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Nytt felles
parkeringsregelverk
for offentlig og privat
parkering.
Det har «ryktes» blant våre lesere at det arbeides med
et nytt regelverk som skal regulere offentlig og privat
parkering. Slik det er i dag så har for eksempel de
private aktørene hver sine regler for parkering med HC
bevis. Noen tar betaling, andre ikke. Tiden for avgift er
også sterkt varierende.
For å få en ensartet praksis på området har
Samferdselsdepartementet satt i gang et arbeide for
å lage et felles regelverk som alle kan/skal benytte.
Saken ha vært ute på høring for ca et år siden, men
saken er ikke ferdig behandlet i departementet enda.
De opplyser imidlertid til NHF at målsettingen er å få
regelverket ferdig før nyttår slik at det kan tre i kraft i
løpet av 2016.
Slik saken står i dag kan de ikke si noe om hva
regelverket vil inneholde hverken i forhold til skilting
eller plassering og størrelse, høyde og eventuell
universell utforming på betalingsautomatene. Heller
ikke kan de si noe om betalingsbetingelsene.
Polio vil følge saken og formidle de nye reglene så
snart de er klare.

Tysse 6110 HC Ideell for transport av rullestoler
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Tysse lift med hydraulisk arrangement som hever
og senker tilhengeren. Gir nærmest horisontal
inn- og utlasting med maksimal sikkerhet. Andre
Tysse lift modeller kan leveres med skap eller alu.
lokk. Manuell eller elektrisk pumpe. Kan også
leveres med fjernstyring.
Finn din nærmeste
forhandler på

www.tysse.no

- tilhenger av norsk kvalitet

Polio

nr.4  2015

Postadresse:
Postboks 9217, 0134 Oslo
Telefon sentralbord: 24 10 24 00
www.polionorway.no

• innhold
Lederen har ordet.................................................................................... 4
Polio ingen hindring............................................................................6 - 7
LFPS snart på nett.................................................................................. 9
Fire fantastiske uker i Trykia........................................................... 10 - 11
Regjeringen legger fram ny helse og sykehusplan........................12 - 13
Fagdag i Trøndelag........................................................................14 - 15
Møte i brukerutvalget i NAV............................................. 16 - 17 - 18 - 19
Mer humor......................................................................................20 - 21
x-ord...................................................................................................... 22
Fra gamle dager......................................................................23 - 24 - 25
Småklipp fra nær og fjern...................................................................... 26
Lokallagenes kontaktpersoner.............................................................. 27

Ansvarlig redaktør
Leder i LFPS Geir Strømsholm
geir.stromsholm@gmail.com
Redaktør
Stein Johnsen
hamar@uten.net
Redaktør, design og layout
Svein Sjølie
mob: 911 56 216
svein@sjolie.no
Redaksjonsutvalg
Snefrid Bergum
snefrid.bergum@gmail.com
Lillian Festvaag
lilian.festvaag@gmail.com
Mona Myrer
mona.myrer@gmail.com
Bjørn Nilsen
bjorn.nilsen@gmail.com
Frist for innlevering av stoff
Stoff til neste numnmer må
være innsendt til hamar@uten.
net senest 1. mars 2016.
Trykk
Dalby Grafisk, Hamar
Annonser
Salgs Forum AS
Tlf: 51 31 57 00
post@salgs-forum.no
Opplag 2700
Forsidebilde:
Vinteren er her og naturen viser
seg fra en vakker side.

• hovedstyret i

LFPS

Leder
Geir Strømsholm

Nestleder
Bjørn Nilsen

Kasserer:
Arne Furulund

Sekretær:
Ragnhild Skovly
Hartviksen

Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund N
Mobil: 951 27 111
geir.stromsholm
@gmail.com
post@polionorway.no

Hattemakerlia 86
2019 Skedsmokorset
Mobil: 918 41 973
lfps.kass@gmail.com
post@polionorway.no

Styremedlem:
Phuoc Tan Le

Dronning Eufemias
gate 20
0191 Oslo
Mobil: 411 43 321
phuocoslo@hotmail.com

Styrmannsveien 29
9014 Tromsø
Mobil: 952 47 750
bjornnilsen47@gmail.
com

Teigev. 12
1640 Råde
Mobil: 957 75 546
ragnhsk@online.no
post@polionorway.no

1. vara
Stein Johnsen

Furubergvegen 205
2316 Hamar
Mobil: 916 93 833
hamar@uten.net
post@polionorway.no

2. varamedlem
Line Hersve

Rådyrveien 5
3160 Stokke
Mobil: 926 11 178
lkhersve@gmail.com

KONTAKT TIL KONTORET HOS NHF:

Ellen Trondsen, tlf: 24 10 24 43, ellen.trondsen@nhf.no, Postboks 9217,
Grønland, 0134 Oslo
Polio 4 2015

•3

•

lederen har ordet

Vi har jo lagt merke til at det kommer mange nye
mennesker til vår land. Det er en kjensgjerning at krig,
uroligheter og nød skaper folkevandringer. Ren historisk dro
bortimot en tredjedel av Norges befolkning over til USA,
for å skape seg og sine, trygghet og nye hjem.
Det var mange ressursfolk som dro fra landet og nå er det
vår tur til å få besøk av ny folkevandring. De få jeg har vært
i kontakt med er høyt skolerte.

Rehabiltation Medicine og heter Health and Psychosocial
Conditions in Norwegian Polio Survivors 2014: a 20-Year
Follow-up Study. Lillan fikk skryt og ros fra fagpersonene i
rådet for artikkelen og det arbeidet hun hadde lagt ned.
Det blir spennende å høre hvordan opplevelsen var for den
første gruppen som er Steffensrud. Stein Johnsen er LFPS
sin brukerrepresentant og vil møte gruppen. Snefrid Bergum
er LFPS sin brukerrepresentant på Sunnaas sykehus.

Blant de som kommer hit er det også mennesker som har
fått polio i sitt hjemland, voksne og barn. De kjenner ikke
til vårt helsesystem og hva som kan gjøres. Hvilke råd
bør en polio overlever få? Vi må også være klar over at
overleverne i Norge er i slutten av sin arbeidsaktive periode
eller blitt pensjonister. De nye er i en annen fase av livet.
Hva skal de satse på for å få en god livskvalitet og bidra til
vårt fellesskap?

I høst var jeg så heldig å få være med på Fagdagen som
LFPS Trøndelag hadde i Stjørdal. Referat fra dagen er
med i bladet. Må få lov til å takke for et flott gjennomført
arrangement.

Store spørsmål som det ikke er lett å besvare.

LFPS.NO er navnet på vår nye hjemmeside. Svein Sjølie
har sendt e-post til alle fylkeslag og bedt om informasjon,
håper han får dette raskt slik at siden kan komme i gang.
Informasjon om dette står også i bladet vårt.

Hovedstyret besluttet tidligere i år å nedsette et utvalg som
skal se på dette, og spre informasjon om behandlingstilbud
for polio overlevere.
Det var trist å få informasjon om at to barn hadde fått polio
i Ukraina. De har satt i gang massevaksinasjon og siste
informasjon jeg har fått, er at hittil er over 1 million barn
blitt vaksinert.
WHO sier at de sammen med Rotary programmet
”EndPolioNow” skal utrydde polio i verden om 3 år.
Arbeidsgruppen som var nedsatt av Helse og
omsorgsdirektoratet i forbindelse med Behandlingsreiser til
utlandet, hvor Arne Furulund og meg selv var en del av, har
nå overlevert utkastet til høringsnotatet. Utkastet behandles
nå internt og overleveres for videre behandling 1. desember
i år. Direktoratet har vært veldig lydhør og samarbeidsvillig
for de endringsforslag som kom fram. Dette var en lærerik
prosses for oss.
Regjeringens foreslåtte tilskudd er 123,148 millioner kroner
i statsbudsjettet for 2016. Dette er på linje med 2015.
Lillian Festvåg var med på fagrådmøtet vårt nå i november
og fremla artikkelen som nå er oversendt til Journal of
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I hovedstyret har vi allerede startet prosessen med vårt
årsmøte i LFPS, tror det skal bli en spennende fagdag som
vil innholde flere elementer.

Til slutt vil jeg takke dere for alle innspill vi har fått, og at
vi får jobbe sammen med så mange kunnskapsrike polio
overlevere. Dere må huske på å ta vare på dere selv også.
Slapp av og kos dere i jula og, vi ser frem til neste år
sammen med dere.

Godt jul og godt nyttår.

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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Polio ingen hindring
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Under idrettsgallaen i Trondheim
den 16. oktober i år manglet det ei
dame som hadde gjort seg fortjent
til og skulle få overrakt en ærespris
fra idretten pga sitt utrettelige og
alltid like engasjerte arbeide for
andres og sin egen helse.
– Hvem var det, og hvor var hun denne
dagen da idretts-Norge ville hedre
henne for mange års fremragende
innsats i idrettens navn?
Jo, kjære lesere. Her var det
snakk om prioritering. Dama heter
Magnhild Aase Sandvik, og hun var
på behandlingsreise på Vintersol på
Tenerife sammen med noen og tjue
andre med samme hoveddiagnose,
nemlig PPS, eller post polio.
Men for å forstå bakgrunnen for
denne utmerkelsen og bakgrunnen
for at hun valgte slik så må vi se
litt på hennes historie. Magnhild
har vokst opp i Gulen i Ytre Sogn
hvor hennes far drev landhandel og
skipsekspedisjon mv. Allerede som
ung under krigen måtte hun være med
å ta ansvar for drift av forretningen,
noe som ga henne erfaring og tro på at
hun som jente kunne klare det samme
som gutter, om ikke mere.
Hun kom tidlig inn i skoleverket
pga. utdannelse innen husstell. På
spørsmål fra intervjueren om dette har
vært hovedinteressen gjennom livet så
svarer hun kontant: «det og». Ja vel,
hva betyr det?
Allerede i ungdommen kom
hun i kontakt med DNT, det vil si
Den Norske Turistforening, hvor
hun arbeidet tre eller fire somre
som vertskap på en av hyttene i
Jotunheimen. Der kom hun i kontakt
med mange kjente politikere og
organisasjonsfolk, og hun hadde
åpenbart klart å vise at her var det en
jente med «tæl».
Magnhild er en av våre veteraner
innen skoleverket. Hun er utdannet
husstellærer og ble allerede som meget
ung «head huntet» til jobben som
bestyrer, senere rektor på Norges første
skole for utdanning av husmorvikarer
på Voss. Hun begynte i 1957 og var
da 26 år gammel, og her var hun var
aktivt med i oppbygging av denne
utdannelsen. Hun engasjerte seg
samtidig for at funksjonshemmede
skulle komme inn ved utdanningen
og få de samme vilkår som alle andre
elever i skoleverket. Hun arbeidet
ved denne skolen fram til 1993,
bare avbrutt av permisjoner for å
ta videreutdanning, blant annet i:
ernæring, helse og miljø.
Hennes engasjement i dette arbeidet

førte også til at hun ble interessert og
aktiv innen Soroptimistbevegelsen
i Norge. Dette er som kjent en
organisasjon som arbeider for
kvinners rettigheter og for å bedre
livssituasjonen for disse lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Også her
ble hun lagt merke til, og gjennom
dette engasjementet fikk hun tilbud
om å komme inn i forsvaret og ta
kurs ved Forsvarets Høyskole. Etter
utdanningen der, 9 mnd, arbeidet hun
en tid på feltsykehus i Bardu under de
store vinterøvelsene. Hun var der en
av to kvinner i sin gruppe. Den gang
var det ikke vanlig med flere kvinner
i gruppene. Og som husstellærer var
hun samtidig et naturlig valg når
de ble plukket ut ansvarshavende
for forpleining av «de store gutta»,
herunder offiserer, gjester, og også
kongelige. I dette arbeidet traff hun
igjen flere av de hun hadde møtt som
vertskap for DNT i Jotunheimen
tidligere.
Etter hvert følte hun behov for mere
formell utdanning innen økonomi og
ledelse, noe hun ordnet ved å melde
seg på studier ved Handelshøyskolen.
Alder har aldri vært noen hindring for
Magnhild til å begynne på noe nytt,
og hun var 50 år gammel da hun tok
denne spesialiseringen. «Det kom godt
med i flere sammenhenger».
Hun begynte tidlig med sport og
idrett. I tillegg til at hun arbeidet som
turist-vert ble hun tidlig interessert i
friluftsliv og aktiv innen flere grener
i idretten. Pga polio som liten så var
det flere grener hun ikke behersket,
men det stoppet henne ikke i forhold
til et aktivt idrettsliv. Gjennom mange
år har hun tatt idrettsmerket, noe som
har resultert i merket i alle valører,
samt statuetten og flere utmerkelser
gjennom mer en 25 år som aktiv.
Jamenn, sier jeg, når du ikke kan være
med på alle øvelsene, hvordan får du
da idrettsmerket? Magnhild forteller
da ta hun har satt seg inn i reglene, og
de er slik at dersom du ikke kan utføre
en øvelse så finnes det alternativ for
denne. Hun kan blant annet ikke kaste
kule, men kan ta armhevinger i stedet.
Heller ikke kan hun klare kravet på 60
m, eller kravet for utholdenhet, men
hun får ta dette i form av en sykkeltur
og lengre turer til fots. Med andre ord.
«Du kan ikke la et handikap stoppe
deg i nå dine mål, og det er flere veier
som fører fram til disse målene».
Gjennom sin deltakelse i idretten
har hun, naturligvis vil jeg si, også
arbeidet for funksjonshemmedes
deltakelse i idretten på lik linje med
alle andre. Også her var hun blant de

som gikk i bresjen for dette arbeidet.
I dag er det slik at Idrettsforbundet
gir tilbud som er tilrettelagt for
forskjellige funksjonshemninger. «Der
er idrettsforbundet blitt meget flinke»
sier hun.
Bostedet hennes er fortsatt Voss.
Det vil si at det er dette som er hennes
base, men de siste årene har hun bodd
store deler av året i Spania, i nærheten
av Reumasol. Det vil si, hun bor 4 – 5
km unna, men legger inn trening ved
å gå denne distansen tur – retur 2 til
3 dager i uka. I tillegg har hun en
dag i måneden hvor hun har som mål
og gå en mil. Hun er medlem av den
norske klubben på stedet. Det er en
aktiv gjeng som er opptatt av å holde
seg i form. Dette gjør de gjennom å gå
turer og gjennom å ta idrettsmerket der
nede. Naturligvis blir det tid for annen
sosial aktivitet i denne klubben, og hun
skryter av miljøet blant de nordmenn
som bor her.
Under hele intervjuet forsøkte jeg
å få Magnhild til å fortelle hvilken
ærespris hun skulle få, og hvordan
hun hadde gjort seg spesielt fortjent til
denne. Det virket som hun ikke helt
kunne forstå hvorfor Idrettsforbundet
ville gjøre stas på henne. Hun hadde
da ikke gjort så mye spesielt. Bare det
hun syntes hun måtte, både for seg selv
og for at andre skulle få være med på
de tilbud som idretten har.
Og på Behandlingsreise? Nei da,
hun sparer seg ikke der heller. Hun er
aktiv hele tiden og viser tydelig at hun
er i god form og at hun gjør det som er
nødvendig for å vedlikeholde denne.
Her er vi flere som godt kan lære mye
av henne og hennes like. Det går an
å være aktiv selv med handikap og i
godt voksen alder. Det vil vi alle ha
igjen for gjennom en bedre hverdag.
Derfor: Takk til deg Magnhild for at
du er den du er, og for det arbeidet du
har nedlagt gjennom ditt arbeide og
gjennom ditt engasjement i idretten og
foreninger for øvrig.
Vi ønsker deg til lykke med prisen
og lykke til videre.

Tekst og foto Stein Johnsen.
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Nifab.no
– statlig
informasjon
om alternativ
behandling
Noen lesere har etterlyst muligheter
for tilgang til alternative
behandlingstilbud for flere lidelser/
diagnoser. Dette er et vanskelig felt
å bevege seg inn i, men vi har brakt
i erfaring at det offentlige Norge
har åpnet for info om dette. Våre
lesere vil kunne finne opplysninger
på nettsiden: nifab.no . Dette er
det statlige informasjonskilden
for fakta om alternative
behandlingsmetoder og produkter.
Nettstedet gir befolkningen upartisk,
forskningsbasert og kvalitetssikret
informasjon om effekt og sikketrhet
ved alternativ behandling. Du kan
også ringe eller sende e-post med
dine spørsmål til nifab. (www.nifab.
no)

Redaksjonen ønsker
alle lesere en god jul!

Gode soveråd
Når ekspertene ikke får sove, så varer det uansett
ikke så lenge. De har egne teknikker for å sovne
raskt. Her er noen gode råd.
Blås bobler: Det høres rart ut, men det å blåse
noen såpebobler rett før sengetid hjelper deg å
sovne raskere. Dyp pusting vil hjelpe til med å roe
ned kropp og sinn.
Pusteteknikk: Sitt i en komfortabel stilling. Lukk
øynene og fokuser på pusten i tre til 15 minutter.
Når tankene begynner å vandre så begynn å telle
inn- og utpust. Denne typen meditasjon sies å
kunne senke blodtrykket, hjerterytmen, redusere
angst og få deg til å sove bedre.
Lese: Å lese på sengen er ok det også. Ved å
distrahere tankene dine med en god bok, lar du
kroppen slappe av.
Rolig musikk: Å høre på rolig musikk eller
bølgeskvulp eller regndråper kan hjelpe deg til
å sovne, og til og med gjøre søvnen lengre og
dypere.
Ikke se på klokka: Etter du har slukket lyset og
lagt deg under dyna, ikke sjekk hvor mye klokka
er. Selv om du våkner midt på natta, unngå å se på
klokka.
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LFPS.NO – snart på nett

Forsiden: Slik ser den foreløpge forsiden ut. Hvordan de blir seende ut til slutt er ikke helt bestemt. Det jobbes kontinuerlig med
utviklingen av sidene.
Som sikkert mange av dere har fått med seg så har
lfps.no ikke vært på nettet den siste tid. Det er mange
grunner til det, men nå nærmer det seg relansering av
hjemmesidene. Vi regner med at sidene skal begynne å
ta form før jul. Dere kan følge med på framdriften ved å
klikke dere inn på lfps.no.
Det er en av de viktigste grunnene til at vi har skiftet
leverandør, eller webhotell som det kalles. Det er på deres
server våre sider blir lagret. Styret i LFPS mente at adressen
skulle være den samme, altså lfps.no. Men det var ikke så
greit som en skulle tro.
Nå er alt det formelle på plass og nå begynner arbeidet
med å bygge opp sidene slik at de får et nyttig og
informativt innhold.
Send inn materiell
Derfor kommer min oppfordring til alle lokallagsledere over
det ganske land. Nå vil dere etter hvert få en unik mulighet
til å fortelle om lokallagene deres til lesere av nettsidene.
Planene framover er at hvert enkelt lokallag skal får
tilgang til «sine» sider på weben. Men det tar vi etter hvert.
Det viktige nå er at dere sender stoff inn til svein@sjolie.no
slik at vi får lagt det ut.
Hensikten med hjemmesidene er jo at kommunikasjonen
mellom styre og medlemmer skal bli så rask som mulig.
Derfor er det greit at de enkelte lokallag får mulighet til

å legge ut lokalstoffet sjøl om de mener det er riktig å
informere alle om det.
Fortsatt medlemsblad
Nå må ingen tro at hjemmesidene skal være noen
konkurrent til medlemsbladet. Medlemsbladet Polio
skal komme ut som vanlig med fire nummer i året også i
framtida.
Samme redaktør
Stein Johnsen, LFPS’ mangeårig leder skal også være
redaktør for hjemmesidene og bladet. En jobb han tok på
seg etter landsmøtet i sommer da Geir Strømshol ble valgt
til ny leder.
Det er jo mest naturlig at både blad og hjemmesider har
samme redaktør, sjøl om det er selvfølgelig styreleder Geir
Strømsholm har totalansvaret. Slik bør, og skal det være.
Ingen konkurrent
Hjemmeisdene skal snarere være et supplement til
medlemsbladet. En hjemmeside hvor man kan utveksle
meninger og ytringer og ha diskusjoner. Samtidig som
Polio skal komme ut med de mer omfattende reportasjer og
artikler.

Svein Sjølie
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Fire fantastiske uker ved Scan

Lørdag 10. oktober sto vi klare
til avreise fra Airport Oslo
Gardermoen med destinasjon
Antalya i Tyrkia. Vi hadde
vært så heldige å få tur med
Behandlingsreiser i år. Det var
mange kjente å møte, men også
noen som var på Behandlingsreise
for første gang, og noen som var på
høsten for første gang. Det er alltid
hyggelig å treffe, og treffe igjen
poliofolket.
På flyplassen i Antalya ble vi møtt av
sykepleier Britt-Elin. Vi blir hentet i
buss og kjørt videre til Hotell Royal
Atlantis Spa & Resort og SRC. Det er
godt å komme fram etter en lang dag
på reise.
Søndag klokken 12 var det møte med
dr Mehmet som presenterte årets
fysioterapeuter, og vi fikk utdelt
timeplan for oppholdet. Resten av
dagen ble brukt til å pakke ut og
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komme i orden på rommet og en
liten rundtur i området. Noen bestilte
seg hamam og en times massasje på
ettermiddagen, så vi var klare til start
på mandag.
Mandag/tirsdag og torsdag/fredag er
det tre treningsøkter med fysioterapi/
massasje, trening i varmtvannsbasseng
og fellestrening i treningssal.
Onsdag er avspenningsdag i
varmtvannsbassenget og i treningssal.
Det er godt å kunne ta det roligere
denne dagen, for etter to «tøffe»
treningsdager trenger kroppen å hvile.
Etter første uka er vi ganske slitne etter
all treningen. Det samme gjelder vel
uke 2, men så merkes framgangen. Vi
kan og får til mer og mer.
Det er viktig for oss med polio at
medisinsk massasje er en del av
programmet, og 99,99% synes
massasje er helt topp. Det er også

mulig å bestille ekstra massasjetimer
i tillegg til de som er i programmet.
Disse timene betaler jeg gjerne selv.
Vi har også i år hatt fantastiske
fysioterapeuter og studenter som
legger opp individuelle treningsplaner
for oss som fører til at vi hele tiden må
strekke oss mot nye mål. Det har vært
moro å trene, selv om svetten renner
oppover og nedover når økta er over.
Jeg har hatt en fantastisk bedring under
oppholdet, og jeg vet om flere som
også har hatt det.
Fysioterapeutene gir uttrykk for at de
er ganske imponert over motivasjonen
vår for å trene og være med på
opplegget. Som Klaus sa det: – Jeg
tenker ofte på pasienter som kommer
til meg hjemme med litt vondt i
nakke eller skulder, og ikke vet
hvordan de skal komme videre med
de «forferdelige smertene». De burde
virkelig vært her og sett dere som har

dinavian Rehab Center i Tyrkia

Samlet: Hele gjengen på høstenes
helsereise til Tyrkia samlet.
mye mer smerter og problemer i hele
kroppen, og som står på hele tiden for
å klare utfordringene. De burde fått litt
av den motivasjonen dere har.
Første uka var Britt-Elin til stede hver
dag og hjalp oss med det praktiske
– f.eks ekstra madrasser osv i tillegg
til at hun ordner med medisiner hvis
du har hodepine, magevondt eller
forkjølelse. Vi har også en samtale i
løpet av uka med sykepleieren.
Alle i gruppa har også samtale med
dr Mehmet i løpet av denne uka, og
så er han til stede i senteret eller på
telefonen 24 timer i døgnet. Du kan
alltid treffe han under oppholdet, og
dersom du har plager og smerter som
trenger ekstra behandling kan du få
vanlig akupunktur eller dry neddling
akupunktur som dr Mehmet utfører.
Han har mange besøk på kontoret i den
tiden vi er der. Han har alltid tid til deg
eller meg.

Han har også hatt opplæring av
fysioterapeutene og massørene før vi
kommer.
Vi bor på hotell sammen med
andre gjester, og all betjeningen
fra koffertgutt, vaskedamer,
bassengdamen, servitører, kokker og
sjefene tar i mot oss med glade smil og
åpne armer hver gang vi kommer. Det
er helt topp.
Andre helgen under oppholdet,
var det noen få som reiste på tur til
Kappadokia – et fantastisk område ca
60 mil fra SRC. Det var tydelig å se at
det hadde vært en vellykket tur.

Pent: Det er vakker natur i Tyrkia
med rullestol tar heller en liten tur i
nærområdet.
Vi har hatt flott vær, med temperaturer
godt over 30 grader og en tre fire dager
med regn, torden og vind og da er
det naturkreftene som rår. Hold deg
innendørs!
7. november var det tid for hjemreise,
og det var nok en litt sliten, men
solbrun og fornøyd gjeng som landet
på Gardermoen ved midnatt.
Det har vært et flott og utbytterikt
opphold for alle.

Det var også noen under oppholdet
som leide bil og var på langtur.
I tillegg så bor vi ganske nær Side
og Manavgat, og jeg tror det var
mange som brukte buss hit og dit
mange ganger i løpet av oppholdet. Vi

Aud Aasheim

Pasientenes helsetjeneste.

Regjeringen legger fram ny
Nasjonal helse og sykehusplan.

Bakgrunnen for den nye planen er at staten overtok
sykehusene fra 2002. Dette for å få et mere samkjørt og
bredere tilbud for alle pasientgrupper over hele landet.
Resursene kunne samordnes og det ble bedre kontroll på
økonomien.
Etter hvert ble man klar over at dette ikke var nok. Fortsatt
så oppleves det at det er ganske strikte grenser mellom de
forskjellige helseforetakene, og Pasienten/brukeren ikke fikk
de rettigheter og den plass i systemet som er ønskelig for
den videreutvikling. Derfor har Helse og Omsorgsminister
Høye arbeidet med en ny Nasjonal Helse og Sykehusplan
for hele landet.
Et viktig element i planen er at den skal legge til rette for
en aktiv pasientrolle. Det ligger også en klar erkjennelse
av at vi blir eldre, det vil si at gjennomsnitts levealder
øker, og derigjennom blir det flere som lever med kroniske
sykdommer. For å møte dette må Helse Norge organiseres
slik at vi kan behandle mer og flere.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen reiser nå rundt i
landet og presenterer regjeringens nye plan for bedre
pasientrettigheter og helsetjenester. Planen er opptatt av:

•

Økt valgfrihet.

•

Kortere ventetid.

•

Enklere for pasienten.

Og hvordan skal man sikre at det blir lettere for pasientene
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å få sine rettigheter innen de tidsfrister som gjelder nå og vil
bli satt i framtiden? Det kan man oppnå med flg prinsipper:

•

Unngå variasjon.

•

Bedre kvalitet.

•

Mer forutsigbarhet.

•

Bedre ressursutnyttelse.

•

Kortere ventetider.

Dagens system er komplisert. Det er ikke lett å orientere seg
i et stadig mere komplisert regelverk. (Se illustrasjon – side
4 i presentasjonen) Målsettingen er å gjøre det hele enklere
for pasienten. Man kan se for seg et tilbud med følgende
innhold:

•

Vi får brev om oppmøte innen 10 dager.

•

Sykehus/behandler gir oss beskjed når
behandlingen starter.

•

Er vi misfornøyd med ventetiden, kan vi velge
andre private på: helsenorge.no

•

Dersom fristen brytes, skal behandler kontakte
HELFO og ikke pasienten.

Dersom vi har datautstyr og nettilgang så kan det hele bli
enklere, men det virker ikke som man i denne fasen har
klart å tenke alternativt for de av oss som fortsatt ikke har

dette, og kanskje heller ikke kan anskaffe det pga vansker
med betjening av utstyret.
Men dersom vi da har slikt utstyr betyr det at vi kan gå inn
på: helsenorge.no og velge behandlingssted. Her får vi da
se hvilke tilbud som er tilgjengelig innenfor det området/
lidelsen vi skal behandles for. Her er det lagt opp lenker
slik at vi kan lete både geografisk og innenfor diagnosen.
Gjennom dette søket skal vi da kunne ta avgjørelser om
eventuelt bytte av behandlingssted mv.
I denne omgangen er det ikke klart for å innlemme alle
helsetjenesten i reformen. Regjeringen har derfor bestemt
seg for å starte med tre hovedområder, nemlig Rus, Psykisk
helsevern og enklere tilfelle innen Somatikk. Det som
omfattes av reformen blir da:

•

Døgnbehandling av voksne, unge og barn.

•

Døgnbehandling av rus.

•

Enkle utredninger innen hjerte og kar.

•

Enkle behandlinger innen gynekologi.

•

Behandling av grå stær.

•

Behandling for hofteleddsartroser.

•

Behandling for kneleddsartroser.

•

Enklere ortopediske inngrep.

•

Endoskopier.

•

Utredning og behandling av godartede tilstander,
for eksempel prostata.

Et av hovedområdene for igangsetting av reformen nå er
kreftbehandlingen. Planen inneholder derfor elementer som
klargjør følgende:

•

Klar styring.

•

Raskt og forutsigbart tilbud.

•

Brukere og fagfolk tungt med i utviklingen.

•

Måling av utviklingen for å forbedre.

•

Utnytte ressursene bedre.

og kommunene.
Gjennom dette så vil man altså styrke pasientenes
rettigheter, legge klare mål på personalets utvikling og
kompetanse og styre utviklingen innenfor de enkelte
helseforetak. Det tas også sikte på å forbedre og
videreutvikle prehospitale tjenester.
I dette systemet ligger det som Høye har omtalt som
«pakkeforløp» for den enkelte pasient. Det vil si at
pasienten vil få krav på å få på plass en forpliktende
plan på hvordan vedkommendes lidelse skal bli møtt og
behandlet i helsevesenet. Målsettingen er blant annet å
redusere flaskehalser gjennom endret oppgavedeling. Et
av prinsippene er ast pasienten skal ha en primærkontakt i
systemet gjennom hele prosessen.
Det vil også bli arbeidet for å få et bedre samsvar
mellom behovene og den bemanning som er til stede
i helsevesenet. Det skal utvikles modeller for bedre
utdanning av spesialister og oppgavedelingen mellom de
enkelte enheter blir mere klar. Heri ligger også en styrke av
akuttmottakene. Kapasiteten i sykehusene blir bedre utnyttet
og samhandlingen med de primære virksomhetene styrket.
Departementet lover altså en bedre flyt i systemet til
pasientens beste samtidig som kompetansen og kapasiteten
blir bedre tilpasset det behovet som finnes.
Det gjenstår å se hvordan det hele utvikler seg, men en
styrking av pasientrettighetene er absolutt av det bedre. Vi
er spente på gjennomføringen og håper at departementet
gjør noen erfaringer som også kan komme den videre
utvikling av rehabiliteringstjenestene mulig. Det er etter
vår oppfatning et viktig element i den videre utvikling av
helsetjenestene.

Som kjent ha regjeringen allerede åpnet for muligheten til
å få behandling i private helseinstitusjoner mot refusjon fra
det offentlige helsevesenet. Som det framgår av tabell 8 så
er bruken noe variabel innenfor de enkelte helseregionene,
men den viser at ordningen øker i omfang og dermed også
valgmulighetene for den enkelte pasient.
Hvorfor trenger vi nå en ny Nasjonal helse- og
sykehusplan?

•

Det er ingen samlet plan i dag.

•

Norge er et lite land med spredt bosetting.

•

Planen er viktig for å utvikle og bevare de små
sykehusene.

•

Stortinget skal ta de overordnede beslutningene.

•

Planen vil gi forutsigbarhet for pasienter, ansatte
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Fagdag i Trøndelag i o

Over 100: 105 mennesker deltaakere satt i salen under oppstaret av fagdagen i Trøndelag.
LFPS Trøndelag hadde fagdag 9.
oktober 2015 på Scandic Hell hotell
i Stjørdal.

Fagdagen hadde informasjon
til polioskadde og andre
interessenter.
Ved oppstart var det hele 105
stk i salen. Dette må sies å være
et meget godt oppmøte som
blir vanskelig å slå for andre
fylkeslag.
Åpningen ble foretatt av
leder i Trøndelag, Gunnbjørg
Lambertsen, som fortalte oss
om programmet og hvem som
er foredragsholdere. Leder i
LFPS, Geir Strømsholm, takket
for innbydelsen og orienterte så
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om hovedstyrets arbeider. Han
la vekt på hjemmesiden og hva
som gjøres i den forbindelse.
Videre orienterte han om at
Arne Furulund og han selv, nå
var i en arbeidegruppe i Helseog omsorgs direktoratet. De
arbeidet med høringsnotat om
Behandlingsreiser til utlandet og
hvilke tidsfrister de hadde.
LFPS Trøndelag hadde
forskjellige tema på sin fagdag:
Pust og pustehjelpemidler.
Lungelege Marie Thoresen
fortalte om hvordan lungene
fungerer og hvorfor vi har dem.
Hvordan vi kan trene lungene
og hvorfor senskader kan
forårsake og aktualisere bruk av

hjelpemidler. Hun poengterte
noe viktig, var at lungene stort
sett er friske, men at det er puste
muskulaturen som er skadet.
Hun viste også bilder fra de
store epidemiene på 1940 og 50
tallet, hva som ble brukt som
hjelpemidler den gang og nå.
Spesialsykepleier på pust, IngerLise Ude viste oss bruk av
forskjellige pustehjelpemidler
og hostehjelp.
Begge kom fra Lungeavdelingen
på St. Olavs Hospital.
Fysioterapeut Lillian Festvåg
fra Sunnaas sykehus og
prosjektleder for LFPS
”Levekårsundersøkelse blant

oktober

Foredrag: Lungelege Marie Thoresen, en av flre fordragsholdere.

Foredrag: Professor dr. med Nils Erik Gilhus foredro om poliovirusets utviklling.

Polioskadde i Norge 2014”,
fortalte om de funn som ble
gjort og om undersøkelsen
fra 1994. Data og grafer ble
gjennomgått. Lillian viste oss
også utdrag fra en artikkel
som skal sendes til Journal of
Rehabiltation Medicine.
Etter lunsj fortalte Lillian litt om
polio epidemiene fra 50 tallet,
hvor det på Ullevål sykehus i
perioden oktober til desember
1952 var innlagt 252 barn. Vi
kan stille oss spørsmålet: Er
Helsevesenet dimensjonert, eller
hvordan skulle de takle noe sånt
i dag?
Lillian viste oss hvor viktig
det er for polioskadde å trene

kjernemuskulaturen. Hun viste
oss også hvordan vi enkelt kan
trene denne ved kun å sitte.
Det var ikke vaskelig å se at her
hadde vi med en som hadde god
erfaring, som kunne sine saker.
Siste post på programmet hadde
professor, overlege dr. med.
Nils Erik Gilhus fra Nevrologi
avdelingen på Haukeland
Sykehus i Bergen. Han
orienterte oss om polioviruset
sin utvikling fra tidens morgen
og frem til i dag. Videre,
hvordan vi blir smittet og hva
som kan skje med kroppen
i akuttfasen og senskadene.
En sikker måte å kunne
diagnostisere polio, er bruk av

EMG. Han fortalte også om
nevrologiavdelingens erfaringer.
Alle de tilstedeværende synes
dette var en meget god og nyttig
fagdag, som gav oss viktig
påfyll om poliomyelitt.
Vi takker LFPS Trøndelag
sitt styre og leder Gunnbjørg
Lambertsen for sitt engasjement
og for et flott gjennomført
arrangement.

Tekst og foto: Geir Strømsholm
Polio 4 2015

• 15

Møte i brukerutvalget i NAV –
hjelpemidler og tilrettelegging

Illustrasjonsfoto
Tilstede: Liv Welde Johansen (NAV),
Guri Henriksen (SAFO), Karl Haakon
Sævold (SAFO), Heidi Sørlie-Rogne
(FFO), Jan Joakimsen (FFO), Stian
Innerdal (FFO), Johnny G. Johansen
(FFO), Andreas Henden (FFO), Terje
Sund (NAV, sak 1) og Annette W.
Hansen (NAV, sak 3) og Kristin Horn
(NAV)
Referent: Kristin Horn
Sak 1: Opplæring av brukere i bruken
av utvalgte hjelpemidler; elektriske
rullestoler, senger, personløftere
NAV informerte om arbeidet med
å utvikle et opplæringsprogram til
bruk i formidling av elektromedisinsk
utstyr (elektrisk rullestol, personløfter
og seng). For å kunne søke på
og gi opplæring i slike typer
hjelpemidler, må den som skal
formidle hjelpemidlene være godkjent
formidler og opplæringsansvarlig.
Det har vært registrert ulykker som
følge av brukerfeil, og bakgrunnen
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for godkjenningen og oppfølging er
å sikre brukeropplæring. Forsking
viser at god brukeropplæring
reduserer antall ulykker. Direktoratet
for sikkerhet og beredskap (DSB)
har pålagt NAV å styrke denne
delen av hjelpemiddelformidlingen.
Det har derfor vært nedsatt et
kvalitetsteam som har utarbeidet et
opplæringsprogram.
Det er utarbeidet et opplæringsskjema
og skjemaveileder til elektrisk
rullestol som kan brukes i selve
brukeropplæringen. Skjemaet er
bygget på et opplæringsskjema
som er utviklet i Canada. Skjemaet
er ment som støtte til kommunal
formidler i opplæring av bruker samt
dokumentasjon for kommunens
internkontroll. Man er allerede i gang
med å lære opp nøkkelpersoner i
kommunene. Opplæringsprogrammet
er generelt veldig godt mottatt i
kommunene, og tilbakemeldingene
er at de både ønsker og trenger
dette. Ordningen trer i kraft 1.1.16.

For mer informasjon vises til NAV
sine nettsider: https://www.nav.no/
no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/
Hjelpemidler/Godkjenningsordninger/
Godkjenningsordning+p%C3%A5
+elektromedisinsk+utstyr.422174.
cms?oiuas
Brukerorganisasjonene påpekte at
dette var et godt initiativ. Det ble gitt
innspill på at et opplæringsskjema også
kan brukes før tildeling av rullestol for
å sikre at brukerne får den stolen som
fungerer mest hensiktsmessig for den
enkelte. Ellers vises det til «Temahefte:
Elektriske rullestoler i trafikken» som
brukerorganisasjonene har vært med å
utvikle. Denne bør sees i sammenheng
med opplæringsprogrammet. Heftet
finnes her:
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?0&lan
guage=no&ord=eletriske+rullestoler
Det ble spurt om hvordan det sikres at
opplæringsprogrammet følges opp av
kommunene. Brukerorganisasjonene

har hatt erfaring med at kompetansen
til de som skal lære bort er dårlig.
NAV svarte at det ligger i avtalen
med kommunene om at det skal gis
tilbakemelding når opplæring er
gjennomført. De som skal gi opplæring
til brukere skal selv gjennomføre
opplæringsprogrammet.

også bør tilby opplæring etter
arbeidstid.

Hvordan foregår
ulykkesrapporteringen? Har NAV
en oversikt over type uhell, hvor
mange ulykker som er årsak i
brukerfeil o.l.? Uhell som involverer
hjelpemidler rapporteres til
Helsedirektoratet med kopi til NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging og
DSB. Helsedirektoratet og DSB har
ansvar for videre oppfølging. NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging lager
en årlig oppsummering på bakgrunn
av kopiene de har fått som sendes ut til
alle hjelpemiddelsentralene. I tillegg er
dette et tema i tertialrapporteringen fra
hjelpemiddelsentralene. Den vanligste
årsaken til ulykker er forbundet med
brukerfeil, f.eks. tippulykker.

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe
som har sett på organiseringen
av NAVs arbeidsrettede
veiledningstjenester til brukere med
hørselshemming, synshemming,
kombinert sansetap og hjerneskade/
kognitiv svikt. Arbeidsgruppen
anbefalte at ansvaret for tjenestene blir
samlet og lagt til NAV Hjelpemidler
og tilrettelegging. Dette ble besluttet
i september 2015. De arbeidsrettede
veiledningstjenestene leveres i dag
dels av NAV Arbeidsrådgivning
gjennom utvidet ARK og dels
av NAV Kompetansesenter for
tilrettelegging og deltakelse. I
tillegg er disse tjenestene noe
overlappene med det som blir gitt av
hjelpemiddelsentralene. Ved å bygge
videre på ressurser og kompetanse
hos hjelpemiddelsentralenes
medarbeidere på fagområdene
syn, hørsel og kognisjon, kan det
være mulig å etablere et styrket
og mer tilgjengelig tjenestetilbud
for brukerne og NAV-kontorene
enn dagens regionsbaserte tilbud.
Det er derfor ønskelig å igangsette
forsøk på overføre ansvaret for de
arbeidsrettede veiledningstjenestene
til hjelpemiddelsentralene. Det er
et viktig prinsipp at tjenestetilbudet
organiseres så lokalt det er mulig uten
at det rammer tjenestetilbudets kvalitet
til brukerne. Arbeidet vil bli organisert
som en trinnvis prosess, hvor man gjør
forsøk i en eller flere regioner.

Hva skjer dersom en bruker ikke klarer
punktene i opplæringsskjemaet? NAV
påpekte at man da gjennomfører mer
trening. Kognitive ferdigheter er også
en faktor som skal vurderes og det kan
være tilfeller der en bruker vurderes
å ikke være egnet til å ha en elektrisk
rullestol. I opplæringsprogrammet
til kommunene er det blant annet et
foredrag fra en psykolog fra Sunnaas
sykehus om kognitive ferdigheters
betydning for å kjøre elektrisk
rullestol.
Er det kun nye brukere som skal
gjennomføre kartlegging og opplæring,
eller er det også beregnet for brukere
som allerede har en elektrisk rullestol?
NAV påpekte at kommunene også har
et ansvar for å vurdere ferdigheter og
opplæringsbehov ved bytte av elektrisk
rullestol. Brukerorganisasjonene regner
med at det vil bli en del reaksjoner fra
deres medlemmer på at også erfarne
brukere må gjennom dette. Det er synd
at det ikke har vært brukermedvirkning
i utarbeidelsen av programmet, slik
at brukerorganisasjonene kunne gitt
tilbakemelding på dette underveis.
Muligheten for å avdekke manglende
kognitive ferdigheter til å operere
elektrisk rullestol, er ikke en god
nok begrunnelse til å kreve at
erfarne brukere skal gjennom en slik
vurdering.
Brukerorganisasjonen oppfordret til at
det blir lagt føringer på at kommunene

Sak 2: Videreutvikling av
arbeidsrettede veiledningstjenester
til brukere med synshemming,
hørselshemming og hjerneskade i NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging

Brukerorganisasjonene ser positivt
på forsøk som vil gjøre tjenestene
bedre og mer tilgjengelig. Det påpekes
at det er behov for et mer enhetlig
tilbud, og er det er bra at ansvaret blir
lagt et sted. Synlighet er viktig for at
brukerne gjennom NAV-kontoret skal
få tilgang til tilbudet. Det ble også
varslet om at det kan være en fare
dersom fagmiljøene blir for små, f.eks.
at det blir veldig små stillingsandeler
hvor man gjør mye annet i tillegg.
Brukerorganisasjonene ønsker å bli
involvert i den videre prosessen.
NAV påpekte at denne endringen
består av flere delprosesser. Det er
ønskelig med innspill fra både brukere
og NAV-kontor i den delprosessen

som handler om tjenesteutvikling.
NAV kommer tilbake til hvordan
brukerorganisasjonene skal bli
involvert når man har fått noen
avklaringer om videre gang.
Sak 3: Når kan bildetolketjenesten
levere en tilfredsstillende tjeneste for
hørselshemmede som trenger tolkning
via skrift?
Viser til notat skrevet av Jan
Joakimsen som var vedlagt
møteinnkalling.
Jan Joakimsen redegjorde for HLF sin
opplevelse av prosessen. Det er erfart
at bildetolketjenesten ikke fungerer
tilfredsstillende for de som trenger
tolking via skrift. Det oppleves som
uheldig at man nå går tilbake til et
system som ikke fungerer. Brukerne
hadde forventet at man hadde kommet
lenger. Tillitten til tjenesten er veldig
svekket.

Leder av tolketjenesten i Oslo
og Akershus og ansvarlig for
Bildetolketjenesten Annette W.
Hansen ser det kan være noen
misforståelser og er glad for å få
oppklart dette. Bildetolktjenesten
tok i bruk ny plattform 10. desember
2014. Plattformen ble kjøpt av
Viju AS som har Europea AB som
underleverandør. Det ble både kjøpt
en bildetolkløsning for tegnspråk og
skrivetolk. Skrivetolkløsningen som
ble kjøpt inn er et tilleggsprogram
som heter ProType2. Det eksisterer
også en mulighet for skrivetolking i
bildetolkløsningen som heter TMPC
PRO. Denne fungerer godt også
uten å ta i bruk ProType2. ProType2
var ikke ferdig utviklet når vi tok
plattformen i bruk. Den ble først
tatt i bruk i mai 2015 og evaluert
fortløpende ut august 2015. Det ble på
bakgrunn av erfaringer som var gjort
besluttet å ikke ta tilleggsprogrammet
i bruk, men kun benytte TMPC
PRO som er i plattformen og som
kan videreutvikles ved å tilføye et
autokorrekturprogram som gjør
tolkenes arbeidsmåte enklere. Det er
viktig at HLF-brukere tar bildetolk i
bruk. Det kan man gjøre allerede nå.
Pr. i dag kan bildetolketjenesten ikke
garantere at brukerne får de hurtigste
skrivetolkene, men Bildetolketjenesten
har som mål å få satt dette i system
med forhåndsdefinerte valg. Dette vil
gjøre at HLF-brukere får tilgang til
skrivetolker med høyt nivå i hurtighet.
Polio 4 2015
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Det ble av brukerorganisasjonene
påpekt at det er veldig viktig at
bildetolketjenesten informerer
godt om dette. Man bør bruke
ulike informasjonskanaler, f.eks.
bildetolkenytt eller sende informasjon
til HLF slik at de kan spre det videre
til sine medlemmer. Det er NAV sitt
ansvar at aktiviteten tar seg opp.
Dersom det er god kvalitet, vil de gode
erfaringene spre seg. Det blir viktig at
man i fremtiden tar læring av dette, så
slike misforståelser ikke oppstår.
Sak 4: Oppfølging av saker fra forrige
møte

a. Utvidende brukerutvalgsmøter. Gjennomføring og aktuelle temaer

På forrige møte ble det lagt
frem to forslag til møteplasser
mellom brukerorganisasjonene
og hjelpemiddelområdet hvor
man kan diskutere aktuelle
problemstillinger. Det fremkom at det var størst enighet
rundt alternativet med utvidede
brukerutvalgsmøter. NAV
foreslår at brukerutvalgsmøtet 8.12.15 arrangeres som et
utvidet brukerutvalgsmøte/temamøte. NAV har noen forslag
til aktuelle temaer, men ønsker
å høre om behov hos brukerorganisasjonene. Etter gjennomføringen av det utvidede
brukerutvalgsmøtet, hadde det
vært fint å evaluere og vurdere
om dette er noe man skal gjennomføre på mer regelmessig
basis.
Brukerorganisasjonene er
positivt stemte for å komme i
gang. Det blir viktig at temaene på de utvidende brukerutvalgsmøtene ikke er rene
informasjonssaker, men at det
vil være mulighet for drøftinger. Det som er mest aktuelt
nå er ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet og hjelpemiddelområdets fremtid. Temaer som knytter seg til kvalitet i tjenestetilbudet er også
viktig. Kanskje vil også det
nye statsbudsjettet aktualisere
noen temaer? Det ble bestemt
at hovedtema for utvidet brukerutvalgsmøte i desember er
ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet og hjelpemiddelområdets fremtid. Liv
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Welde Johansen innleder diskusjonen gjennom å holde en
presentasjon som hun har hatt
for hjelpemiddelsentralene.
Brukerutvalget inviteres til å
sende inn problemstillinger
om nevnte tema eller andre
problemstillinger som kan tas
opp på senere utvidede brukerutvalgsmøter. NAV utarbeider en nærmere plan for et
slikt møte. Tidsramme for det
utvidede brukerutvalgsmøtet
er kl. 10 til kl. 15.

b. Rapport «Rett hjelpemiddel

til rett tid». Hvordan følger
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging opp saken videre?
På forrige møte ble det orientert fra rapporten. Brukerorganisasjonene ønsket å høre
om og eventuelt hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt
opp videre. NAV informerte
om at rapporten er diskutert i
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sitt ledermøte. Videre
sees det som aktuelt å utarbeide et verdidokument slik
det ble anbefalt i rapporten.

c. Personløftere til barn på skole
Jamfør eventueltsak under
på brukerutvalgsmøte
22.06.15. Saken er diskutert
i vedtaksnettverket i
NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging, og notat sendt
ut til brukerutvalget før møtet.
Følgende blir konkludert:
Folketrygden står ansvarlig
for individuelt tilpasset utstyr
for å avhjelpe en bestemt
funksjonssvikt, dvs. at det
er nødvendig med annet og
individuelt tilpasset utstyr enn
det skolen står ansvarlig for i
henhold til opplæringsloven.
Dersom det i den konkrete
sak dreier seg om takheis
som skal benyttes som et
forflytningshjelpemiddel
for bruker og ikke er i
forbindelse med stell og pleie,
og det i tillegg er godtgjort
at andre og rimeligere
forflytningshjelpemidler
ikke kan benyttes, kan
det innvilges takheis fra
folketrygden. Hjelpemidler
til stell og pleie gis for at
brukeren skal kunne bli pleid
i hjemmet – jf. ordlyden i
lovens § 10-6: «Stønaden

ytes i forbindelse med tiltak
som er nødvendige og
hensiktsmessige for å bedre
medlemmets funksjonsevne
i dagliglivet eller for at
vedkommende skal kunne
bli pleid i hjemmet.» Dette
tolkes bokstavelig – det gis
derfor ikke hjelpemidler når
formålet er stell og pleie,
annet enn i brukerens hjem.
Et annet moment her er at
montering av takheis er svært
dyrt og arbeidskrevende, både
å montere, holde ved like
og demontere når behovet
opphører. Det blir derfor
i stor grad valgt mobile
personløftere til skoleelever
– som er et langt rimeligere
forflytningshjelpemiddel og
kan brukes i alle rom, også
stellerom.
Det blir av
brukerorganisasjonene
fremhevet som positivt
at notatet ble sendt ut på
forhånd. Den konkrete saken
det ble referert til har løst
seg, men dette er også mer
prinsipielt. Det er vanskelig
å forstå lovanvendelsen.
Brukerorganisasjonene
mener at takmontert
personløfter til bruk på
skolen må betraktes som et
hjelpemiddel i dagliglivet
fordi skole hører inn under
dagligliv i folketrygdloven.
Det er ikke snakk om pleie i
hjemmet, men om å fungere
i skolehverdagen. NAV er
ikke enig i denne tolkningen
og påpeker at det i lovteksten
er to vurderingstemaer; den
ene knytter seg til tiltak som
er nødvendig for å bedre
medlemmets funksjonsevne
i dagliglivet, og den andre
knytter seg til å bli pleid i
hjemmet. En takheis bedrer
ikke brukerens funksjonsevne
i dagliglivet, men bidrar til
at de som skal gi pleie får en
enklere situasjon.
Sak 5: Reparasjoner av hjelpemidler på
reise i utlandet
Brukerorganisasjonene viser til
erfaringer om at det er vanskelig å
få rekvisisjon fra HMS ved behov
for reparasjon av hjelpemidler på
utenlandsreiser. Det har vært positivt
at man på hjelpemiddelområdet har et

servicenettverk i utlandet. Brukeren
har fått reparert hjelpemiddelet i
utlandet, og servicepartnere har sendt
regning direkte til sentralen. Det er
nå tilfeller hvor dette ikke fungerer
som det har gjort tidligere. Har NAV
endret rutiner? NAV viser til tidligere
diskusjoner i brukerutvalgsmøte.
Ordningen som har vært er en mer
uformell avtale med en servicepartner
i et annet land. Praksis er i hovedsak
at brukeren legger ut for reparasjoner
og får refundert når de kommer hjem.
Dette har, etter NAVs kjennskap,
fungert greit. Det har ikke vært en
praksisendring. Dersom det skulle bli
meldt inn som problematisk i flere
saker, må det eventuelt tas opp igjen.

flere sentraler som ønsker å
teste ut en slik ordning. Inntil
videre fortsetter Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus med den praksisen de har
hatt.

-

Sak 6: Eventuelt

-

Oppfølgingsspørsmål fra
eventuelt sak på forrige møte
vedr. bil med 4 hjuls trekk. Er
det kommet en nærmere presisering av hvordan endringene i rundskrivet skal forståes?
Rundskrivet er tydelig på at
endringene bare gjelder nye
saker. Det er ikke gjort presiseringer omkring vurderinger
av vær og føreforhold.

-

Brukerorganisasjonene har
fått en henvendelse om at
det er ulik praksis vedr. om
man vurderer kommunikasjonsbøker som ASK eller
opplæringsmateriell. NAV
jobber med en avklaring av
dette spørsmålet. Det synes
urimelig at bruker skal få
kostnadene ved trykking av
kommunikasjonsbøker.

-

NAV informerte om en forsøksordning på området akuttreparasjon. Det brukes i dag
mye penger på få utrykninger,
og det har vært diskutert om
man kan organiseres dette på
en bedre måte. I region Midt/
Nord (Nord Norge og Trøndelag) har man en stund hatt
samarbeid om akutt tjenesten.
Det er blitt innført en vakttelefon. Når brukeren ringer
forsøker den som har vakt å
løse saken pr. telefon. Ved
behov tas det kontakt med lokal hjelpemiddelsentral eller
leverandør. Erfaringer viser
at det blir færre utrykninger
og mer hensiktsmessig bruk
av ressurser med en slik ordning. Det gis ikke et dårligere
tilbud til brukeren. Det er nå

NAV informerte om at den
varslede gjennomgangen av
tolkeområdet nå er i gang.
Firmaet som har fått oppdraget heter Agenda Kaupang.
Styringsenheten for NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging er intervjuet. I tillegg
skal flere hjelpemiddelsentraler besøkes. Brukerorganisasjonene er også kontaktet for
intervju. Resultat fra utredning skal leveres 15. januar
2016.

-

Blindeforbundet informerte
om Verdens synsdag 15. oktober. Deltakerne i brukerutvalget er invitert. For de som
er interessert, ta kontakt med
Stian Innerdal.

-

Brukerorganisasjonene
fremmet en sak som gjelder
montering av trappeheis i
lavblokker og gebyr som
det forventes at bruker skal
betale. Det ble beskrevet at
NAV før trappeheis innvilges
og monteres må forsikre seg
om at montering ikke er i
strid med krav i tekniske forskrifter om brannsikkerhet og
rømningsveier. Kommunen
drar på kontrollbefaring og
sender regningen til brukeren
av trappeheisen. Kommunenes gebyr kan variere fra kr
6800 – kr 30000,-. Dette betyr
at funksjonshemmede ikke
får tilgang til et hjelpemiddel
som er helt nødvendig for å
bli boende i sin leilighet. I
praksis vil dette si at det er
innført en høy egenandel på
trappeheis og at det kun er de
med ressurser som har mulighet til å få dette hjelpemidlet.
NHF har blitt kontaktet av
pasient- og brukerombudet
i Møre og Romsdal i denne
saken.

o

Hvilken lovhjemling
har NAV for å stille
krav om brukerbetaling for å få tilgang
til trappeheis, som
eies av NAV?

o

Burde ikke et
eventuelt gebyr til
kommunen inngå i
søknaden om hjelpemidlet?

o

Hvordan kan dette
løses?

NAV påpekte at det ikke er
NAV Hjelpemiddelsentral
som stiller krav til brukerbetaling for installering av
hjelpemidler. Det er kommunen som beslutter hvorvidt et
tiltak er søknads- eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven, og fastsetter også
størrelsen på byggesaksgebyret. Dette er hjemlet i Plan- og
bygningslovens bestemmelser
om håndhevings- og gebyrregler. Kommunene er pålagt
et kontroll og tilsynsansvar
for byggetiltak i hht plan- og
bygningsloven. Det medfører
at slike byggetiltak må forelegges kommunen før bygging/installering, i den forbindelse vil det blir avkrevd
et gebyr til «selvkost», dvs. at
gebyret skal stå i forhold til
de kostnader kommunen har
for saksbehandlingen. Kommunen kan selv bestemme
å gi lettelser for å tilgodese
grupper av befolkningen.
Lignende sak er klaget inn
til likestillingsombudet (Sak
10/357), der klager hevdet
at gebyr for installering av
løfteplattform var i strid med
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Klager fikk ikke
medhold i saken, og ombudet
uttalte at klager ikke var i en
særstilling i forhold til andre
som måtte søke kommunen
om tillatelse for nødvendige
byggetiltak. Ombudet viser
også til at det må ligge innenfor kommunens skjønn å
subsidiere enkelte sakstyper.
NAV har ikke hjemmel til å
innlemme gebyret i kostnaden
til hjelpemiddelet. NAV foreslår at brukerorganisasjonene
eventuelt jobber videre opp
mot Husbanken og tilskuddsordninger de kan gi, eventuelt
fremmer saken for Kommunaldepartementet.
Neste møte i brukerutvalget er 8.
desember. Møtet vil være et utvidet
brukerutvalgsmøte og vare fra 10.00 –
15.00.
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Vil ha mer hum

HUmor: Terje Herttua har i tår lært op NHFere i til å håndtere media bedre.
I to år har Terje Herttua lært opp
NHFere i hvordan de skal håndtere
mediene bedre. I april var han for
første gang på besøk hos NHF
Innlandet.

Herttua og smiler.

– Det er første gang jeg er her i
Innlandet, og jeg opplever et stort
engasjement, at mange er opptatt av
mediene og at de ønsker virkelig
å få budskapene sine ut. Men det er
nok også lurt at jeg kommer hit
en tur, sier NHF-medierådgiver Terje

– Nå som det er valgår så er det viktig
å få inn den nye
strategien til alle de som skal ut og
gjøre oppgaver ut i media. Jeg
er kommet hit for å snakke om den og
gi litt tips og råd på veien
videre. Det er viktig for at vi skal
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Han har vært med å lage en ny
mediestrategi som er vedtatt av
sentralstyret.

kunne overtale de
beslutningstagerne vi ønsker å overtale
for å få til endringer.
– Så hva er viktig å tenke på?
– Det er å være løsningsorienterte og
konstruktive. For vi har en
tendens til å innta «monsterrollen»,
som det heter på fagspråket.
Så hvis vi kan vri litt på det, vise fram
løsninger, være hyggelige
og bruke litt mer humor, så blir vi også

mor og humør

bedre likt. Og blir vi
bedre likt så er det faktisk lettere å få
til
endringer. Det er hovedbudskapet mitt,
sier Herttua.
– Også må vi tenke på hvem vi vil
snakke med før vi går ut
med budskapet i mediene. Er det vi
ønsker å si rettet til politikerne
eller mannen i gata?
– Sliter NHF med et «sutrestempel»?

– Dessverre så er det nok litt sånn: «Å
nei, nå kommer
handikapforbundet igjen. De gidder vi
ikke helt å høre på, fordi de
er litt sinte og sure». Hvis vi kan få til
endringer så får vi
også et bedre omdømme.
Herttua har vært medierådgiver i NHF
i to år. Han har en bachelor i
PR- og kommunikasjonsledelse og har
tidligere blant annet jobbet både
som journalist og som tekstforfatter

hos et PR-byrå.
– I PR-byrået solgte jeg mye
suppeposer og gjorde mye kommersielt
mens jeg innerst inne ønsket å gjøre
noe mer samfunnsnyttig. Derfor
er jeg glad for at NHF tok meg inn i
varmen og at jeg nå kan reise
rundt og predike og drive med
medietrening av hele organisasjonen.

Tekst og foto: Jo E. Brenden
Polio 4 2015

• 21

x-ord nr 4 – 2015

MOSJON
I VANN
FALT
SAKTE

DASKET

TENÅRINGEN

RESTER
SKIP

GENIER

SAUNAEN
VEIVESENSYSSEL
RETNING
HOVEDST.

HELT

ART.

GA
LOVORD

ADVERB
KONKURRANSE

ERGRE

STEMTE

DYRELYD

FORFEDRE

STROPP

FUGLEBOLIG

KV.NAVN

YRKESUTØVER
LEDELSE

RØYK.STUE

PLASSERE

BYGE
KEISER

LEDEREN

SLIT

DYRET

YRKESUTØVERE

TEDDYBJØRN

ØYBOER

AVTAR
OND

KALD
SAK

PÅ
MOTEN

UTTALER

KV.NAVN

GUD
KNA

KOMMUNE

KORTSPILL

LITT TIL

SAMS

VASSE

VERDENSVANT

ELV I
NORGE

PÅ PÅ
ENGELSK

ENKEL

ODDE
ARVEFAKTOR

STOFF

SYKKELEN

KOMPIS

HELLIG

MØBLENE

ONE-???
NEVNTE
BUTIKKPRODUKT

TIDL.
NAVN PÅ
STAT
KUNST

INFINITIVSMERKE

ALVENE

MAT

SMERTE

MENET

NYN.
PRON.

DIREKTORAT

FAKTURA

SØLE

BORDE
ELV
KLOKKEN

FUGE
GJØR
FORSØK

UTROP
NYTE

DANNER
BELEGG

SPEDBARN

HYLE
LITEN
KULE

FUGLENE

SNUTE

LIK

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4 /15. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 7. november 2015.
22 Polio 42015

fra gamle dager
De vanføre vil også være med på å bygge landet:

Østlandske Vanførelags hjem
ved Hamar åpnet
Innvielsen søndag av Østlandske
Vanførelags hjem med
poliomyelittavdeling ved Hamar
ble i første rekke en høytidelighet
vidd avdøde generalsekretær Jørgen
Jensens minne og det utrettelige
arbeid han nedla for vanføresaken.
Det var møtt ca. 140 mennesker.
Formannen i Østlandske Vanførelag,
lærer Einar Jørgensen, ønsket
velkommen og rettet en spesiell takk
til sosialminister Aaslaug Aasland,
overlege Melby ved Helsedirektoratet,
som møtte for helsedirektør Evang, og
de Danske og svenske gjester. Deretter
påhørte forsamlingen stående en
minnetale over generalsekretær Jørgen
Jensen. Sogneprest Krohn holdt en kort
andakt. Han talte om kjærlighetens
evangelium og det som skapes i
kjærlighetens innsats. Den ideen som
i dag er realisert, sprang først fram i
et menneskesinn og hadde sin største
energikilde nettop fra omsorgen for andre mennesker.
Byggekomiteens formann, fylkeslege Sindre Lunde,
fikk deretter ordet og mintes Jørgen Jensen. Han takket
Sosialdepartementet og dets sjef, statsråd Aaslaug Aasland,
og helsedirektør Evang, ikke bare for byggetillatelsen, men
også for den store hjelp og forståelse man var blitt møtt med.
Han takket videre arkitekt Rolf Prag og byggeleder Trygve
Larsen for godt samarbeid.
– Hvis vi ikke regner med den gavens som Adventistene ga
oss på en halv million kroner, blir utgiftene fordelt på hver
sengeplass ca. 30.000 kroner. kyndige uttaler at prisen er
lav. Vi har fått mye igjen for pengene. Vi har arbeidet med
planleggingen av annet byggetrinn som snart bør løses. Men
hva det økonomiske grunnlaget angår, hersker det en noe
pinlig pengemangel. Oslo kommune har antydet økonomisk
støtte, likeså Oppland fylke.
Formannen i Østlandske Vanførelag, Einar Jørgensen,
takket for overleveringen av bygget og for det godt utførte
arbeid.
Ordet ble så gitt til statsråd Aaslaug Aasland , som
sammenlignet det hun hadde opplevd i dag med et eventyr.
Hun skildret de vanføres kår for få år tilbake, da man
vel viste dem barmhjertighet, men ikke rettferdighet.
De vanføre vil være med å bygge landet, både sosialt og
økonomisk. Landet har også bruk for dem. Det er til alle

dem som har slitt for å bedre deres kår, at takken går i dag.
Pp Sosialdepartementets vegne ønsker jeg til lykke med
dette vakre, moderne hjem, som vi forstår vil bli til lykke
og hjelp for dem som får bo her. Med disse ord erklærer jeg
Østlandske Vanførehjem for åpnet.
Etter den offisielle talerekke fulgte en rekke talere som hilste
og og lykkønsket Østlandske Vanførelag med hjemmet og
overleverte vakre gaver. Det var bl.a. tale av formannen i
Norges Vanførelag, fabrikkeier Arne Eide, overlege Melbye
fra Helsedirektoratet. Videre hilste Adventistene ved sin
representant Lunge, og så kom en dansk hilsen, fremsagt av
formannen i Dansk Vanførelag, Botolf Knutsen, forstander
Einar Gustafsson fra Den Svenske Vanføre organisasjon,
direktør Dahl fra Sophies Minde. Frøken Julie Ness hilste fra
Trøndelag Vanførelag. Videre var det hilsen fra Lillestrøm
Vanførelag ved fru Skyrud, fra Sørlandske Vanførelag og
fra Tretten Vanførelag med gaver, diretør Rudolf Andersen
meddelte at han ga 500 bøker og 1000 kroner.
Formannen, Einar Jørgensen, takket for gaver og vakre ord.
Til slutt var det middag for de innbudte.
(Avskrift fra Aftenposten 26. november 1951)
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Fra gamle dager
Et eventyr fra virkelighetens verden
Avskrift av artikkel i «Vi Selv og Vårt Hjem» i april 1951.

Hvert år når sommeren ebber ut hører vi om tilfeller
av poliomyelitt. Det er på denne vakre årstid at denne
lumske sykdom trives og ofte antar epedemiartet natur
og etterlater mange av sine ulykkelige ofre, særlig unge
og barn, som invalider med lammelse i armer og bein.
Av de tilfeller av vanførhet vi har her i landet skyldes 20
pst. Poliomyelitt.
Medisinen står ennå helt hjelpeløs når det gjelder å
forebygge denne sykdom, fordi det ikke finnes vaksine,
serum eller medikamenter som kan stanse den. Grunnen til
lammelsen er at det oppstår en betennelse i ryggmargens grå
substans og i den forreste del som styrer muskelapparatet.
Heldigvis kan sykdommen forløpe som en uskyldig
infeksjonssykdom uten at det utvikler seg noen lammelse.
Den begynner som regel med snue og litt hoste, moderat
feber og hodepine, omtrent som alminnelig forkjølelse, men
etter noen dager viser det seg lammelse som ofte begynner
med en følelse av svakhet eller fullstendig lammelse
i benene – undertiden i hele kroppen. Lammelsen kan
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forsvinne helt eller delvis, men kan også bli sittende igjen,
f. eks i en arm eller et ben. De lammede muskler svinner
fort inn og det syke lem hemmes gjerne i vekst.
Men selv om det ikke finnes noen råd for å forebygge
poliomyelitt, så finnes det heldigvis midler til å redusere
virkningene, ved å trene opp de lammede muskler
og forebygge de kjedelige leddaformiteter som ofte
følger. Det er derfor av den aller største viktighet at en
poliomyelittpasient kommer under kyndig behandling så
snart råd er. Men det er lettere sagt enn gjort. Inntil ganske
nylig har våre poliopasienter vært sørgelig neglisjert her i
landet. Det har bare vært et mindretall av pasientene som
har hatt sjanse til å kunne få den nødvendige sakkyndige
behandling. Rikshospitalets Neurologiske Klinikk har bare
kunnet ta seg av en brøkdel av de som burde ha kommet
under behandling. De syke har vært overlatt til sin egen
skjebne.
Men nå i de siste årene har det kommet vind i seilene.

Fra gamle dager
Sosialt og humanitært interesserte kvinner og menn stiftet
for 2 – 3 år siden Landsforeningen mot Poliomyelitt for ad
privat vei å prøve å hjelpe i en nødstilstand.
«Vårt mål er å få behandling ut over hele landet, gjerne da
i tilknytning til de store sykehusene, ja minst et institutt i
hvert fylke, slik at alle skal ha samme sjanse til å komme
under behandling og ikke altfor langt fra hjemstedet»
forteller en av poliomyelittsakens forkjempere, styremedlem
og forman i dame-gruppen i Oslo, fru Margot Nissen-Lie.
«Forholdene har bedret seg litt, men det er en lang vei å
gå».
I september 1949 kom behandlingen ved
Revmatismesykehuset i Oslo i gang. Oslo Sanitetsforening
har på særdeles gunstige vilkår stillet lokaler til disposisjon
som egner seg godt for ambulant behandling. Her er det
anskaffet øvelseskar, elektriske apparater, øvelsestrapper og
annet nødvendig utstyr. Tredve pasienter får her behandling,
men det disponeres ingen sengeplasser.
I Bergen er det et litebehandlingsinstitutt ved det
kommunale pleiehjems badeavdeling og Østlandske
Vanførehjem har ved sitt pleiehjem på Hamar opprettet en
poliomyelittavdeling, foreløpig for bare 15 pasienter.
Men det store eventyr er Telemark poliomyelittinstitutt
i Skien. Det er her historien med symaskinen kommer
inn. Under sitt arbeid med poliopasienter følte
sykegymnasiastene i Telemark seg rent hjelpeløse. Ingen
steder i fylket fantes de apparater som er så betydningsfulle
ved etterbehandlingen av pasientene. Om de nå bare hadde
hatt ett øvelseskar i distriktet. En utlodning av et syskrin
og en symaskin var første skritt til å skaffe midler til dette
kar. Foreningen fikk sitt kar. Men når en har klave så må en
også ha ku. Hvor skulle en finne et passende sted å plassere
karet? Det var da tanken om et eget poliomyelittinstitutt
ble unnfanget. Det naturlige ble å bygge det i tilknytning
til Skien epidemilasarett hvor der kunne disponeres 14
sengeplasser. Lasarettet hadde også en av de verdifulle
«jernlunger» disponibel.
Som ved en trylleformel var instituttet en virkelighet.
Murere, malere, blikkenslagere, elektrikere, ja alle de
forskjellige grupper håndverkere tok sin tørn på bygget.
Sjåfører hjalp til med transporten, idrettsforeninger og andre
foreninger ytet dugnadsarbeid. Det strømmet inn gaver fra
by og bygd. Det ble holdt basarer, tilstelninger, kronerulling.
Alle ga sin skjerv, og så et snaut år etter det første spadetak
kunne instituttet åpnes og Telemark sykegymnasiastforening
ved sin formann, Vidar Kranstad, kunne overlate bygget
gjeldfritt til Landsforeningen mot Poliomyelitt.
Den 250 m2 store ènetasjes murbygning har rom for
badebehandling, øvelsesrom, oppholdsrom og rom for
sykegymnasiastene. Foruten 14 sengeliggende pasienter kan
ambulerende pasienter komme under behandling.
De resultater som er oppnådd med det fåtall poliopasienter
som har vært så heldig å få skikkelig etterbehandling er
bemerkelsesverdig. Men det er en lang vei å gå før alle kan
få denne hjelp. Ofte trenges det behandling i tre og fire år,

ofte i mange flere, og trygdekassen hjelper bare i et år. . . . . .
Men først og fremst gjelder det å skaffe
behandlingsmulighetene. Om nå bare Telemark
Sykegymnasiasters eksempel kunne spore andre til samme
dåd.
Fra den gripende prolog Haldis Moren Vesaas skrev til
innvielsen av Telemark Poliomyelittinstitutt i Skien, gjengir
vi her et avsnitt:

Vi som trudde oss sterke –
kor rådlause lel vi stod,
kor lite vi visste å gjera
når sjukdom og ulykke slo.
Det vonde som råka ein annan
vil mennesker gjerne lindre.
Kan det og, stundom. Men verste slaga
makta vi ikkje å hindre.
Når barnet sprang i leiken
låg der med visne kne,
når ungdom i fagraste bløming
stupte som felte tre,
når velbrukt arbeidsredskap
fall or ei nåmen hand,
skjønte du først for alvor
kor lite det er du kan.
Og ikkje makta du tanken
at desse som råkast så hardt,
kunne ha vori ditt barn, din bror,
ja sjølve-deg likså snart.
Framande var dei, sa du,
Og snudde deg brydd og gjekk.
Men det finnes somme som ikkje går
frå andres lidin vekk. –
Ja, det finnes menneske blant oss som ikkje kjem på å spara
seg sjølve for møtet med det som er vondt å sjå.
Dei rømer ikkje, men blir å prøver hjelpe,
ja leitar fortvila i kring etter hjelp og råd.
Og råd finst! Så langt har den gode viljen nådd
no, i sin lange strid mot liding,
at von tør atter lyse der vonløysa har rådd.
Den som hardt var slegen
kan enno finna vegen
fram til den vide sletta på livsens fulle høgd
der han kan bygge huset sitt og få sin åker pløgd!
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• småklipp

fra nær og fjern

Fra barnemunn
Gamle mennesker er veldig glad i barn, særlig hvis
de ikke sier noe.
- Maiken, 6 år –
Jeg liker heller ikke å rydde, av helsemessige
årsaker.
- Hilda, 8 år –
Vi har hjerne for at håret skal ha noe å henge fast i.
- Nina, 5 år –

God jul!

I gamle dager het det å gifte seg
ekteskap. Det var mye verre enn i dag. Man kunne
ikke forandre på det. Hvis man for eksempel fikk
barn, så måtte det barnet ha samme faren hele året.
- Didrik, 7 år –

• løsning x-ord

Kjære farmor!
Jeg kan komme til hytta di en uke i sommerferien
hvis du vil. Mamma sier at jeg skal, men du vet jo
at jeg er ganske bråkete for tiden og vanskelig.
Så jeg vet ikke om du tåler det. Pappa sier at jeg
ligner på deg. Hvis du vil jeg skal komme til tross
for advarslene, får du gi meg beskjed.
- Hilsen fra Eva Kathrine.

Om kjærligheten
Hvis du må elske meg, så la det uten unntak være
for kjærlighetens skyld.
Elizabeth Barrett Browning

Språkbruk i Polio
Redaksjonen har fått henvendelser fra medlemmer
om reaksjon på bruk av ordet poliotter i bladet.
Dette er et ord som har blitt brukt i mange år om
vår diagnosegruppe.
For enkelte skaper det «dårlige assosiasjoner», og
man kan oppleve det som støtende. Uttrykket kan
virke brutalt, og det er et ønske om at det ikke skal
brukes i bladet i omtale av polipasienter.
Dersom dette oppleves som et uttrykk som man
helst ikke vil se så har ikke redaksjonen noe
problem med å ta det ut av bruk i bladet. I den
forbindelse må vi da også be om at de som sender
oss stoff tar hensyn til dette.

Redaksjonen.
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Wilfred Vesterli i Bodø, ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr.
3/2015. 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
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: 411 43 321
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
Telemark Poliolag
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 413 38 848
jan-henn@sf-nett.no

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

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

LFPS Vest-Agder
Berit Johansen

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 akƟvt 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 treningsƟlbud
InnƟl 8 deltagere
Individuell ƟlreƩelegging
Grupper i 2016 :

24. februar - 16. mars
28. september - 19. oktober

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

