har vært
med i en gruppe, eller om du har hatt et
individuelt opphold. Det som kommer
fram her vil både komme den enkelte
til gode ved et eventuelt neste opphold,
eller at det kan brukes ovenfor andre
pasienter.

I tillegg skal de nå bygge opp et nytt
brukerutvalg, og her var de interessert
i innspill fra oss i LFPS på eventuelle
medlemmer i utvalget. Og ja – det
skal vi stille opp på. Det vil være
fint om medlemmene har forslag på
medlemmer som kan være med her.
Vi avtale at vi i styret vil bistå
Steffensrud i den pågående
oppbygging av den nødvendige
kompetanse for å kunne gi PPS
pasienter best mulig tilbud framover.
Vi avtalte også at vi skal stille opp
til et felles møte mellom poliottene,
personalet og representanter for LFPS
når det er grupper inne. Hvordan dette
kan gjøres best mulig vil vi prøve
oss fram på. I første omgang har
undertegnede sagt seg villig til å stille
opp, så får vi se på sikt hvordan det
blir framover.
Etter «pep talk`n» fikk jeg en
omvisning på stedet. Vi så på
pasientrommene, fellesrom, salonger,
trenings fasiliteter, basseng og
uteområdet. Jeg har tatt noen bilder, og
noen følger denne artikkelen.
Som nevnt ovenfor så kommer den
første gruppen med poliotter til
Steffensrud i november. Da vil vi
her i redaksjonen sette pris på om
en, eller flere av dere, kan lage en
liten reportasje og tilbakemelding på
hvordan dere opplever tilbudet. Det vil
være viktig for vårt videre samarbeide
med institusjonen.

Tekst og fotor:
Stein Johnsen.

Fine rom: Det er Lyse fine lokaler på Steffensrud

Treningsfasiliteter: Godt utstyrt treningshall.

Tilbud: Det er et mangfoldig tilbud på
senteret.

Basseng: Stort flott basseng på Steffenrud

Rommene: Det er flotte rom på Steffensrud.
Polio 32015
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Akershus og Østfold:

Fagdag 5.9.15 på Quali

Fagdag: Temaene for dagen var ”Trening og ernæring”. Foredragsholdere var fysioterapeut Lillian Festvåg og klinisk ernæringsfysiolog
Hanne Bjørg Slettahjell. Begge fra Sunnaas sykehus.
Samarbeidet mellom LFPS
Akershus og LFPS Østfold
fortsetter, og 5. september 2015
arrangerte vi den andre fagdagen
sammen. Det var til sammen
påmeldt 73 medlemmer, ektefeller,
assistenter og fysioterapeuter til
fagdagen, og 66 av de 73 påmeldte
møtte.
Temaene for dagen var ”Trening og
ernæring”. Foredragsholdere var
fysioterapeut Lillian Festvåg og
klinisk ernæringsfysiolog Hanne
Bjørg Slettahjell. Begge fra Sunnaas
sykehus.
Aud Aasheim ønsket velkommen til
møtet, og nevnte at det var spesielt
hyggelig med besøk fra LFPS’
hovedstyre , LFPS Hedmark og
LFPS Oslo i tillegg til representanter
10 Polio 32015

fra forskjellige NHF-foreninger i
regionen. Mikrofonen ble etter hvert
overlatt til møteleder Arne Furulund.
Deretter var det fysioterapeut Lillian
Festvåg som ville si noe generelt om
trening for oss med polio.
Som polioskadd bør en tenke presis
funksjonstrening. ”Ikke trene for noe
en ikke har bruk for – skrytemuskler”.
Det er viktig at vi alternerer
treningen – ikke belaste de samme
muskelgruppene dag etter dag. En dag
kan vi trene armer og overkropp –
hvile en dag - og da neste dag, kan vi
trene beina.
Intervalltrening gir godt utbytte;
– trene noen minutter – hvile –
trene noen minutter igjen gjennom
treningsøkten.

Forsiktighetsregler i forhold til trening:
Hvis vi kjenner økende generell
utmattelse, økende tyngdefornemmelse
i armer og bein, nye lammelser,
økte smerter eller ”leamus” - bør
vi ta hensyn til det i forhold til
treningsmengden.
Trening av fleksibilitet, smidighet og
balanse er viktig.
Etter pausen skulle det demonstreres
øvelser, og Arne Furulund stilte opp i
treningstøy og med treningsball. Det
ble en meget instruktiv og morsom økt,
og tiden gikk veldig fort med mange
spørsmål og kommentarer etter hvert.
Klokken 13.00 (ca) var det tid for
lunsj, og etter en halv times pause var
det ernæring som sto på programmet.

ity Hotell Mastemyr

Øvelser: Arne Furulund stilte velvillig og viste øvelser sammen med Lillian Festvåg. Det
ble både instruktivt og morsomt.

Kroppens energibehov: Man trenger
mer energi når man beveger seg, og
inntar en for mye energi så vil det lagre
seg på ”strategiske” steder på kroppen.
Anbefalt kaloriinntak for menn er
mellom 1700 og 1800 kcal pr dag. Litt
færre kcal pr dag for kvinner. Det er
viktig å få i seg nok væske, minimum
1,5 liter pr dag. For å kunne følge med
på hva man får i seg av kalorier pr
dag, kan det av og til være lurt å føre
kostholdsdagbok.
Variert kosthold er viktig, og spis fire
måltider i løpet av dagen. Hanne viste
til tallerkenmodellen hvor en tredel
består av grønnsaker, frukt og bær
(2 typer frukt og 3 typer grønnsaker
pr dag – ikke bruk opp frukt- og
bærkvoten på ett glass appelsinjuice
som tilsvarer 5-6 appelsiner) , en tredel

KOSTHOLD: Hanne Bjørg Slettahjell snakket om ernæring.
brød, poteter, ris osv og en tredel fisk
og kjøtt. Planlegg måltidene dine
framover for flere dager om gangen.
Det er ikke lurt å gå i butikken hver
dag og ihvertfall ikke når du er sulten.
Etter flere spørsmål og kommentarer
til Hanne, avsluttet Arne møtet med
stor takk til foredragsholderne og
deltakerne. Han takket også styrene i
LFPS Akershus og Østfold for en fin
fagdag. Uten dette samarbeidet hadde

ingen av lagene klart å arrangere så
flott en dag på egenhånd.
Det er flere av deltakerne som
allerede har kommet med positive
tilbakemelinger.

LFPS Akershus og LFPS Østfold
Aud Aasheim - sekretær
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Levekårsundersøke

Sunnaas sykehus: Sunnaas sykehus ligger sentalt plassert opå Nesodden.

Den 3. juni var det et møte i
gruppa som har arbeidet med
Levekårsundersøkelsen. Med på
møtet var prosjektleder Lillian
Festvåg, Anne-Kristine Schanke og
Johan Stanghelle fra Sunnaas samt
Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly
Hartviksen og Stein Johnsen fra
LFPS.
Hensikten med møtet var å få en
oversikt over status for prosjektet og
at vi skulle bli enige om hva som skal
skje framover.
Selve undersøkelsen er nå sluttført.
Det som ev gjenstår er å få skrevet
fagartikler til medisinske tidsskrift
samt å få produsert undersøkelsen
som et hefte som kan distribueres
til fagmiljøer, samarbeidspartnere,
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politiske/administrative miljøer og
til medlemmene. Dette er en meget
viktig del av arbeidet i den situasjonen
vi og vår del av verden er i pr dato.
Vi ser at polioen ikke er død enda. Vi
kommer til å få nok en generasjon av
poliotter og Post Polio Pasienter (PPS)
i årene framover. Da er det viktig at
fagmiljøene kjenner problemet og får
tilgang på den viten vi har klart å få
frem gjennom undersøkelsen.
Gruppen ble derfor enige om å
fortsette arbeidet. Lillian Festvåg og
Anne-Christine Schanke skal skrive
hver sin fagartikkel til å begynne med,
og så får vi se hva neste skritt blir.
Vi er også opptatt av å utvide
referansegruppen med ytterligere
fagpersoner og to – tre medlemmer av

fagrådet vil bli forespurt om de kan
tenke seg å være med i dette arbeidet.
En artikkel som kan bli viktig i denne
forbindelse vil kunne være vinkling
på spørsmålene rundt Polio og eldre.
Hvilke helseplager har polioskadde i
forhold til gjennomsnittsbefolkningen.
Hvordan klarer vi oss og kommer
helseplagene raskere hos oss en hos
befolkningen for øvrig? Her er det
viktig å få folkehelseinstituttet på
banen for å få til et gjensidig nyttig
samarbeid.
LFPS må sørge for å få
direkte kontakt med alle de
rehabiliteringsinstitusjonene som gir
tilbud til poliopasienter, enten som
gruppe eller på basis av enkeltopphold.
Videre er det viktig å få en oversikt

elsen– veien videre.

over hvor kommunene står i forhold til
Samhandlingsreformen og nødvendig
tilbud til pasientgruppen. Har de
overhodet noe tilbud, og i tilfelle nei.
Hvordan skal de få den nødvendige
kunnskap om hva som er viktig og,
ikke minst, riktig for gruppen.
Det arbeides også med muligheten for
å få til en konferanse for helsepersonell
for å skape interesse og fagkunnskap
som er viktig i behandlingen.
Et annet spørsmål vi må diskutere er
om det skal opprettes en nasjonalt
kompetanse senter for polio, og
hvor det i så fall skal ligge. Kanskje
det kan være like riktig å kytte slik
kompetanse til universitetssykehusene,
men i så fall må vi finne den riktige
innfallsvinkelen for å få det til. Her er

det viktig å bygge opp noe som kan
fungere over tid.
Dette er viktige spørsmål som vi
gjerne vil ha innspille fra medlemmene
på. Vi tar gjerne en meningsutveksling
om dette i Polio. Er det noe vi har
glemt som vi absolutt må jobbe med?
Eventuelle innlegg sendes til
undertegnede.
Stein Johnsen

Jobbet med undersøkelsen:
Lillian Festvåg en av de sentrale bak
Levekårsundersøkelsen.
Polio 32015
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Råd og utvalg i LFPS 2015 - 2016
Styret med vara

Leder
Geir Strømsholm
Nestleder Bjørn Nilsen
Kasserer
Arne Furulund
Sekretær Ragnhild S. Hartviksen
Styremedlem Phuoc Tan Le
1 Vara
Stein Johnsen
2 Vara
Line K. Hersve
Kontakt til NHF:
Ellen Trondsen		

AU 2015/2016

Nerlandsdalen 7
Styrmannsv. 29
Hattemakerlia 86
Teigeveien 12 D
Dr Eufemias 20
Furubergveien 205
Rådyrveien 5

6508 Kristiansund
9014 Tromsø
2019 Skedsmokorset
1640 Råde
0191 Oslo
2316 Hamar
3160 Stokke

Tlf. 951 27 111
Tlf. 952 47 750
Tlf. 918 41 973
Tlf. 957 75 546
Tlf. 411 43 321
Tlf. 916 93 833
Tlf. 926 11 178

geir.stromsholm@gmail.
bjorn.nilsen47@gmail.om
lfps.kass@gmail.com
ragnhsk@online.no
phucoslo@hotmail.com
hamar@uten.net
lkhersve@gmail.com

Postboks 9217

0134 Oslo

Tlf. 24 10 24 43

ellen.trondsen@nhf.no

Leder:
Geir Strømsholm
Medlemmer: Bjørn Nilsen
Ragnhild Skovly Hartviksen

Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund
Styrmannsveien 29, 9014 Tromsø
Teigev. 12 D
1640 Råde

Vara: Arne Furulund

Hattemakerlia 86,

Prosjekt for behandlingslinjer
Leder		
Medlemmer
Vara		

Kjell Inge Bringedal
Mona Myrer		
Geir Strømsholm		

Leder
Medl

Geir Strømsholm Nerlandsdalen 7
Arne Furulund Hattemakerlia 86
Bjørn Nilsen
Styrmannsv. 29

Vara
Ragnhild S.Hartviksen

Teigeveien 12 D

Vårt eget fond

Leder
Geir Strømsholm
Medlem: Arne Furulund
Asbjørn Huka

Fagrådet

2019 Skedsmokorset Tlf: 915 41973

5542 Karmsund		
2435 Våler i Solør
6508 Kristiansund

Behandlingsreiser

Tlf: 951 27 111
Tlf: 95 24 77 50
Tlf. 95 77 55 46

Tlf. 90017522
Tlf. 45605790
Tlf. 95127111

geir.stromsholm@gmail.com
bjorn.nilsen47@gmail.com
ragnhsk@online.no
lfps.kass@gmail.com

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

6508 Kristiansund
Tlf. 95127111 geir.stromsholm@gmail.com
2019 Skedsmokorset Tlf. 91841973 lfps.kass@gmail.com
9014 Tromsø		
Tlf. 952 47 750 bjorn.nilsen47@gmail.om
1640 Råde

Jørivn 19		
Hattemakerlia 86
Tollumløkka 8

Tlf. 95775546

ragnhsk@online.no

6520 Frei
Tlf. 951 27 111 geir.stromsholm@gmail.com
2019 Skedsmokorset Tlf. 91841973 lfps.kass@gmail.com
3611 Kongsberg
Tlf. 90609099 ahuka@online.no

Leder
Nestleder
Sekretær
Overlege
Lungelege
Psykolog
Fysioterapeut

Geir Strømsholm
Bjørn Nilsen
Ragnhild S Hartviksen
Nils Erik Gilhus
Sigurd Aarrestad
Anne-Kristine Schanke
Kari Lofthus

Nerlandsdalen 7,
6508 Kristiansund
Styrmannsv. 29
9014 Tromsø
Teigeveien 12 D,
1640 Råde
Haukeland Universitetsykehus
Oslo Universitetsykehus HF
Sunnaas Sykehus HF		
UNN		

Tlf. 95127111
Tlf. 952 47 750
Tlf 95775546
Tlf 55 97 50 45
Tlf 22 11 80 80
Tlf. 66 96 91 75
Tlf. 77628041

geir.stromsholm@gmai
bjorn.nilsen47@gmail.o
ragnhsk@online.no
nils.gilhus@helse-berge

Vara:

Ove Fondenes
Tina Rekand
Dolores Nilsen
Anita Kjeverud
Phuoc Tan Le

Haukeland Universitetssykehus
Stavanger Universitetssykehus
Sunnaas Sykehus HF		
Sykehuset Innlandet HF
Dronning Eufemias gate 20

Tlf. 55978440
Tlf. 55975045
Tlf.
Tlf. 62537280
Tlf. 411 43 321

ove.fondenes@helse-be
tiina.rekand@helse-ber
dolores.nilsen@sunnaa
anita.keverud@sykehus
phuocoslo@hotmail.co
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anne-kristine.schanke@
kari.lofthus@unn.no

.com
m

Respirasjonsutvalget
Leder
Medlemmer

Vara

Arne Furulund
2019 Skedsmokorset
Tlf. 918 41 973
Trygve Stenvik		
Tlf. 951 18 923
Asbjørg Klevland			
Line K. Hersve
3160 Stokke
Tlf. 926 11 178
Sigurd Aarrestad
Oslo Universitetssykehus HF
Ove Fondenes
Helse Bergen		
Wera Fjeld
3016 Drammen
Tlf. 415 18 848

Valgkomitéen
Leder
Medlem
Vara:

Mona Myrer			
Gunnar Olsen			
Bernt Støylen			
Wera Fjeld			
Randi Halden Larsen		

Redaksjonsutvalget
Leder
Medlem

Stein Johnsen
Mona Myrer

Arne Furulund
Snefrid Bergum
Lillian Festvåg
Bjørn Nilsen

2436 Våler i Solør
8014 Bodø
1358 Jar
3016 Drammen
1274 Oslo

Vara:

Tlf. 456 05 790
Tlf. 412 50 346
Tlf. 926 13 459
Tlf. 415 18 848
Tlf. 971 59 222

mona.myrer@gmail.com
golopp@online.no
2040marcus@gmail.com
wera.fjeld@ebnett.no
randi.halden.larsen@gmail.com

Furubergveien 205 C

2316 Hamar
2436 Våler i Solør

Tlf. 91693833
Tlf. 45605790

hamar@uten.net
mona.myrer@gmail.com

Hattemakerlia 86
Postveien 31
Skoklefald terrasse 13
Styrmannsv. 29

2019 Skedsmokorset
1481 Hagan
1450 Nesoddtangen
9014 Tromsø

Tlf. 91841973
Tlf. 47348595
Tlf. 95051461
Tlf. 95247750

lfps.kass@gmail.com
snefrid.bergum@gmail.com
lillian.festvaag@gmail.com
bjorn.nilsen47@gmail.com

Internasjonalt utvalg
Nestleder
Medlem

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

Geir Strømsholm		
Stein Johnsen		
Snefrid Bergum		
Ragnhild Skovly Hartviksen

6508 Kristiansund
2316 Hamar		
1481 Haga		
1640 Råde		

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

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

Våre nye landsmenn 2015 - 2016
Leder:
Line K. Hersve
Medlemmer
Phuoc Tan Le		

Rådyrveien 5

3160 Stokke Tlf: 92 61 11 78

Dronning Eufemias Gate 20 0191 Oslo

Tlf: 41 14 33 21

lkhersve@gmail.com
phuocoslo@hotmail.com

il.com
om

en.no

@sunnaas.no

ergen.no
rgen.n
as.no
set-innlandet.no
om
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Ventetider hos Helfo
I forbindelse med kontakt med HELFO opplyser at de
«ligger etter» med saksbehandling av søknader for tida.
Dette er spesielt prekært i forhold til saksbehandlingstid
for søknader vedrørende legememidler. Flere av
våre medlemmer har opplevd å få beskjed om at
saksbehandlingstiden for enkeltsaker kan ta inntil 16
uker.
En av grunnene er at de har for lite folk til vanlig
saksbehandling da det har hopet seg opp saker gjennom
ferien. En annen sak er at de ikke har nok farmasøyter
på denne avdelingen enda. Det kan også ha sammenheng

med at det nå er flere medisiner det må søkes spesielt om.
Det er gitt bevilgning til flere stillinger og de vil bli besatt
utover høsten slik at de regner med å komme ned på normal
saksbehandlingstid, det vil si 5 til 6 uker nærmere jul.
HELFO sier derfor at det er lurt at de som vet at de må
ha et svar innen en bestemt dato på grunn av reiser,
behandlingsopphold, med mere, må ta hensyn til dette og
sette i gang søknaden i god tid slik at saken kan avgjøres
innen de frister den enkelte skal forholde seg til.

Dialogmøte med Sunnaas sykehus
LFPS var invitert til dette møtet sammen med mange
andre organisasjoner for å komme med innspill i
forbindelse med Sunnaas strategiarbeid fram mot 2030.
I underkant av 50 organisasjoner var invitert, og av de
møtte sju .
Sunnaas sykehus ser på hvordan sykehuset skal utvikles
framover og hadde stilt følgende spørsmål til de inviterte:

1. Hvilke endringer kan vi forvente de neste årene ut

fra pasient/brukerperspektiv, som Sunnaas sykehus
bør ta hensyn til i sin videre utvikling?

2. Hvilke aktiviteter bør sykehuset spesielt videreutvikle fremover?

3. Er det eksisterende tilbud som bør avvikles, f.eks.
fordi de overtas av kommunehelsetjenesten eller
andre aktører? Bør det innføres nyet tilbud?

4. Er det visse områder/temaer – uavhengig av diag-

noser – som Sunnaas sykehus spesielt burde vektlegge framover?

På disse spørsmålene spilte jeg inn følgende forslag fra
LFPS:

1. Et 4 ukers opptreningsopphold når vi selv synes vi
trenger det. Eller minimum 1 opptreningsopphold
per år.

2. Tilgang på massasje.
3. Et spesielt opptreningsprogram for armer og hender.

4.

Gratis smertebehandling med Botox.

Problemet vårt etter at Samhandlingsreformen kom,
er at RKE på Sunnaas gir mange avslag på søknader
om rehabiliteringsopphold med begrunnelse at nå kan
vi få den hjelpen vi trenger i kommunen vår. Men der
er det som regel lite eller ingenting å hente. Vi med
polio må tas på alvor og få et adekvat tilbud om 4 ukers
opptrening i rehabiliteringsinstitusjon, og som inneholder
bassengtrening, fysioterapi og andre former for trening
samt avspenning. Dette gjorde jeg klart for Sunnaas på
dialogmøtet.

Referat: Snefrid Bergum
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Behandlingsreiser 2016

Rikshospitalet minner om at det nå
snart er søknadsfrist i forhold til
Behandlingsreiser. Søknaden må
være registrert på Rikshospitalet
senest 1. oktober dersom den skal
være med i vurderingen.

behandling i gruppe og individuelt.
Søkerne må også være selvhjulpen
i forhold til personlig hygiene og
forflytning.

Søknadsskjema finner du
på internettsiden: www.
oslo-universitetssykehus.no/
behandlingsreiser

Scandinavian Rehab Center, Tyrkia:
23.04 – 21.05. 2016 og 01.10 –
29.10.2016.

Søkere må kunne delta i fysisk trening/

Tid for opphold

Vintersol, Tenerife:

14.02 – 13.03, 13.03 – 10.04, 30.08. –
27.09, og 27.09 – 29.10 2016.
Ytterligere opplysninger kan også
innhentes via telefon 22 06 78
33 hverdager mellom kl 12.00 –
14.00, eller ved å sende e-post til
behandlingsreiser@ous-hf.no
Dersom du har problemer med å få
skrevet ut skjemaet så kan du kontakte
din lokalavdeling for bistand.

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 13. november. Tildeling skjer
8. desember.
Det benyttes ikke sæskilt søknadsskjema.
Søknad må, for å bli behandlet, omfatte:
 Opplysninger om hva det søkes støtte til.
 Utskrift avhusstandens siste ligning og
ligningsattest.
 Legeattest
 Kontonummer til bruk ved eventuell
tildeling, og telefonnummer.
Søknad sendes til:
Else og Ole Gotaas’ fond
v/advokat Tom Stavnes
Tullins gate 6
0166 Oslo
E-post: siri@stavnes.no
www.gotaasfond.no

Polio 32015
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Aust-Agder poliolags Sverig

På tur: Her klargjøres det for avreise fra Jønkøping.
18. til 21. august 2015 reiste AustAgder Poliolag på tur til Sverige.
Vi var ti deltakere, en i elektrisk
rullestol. Et par avbestillinger,
men vi beholdt likevel den avtalte
egenandelen. Etter en heller dårlig
sommer, snudde været til perfekt
sommervær alle dagene.
Dag 1 startet på Harebakken, der de
fleste ble plukket opp og startet kl.
08.30. Da hadde vi veldig god tid og
fikk en liten kaffestopp langs veien til
Sandefjord, der vi gikk om bord i Fjord
Lines nye ferge til Strømstad med
lunsjbuffet om bord.
Så kjørte vi via Göteborg til
Jönköping en hyggelig by og et
hyggelig hotell sentralt i byen. Dagen
ble avsluttet med en god felles middag.
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Dag 2
Dag 2 gikk ferden til Borensberg, en
1,5 timers biltur. Derfra tar vi en tur på
Götakanalen med MS Kung Sverker.
Det var en annen båt enn bestilt, noe vi
fikk vite etter avreise fra Harebakken.
Det var så vidt rullestolen kom om
bord, måtte bare «demonteres» litt.
Om bord fikk vi lunsj, og en virkelig
flott tur over Vättern, på kanalen og
gjennom sluser. Etter 2 ½ time hentet
bussen oss i Motala, før vi dro tilbake
til hotellet, en hvil og nok en god
middag med hyggelige servitører.
Mens vi ventet på kveldens
middag, bestemte vi neste dags
aktivitet. Liseberg, som var
turoperatørens forslag, var ikke
noe for oss. Etter en «demokratisk
avstemming», landet vi på et besøk i
Botanisk Hage i Gøteborg.

Dag 3
Dag 3 gikk ferden dit.
Første post på programmet ~etter en
god frokost ble Botanisk hage, der
vi tilbrakte passende tid og spiste litt
lunsj etter behov. Der var det også
mulig å låne elektrisk scooter eller
rullestol. Deretter fant vi hotellet som
lå rett ved sentralbanestasjonen. Da
fikk vi litt egentid, som enkelte brukte
til å se seg om, eller bare slappe av.
Denne byen, eller deler av den, var
mer hektisk, men hadde fine områder.
Hotellet her er det første fra våre turer
som har holdt handikapstandard, der
spesielt badet var greit.
Dag 4
Dag 4 var det tid for hjemreise.
Etter en god frokost reiste vi retning
Strömstad, med kaffe og isstopp langs

getur i august

Flott vær: Været viste seg fra sin bestesiden på hele turen.

GÖTA KANAL: Sørlendingene kjørte langs vakre Göta Kanal og så flere av de kjente
kanalbåtene

veien, ute i sola. Så tok vi en omvei
til litt handel på Nordbysenteret, før
ferge Strömstad – Sandefjord, med
tilhørende middagsbuffet om bord.
Bussturen tilbake til Harebakken gikk
unna, og vi var der ca. kl. 18.00
Turen var lagt opp til at alle
skulle være med på alt, uansett
bevegelsesnivå, ha god tid til pauser og
la inntrykkene synke.
Under hele turen var det topp
stemning, topp deltakere og topp
sjåfør. Historiene satt løst og førte til
mye latter.
Beste turen
Dette er den beste turen vi har hatt,
med den perfekte sjåfør, deltakere og
opplegg. Maten var alltid god, været

Gøta Kanal: Vakker tradisjonell svensk landsbygd sett fra båten sørlendingene var på.
strålende og overnattingen god. Det
er også viktig at alle har mulighet til
å komme ut av bussen ved hver stopp
og siden vi var så heldige med været
hadde vi hver dag i alle fall en stopp
undervegs der vi alle kunne komme ut

av bussen og sitte ute i sola og nyte en
kaffe og is.

Tekst og foto:
Elizabeth Laane
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–Turer med min nye X850

Nytt kjøretøy: Snefrid Bergum har reist i Sverige og Norge med sin nye rullestol X850. Mange flotte bilder er resultatet etter
sommerens turer. (Foto: Privat)
20 Polio 32015

0 sommeren 2015

I sommer var det kaldt store deler av sommeren, og
jeg leste på Facebook om alle som lå på glovarme og
overbefolkede strender i syden og oppga temperaturer
på 30 grader mange steder.

Dessuten må jeg konsentrere meg om å kjøre, og da slapper
man av i tankene.

Kom til å tenke på at vi her oppe i Norden er velsignet med
frisk luft og svale temperaturer. Stille og rolig er det også,
siden det virket som alle var på ferie. Da har man det hele
for seg selv og kan konsentrere seg bedre om det som er i
veikanten. Der befant det seg en bugnende mengde ville,
vakre sommerblomster.

Noen av disse bildene tenkte jeg altså å dele med dere.

På Toten, som jeg befant meg da, er det mange gutuer og
veier nedover mot elven, bortover, oppover mot skogen og
ellers et veinett på kryss og tvers.

Tok noen fine bilder i Fjellbacka på Vestkysten av Sverige.
Da ble det altså av sjø og båter. Ved den lille innsjøen
Sillongen, hvor Toten Hotell ligger, tok jeg også noen
bilder.

X850 går fort og jeg kjører som regel på full guffe når jeg
er ute med den. Føler at det gir meg en frihet jeg opplever
bare på den måten. Jeg kommer langt av gårde, og rekker
over store områder på disse turene.

Tok meg imidlertid tid og fotograferte alt det vakre.

De fleste bildene er av veikantene på Toten, men det med
lyng i bakgrunnen er fra Gamle Bergensvei i Nittedal, der
jeg bor til daglig, og hvor jeg også kjører lange turer. På ett
av bildene er også barnebarnet Adam 9 år med.

Tipper forresten at mange av dere har fine turer både med
vanlig rullestol eller Trax som i nyere versjon altså heter
x850. Skriv og fortell dere også da vel!

Tekst og foto: Snefrid Bergum
Polio 32015
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Grethe
Arne
Helene
Bernt
Kjell
Bjørn
Wenche
Nils

Hvem/hva gir brukbar / mindre brukbar behandling
Dørterskler, heiser, døråpninger, trappeløsninger.
Mål, dimensjon, utførelse
Hvilke passer best

Smerte- og pustehjelp

Ombygging av hus, leiligheter:
Toaletter, bad, dusj
Trappeheiser

Det viktigste er ikke at vi alltid skal gjøre alle ting riktig,
-det viktigste er at vi alltid forsøker å gjøre de riktige tingene

Kompetanse, vurdering.

Rehabilitering

x

Smertebehandling

Arbeidsstoler, krykker, kjøkkenbenker, arbeidsredskap til bruk på kjøkkenet.

x
x

Rehabilitering

Hjelpemidler

x

x
x
x
x

Tilgjenge
lighet

Utførelser, bruksområder. Elektrisk/manuell

x
x
x
x
x

Hjelpemidler

Rullestoler/Arbeidsstoler

x

x
x
x
x

Rulle/arbeids
stoler

Fortrinnsvis bilutstyr, hva finnes, hvordan fungerer det.

x

x

x
x
x

Bil

Bil

x

Skatt

x

NAV

Svare eventuelle telefoner

x
x
x
x
x
x
x
x

Likemann

Selvhjelp /Likemannsarbeid

482 18 012
918 41 973
971 10 207
926 13 459
414 71 602
911 18 217
905 11 259
992 29 683

Telefon

”Hjelpelinjen”
LFPS Akershus

x

x

Pustehjelp

x

x
x
x

Ombygging
Trappeheis

Gjør som LFPS Akershus
Her komer en idé til alle lokallagene. I LFPS Akershus
har de laget en oversikt over hvem som kan hjelpe med
hva. Det er den såkalte «Hjelpelinjen».
Redaksjonen synes dette er en så bra idé at det kan være noe
for lokallgene rundt om i landet.
Nå er det kanskje andre lokallag som har laget sine

egne løsninger på hvordan få ut informasjon.
Vi i redaksjonen høer gjerne fra dere og
videreformidler ideer til andre lokallag.
Send ideene til svein@sjolie.no, så finner vi nok plass
til dem i kommende nummer.

Verving av nye medlemmer til
LFPS og lokallagene.
Derav vet jeg at polio eksisterer fortsatt i Asia og at barn
i dag kan ha polio med seg når de blir adoptert. Disse
foreldrene kan forebygge og bidra til at barnet får den
hjelpen det trenger for å gjøre hverdagen enklere for barna
gjennom kunnskap om at LFPS eksisterer.
Kinas og Korea er også blant de landa som i dag har godt
voksne adopterte i Norge, og jeg har tenkt å ta kontakt
med disse foreningene og spre kunnskap om LFPS. Dette
jobber jeg aktiv med siden jeg har tett samarbeid med
Adopsjonsforum og Verdens barn. Adopsjonsforeningene
har også lokale lag rundt i Norge.
Vi har nå for tiden en ny, ikke ubetydelig gruppe, det er
de som kommer til Norge som flyktninger fra Syria og
andre land. De kan også ha nytte av kunnskap om vår
organisasjon. Det er derfor den andre gruppen vi bør
henvende oss til. Det er både forebyggende for dem og
en fin måte for dem til å bli kjent med andre likesinnede.
Her må vi ta kontakt med flyktningmottak og direkte med
innvandrergruppene.
Kanskje lokallagene kan ta slike initiativ slik at vi kan
synliggjøre LFPS, og derigjennom legge til rette for at vi
både kan hjelpe de aktuelle i en vanskelig situasjon, og
samtidig verve nye medlemmer til LFPS?

På tide å tenke i nye baner.
Og for noen kan det være litt skremmende å tenke på de
«Nye norske nordmenn».
Året 2013 fikk jeg samlet de fleste av oss som ble adoptert
fra Vietnam i perioden 1968 – 75. I dag er mange av oss
godt voksne og har stiftet sin egen familie. Det viser seg at
flere av gruppa har polio og at noen av de ikke har aning om
at LFPS lokallag eksisterer.
Vi er en gruppe på ca. 110 adopterte som kommer fra sør i
Vietnam.
Adopsjon fra Vietnam startet igjen fra 1992, men denne
gangen fra nord i Vietnam.

Dette vil også bidra til en øket søkermasse slik at våre
behandlingsreiser til utlandet vil opprettholdes gjennom
nye medlemmer som virkelig har behov for slik behandling.
Og selvsagt kan vi være behjelpelig med at de også får de
øvrige rettigheter de har krav på pga. vår diagnose polio.
Styret har allerede noe brosjyremateriell på andre språk,
men viktigst er det om lokallagene kan jobbe aktivt direkte
med disse gruppene som her er nevnt. Ta gjerne kontakt
med styret hvis dere har spørsmål rundt dette med verving
av nye medlemmer.

Mvh
Line Hersve.

Polio 32015

23

Fra gamle dager
Poliomyelitten i Norden drøftes
av spesialister.
Vi viser til notat et annet sted i dette nummer av Polio hvor vi orienterer om at det nå er tatt
skritt for å etablere et nordisk samarbeid på vårt felt. Denne gangen er det polioforeningene som
tar dette initiativet, men som det framgår av denne artikkelen så er det ikke første gangen et
slikt samarbeide blir iverksatt.
Her kommer artikkelen:
Standardisering av respiratorer er blant de praktiske spørsmålene på møtet mandag.
Den nordiske poliomyelitt-konferanse holdes i Oslo mandag 7. september 1953. Fra hvert av de tre
nordiske landene blir det gitt en redegjørelse for poliomyelitt epidemien i år, hvorledes den har forløpt
og behandling i det akutte stadium og i de senere stadier. På grunnlag av dette diskuteres de erfaringer
en har høstet, og på det grunnlag igjen vil man drøfte hvorledes det fortsatte samarbeidet skal være
mellom de nordiske land, forteller overlege Fredrik Melbye, som sammen med professor Peter M.
Holst redegjør for situasjonen i Norge.
I august måned ble det nedsatt et nordisk utvalg som skulle gjennomgå de forskjellige respiratortyper,
deres effektivitet, for hvilke sykdommer de egnet seg. Tanken er å forsøke å få en standardisering.
Det er ganske innviklede apparater men en masse koblinger. Det gjelder da at man har de samme
dimensjoner. Utvalget vil på møtet mandag gi en redegjørelse om hvor langt de har kommet i arbeidet.
Den standardisering som er påtenkt er et meget vesentlig praktisk spørsmål.
På møtet vil man videre diskutere avlønningen av sykesøstre, leger og sykegymnasiaster som reiser fra
det ene landet til det andre og arbeider. Det må også tas stilling til hvordan de skal forsikres, de har jo
en utsatt jobb, og til pensjonsspørsmålet.
Fra Sverige deltar medisinalråd Rolf Bergmann og professor Gard. Fra Danmark kommer også to leger
og dessuten deltar representanter for helserådene og poliomyelitt-foreningene.
Oslo-pressen i 1953
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Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 3 /15. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 7. november 2015.
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• småklipp

fra nær og fjern

Nytt nasjonalt legevaktnummer – 116117
Nå er det innført et nytt nasjonalt legevaktnummer.
Uansett hvor i landet du befinner deg i landet kan du
ringe 116117.

– Ett felles nummer 116117 er lett å huske, og jeg
håper det vil bidra til at tryggheten for flest øker, sier Høie.
Fastlegen skal fremdeles være hovedkontakten inn i
helsetjenesten Legevakten skal hjelpe dersom fastlegen
ikke er tilgjengelig. Ved livstruende tilstander skal alle
ringe 113.

– Jeg er glad for at vi får et felles legevaktnummer. Det
vil gjøre legevakttjenesten lettere å nå. Vi unngår tidstap,
noe som kan være avgjørende i akutte situasjoner, sier
helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding
fra regjeringen.

116117 er europeiskstandard for legevakt, og er allerede
innført i Tyskland og Østerrike. Nummeret er gratis å
ringe.

Før hadde alle kommunene hvert sitt telefonnummer
til legevakten, og mange hadde også forskjellige
telefonnumre til ulike tider på døgnet.

Du finner mer informasjon om 116117 på helsenorge.no.

WHO: Utbrudd av
polio i Ukraina

• løsning x-ord

To utbrudd av polio er bekreftet i sydvestre
Ukraina. Dermed er det første utbruddet av
sykdommen registrert i Europa siden 2010.
Det er det svenske nyhetsbyrået TT som skrev dette
den 2. september.
Tilfellet er de første i Ukraina siden 1996, i følge
verdenshelseorganiasjonen WHO. Det handler om
to barn, ti måneder og fire år, som er blitt lammet av
polio. WHO betrakter Ukraina som spesielt utsatt
på grunn av utilstrekklig vaksinasjonsprogram. I
fjor var bare halvparten av barne helt immune mor
polio og andre sykdommer som kan forebygges med
vaksine.
Risk for spredning
Risikoen for spredning inne i landet er høy,
bedømmer WHO. Derimot er riskioen lav for
nabolandene Romania, Polen, Ungarn og Slovakia.
Det finns inngen behandling mot polio som angriper
nervesystemet og kan forårsake lammelser.
SVT.se/TT
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Gunnar Hansson i Flekkerøy, ble trukket ut som vinner av xordet i nr. 2/2015. 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

Oppland Poliolag
Annelise M. Krågsrud
Haugsbakken 17
2770 Jaren
Tlf: 915 32 749
perkraag@online.no

Hordaland Poliolag
Liv Grethe Markussen
Nordåsdalen 45
5235 Rådal
Tlf: 55 13 28 21
Mob: 481 26 667
livgmar@online.no

Oslo Poliolag
Phuoc Tan Le
Dronning Eufemias gate 20
0191 Oslo
Mob: 416 97 717
phuocoslo@hotmail.com

LFPS Nordvest



JA,

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

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

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

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

….din medspiller på veien mot bedre helse og ak�vt liv!
Steﬀensrud har avtale med Helse Sør‐Øst RHF om å gi �lbud �l
personer med følge�lstander e�er polio.
Vi �lbyr gruppeopphold og individuelle opphold døgn/dag.

3 ukers gruppeopphold for polio
Mestrings‐, lærings‐ og trenings�lbud
Inn�l 8 deltagere
Individuell �lre�elegging
Neste kurs : 26. november ‐ 16. desember
Hvordan søke?
‐ direkte �l oss fra legespesialist i sykehus eller
‐ fastlegen sender søknad �l Regional Koordinerende enhet (RKE)
Ta kontakt for mer informasjon ‐ 61 19 91 00
booking@steﬀensrud.no

www.steﬀensrud.no

