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Den nye Multivan.
En eksklusiv opplevelse for inntil 8 heldige personer.
Den nye Multivan er beviset på at kasse også kan være klasse. Den byr på inntil åtte behagelige
sitteplasser, har romslig takhøyde og god benplass. Alle setene i passasjerrommet er festet i det fleksible
skinnesystemet som er unikt for Multivan. Med enkle grep kan passasjerrommet gjøres om til et effektivt
møterom eller et populært samlingsrom for barna. Setene kan enkelt snus helt rundt eller tas ut for å
frigjøre ekstra plass til bagasje. Multivan kan også leveres med 4MOTION firehjulstrekk og DSG automatgir
som sikrer optimal fremkommelighet og komfort under alle forhold. Velkommen til prøvekjøring.

Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 6,0-9,2 l/100km, Co2-utslipp fra 155-212 g/km. Multivan fra kr 618.100,-. Prisen er veil. levert Oslo inkl.
leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.
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lederen har ordet

I det siste har vi hatt noen fine dager her på Nordmøre.
Solen skinner fra en klar himmel, og det blir lysere og
lysere om dagene.
Dagene her blir hele 6 min og 14 sek lengre, og 26. mars
skal vi stille klokken en time frem.
Vi merker godt at det er noe i gjære i naturen, småfuglene
har så smått begynt å synge igjen og måkeskrikene sier også
fra om vår og sommer nærmer seg. Vi får håpe at det slår til
med god varme, lite vind og nedbør.
Tidligere fikk vi vite at ordningen med akutthjelp for
hjelpemidler skulle endres. Heldigvis har massivt
engasjement via NHF fått reversert dette, og ordningen blir
omtrent som før.
Vi må ta lærdom av at engasjement hjelper og at vi
begynner å nærme oss valg igjen. Det er vel noen som
ønsker gjenvalg.
Vårt styremedlem Phuoc Tan Le er på vegne av LFPS
utpekt som endringsagent i NHF. De skal se på strategi og
organisasjonsprosessen. Phuoc har referat fra møtet i bladet
vårt.
Den Europeiske Polio Unionen har nå søkt om støtte fra
Bill & Melinda Gates Foundation på hele $6,5 millioner
USD for etablering av «PoPsyCLE» Post-Polio Syndrom
Center for Life-long Exellence. Dette for å bygge opp
et kompetansesenter for hele verden på St. Thomas
Hospital i London og the Queen Elizabeth Foundation for
Neurological Rhehabilitation. EPU var også invitert til
Word Economic Forum i Davos.
Det kan opplyses at det mest sannsynlig er over 28 millioner
poliooverlevere i verden i dag.
Derfor trengs det fortsatt utdanning av helsepersonell og
forsking for Polio.
Dere vil få mer opplysninger etter hvert.
Tilbake til vår egen organisasjon. Dere har fått vite at
LFPS og andre frivillige organisasjoner ikke lengre får de
inntekter som vi fikk av lotterivirksomhet. For LFPS utgjør
dette hele kr 300 000,-. Dette er et alvorlig inntekstsbortfall,
og hovedstyret har hatt fokus på problemstillingen. Derfor
er det i bladet vårt laget en oppstilling som viser inntekt
og kostnadssiden. Hovedstyret vil komme med konkrete
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forslag til hva vi kan gjøre på årsmøtet. Vi synes at det
er viktig at tallene kommer på bordet, og at styrene i
lokallagene kan diskutere situasjonen og komme med
innspill på årsmøtet.
I LFPS Nordvest hadde vi årsmøte i februar og jeg har fått
avløsning. Det er valgt en ny leder, Kaare Jan Aandahl, og
han bor i Isfjorden i Rauma kommune.
Lokallagene er i ferd med å avholde sine egne årsmøter nå
i mars. Vi minner de nye styrene om rapportskjemaene som
skal sendes til vår sekretær og til NHF. Referat og bilder
ønsker vår redaktør å få tilsendt. Det er alltid kjekt for alle å
få vite hva som gjøres rundt omkring i vårt langstrakte land.
Til slutt vil jeg si at vi setter pris på lokallagenes
engasjement, noe som gjenspeiler styremøtereferatene som
vi får tilsendt. Jeg ønsker også alle lokallagene lykke til
med sine årsmøter, og jeg ser frem til å møte engasjerte
delegater til årsmøtet på Gardermoen 23. og 24 april.
Jeg må benytte anledningen til å ønsker dere alle
sammen en riktig god påske.

Geir

Minneord om Margot Nissen-Lie

Margot Nissen-Lie døde brått 3. desember 2015, 102 år gammel, og ble bisatt fra et fullsatt Asker
kapell 15. desember. Hun var så heldig å få være åndsfrisk til sin siste dag.
Margot ble utnevnt som æresmedlem i LFPS i 2009 for sin innsats for poliorammede i
Landsforeningen mot poliomyelitt på 1940- og 50-tallet. Inntil da hadde dette vært en gjemt,
men ikke glemt periode i hennes liv, bortsett fra omtale fra denne tiden i Bjørn Lobbens Polioens
historie som kom ut på 90-tallet.
Margot var den første redaktøren av Polioposten og hun ledet arbeidet med
kvinnearbeidsgruppene som var i sving over hele landet. Arbeidsgruppene samlet inn store
pengebeløp som gikk til de poliorammede. De arrangerte mannekengoppvisninger, basarer,
utlodninger og messer som ga penger i kassen. En må huske på at dette var lenge før vi fikk
Folketrygden her i landet, og Norge var et fattig land sammenliknet med nå.
Margot reiste også mye rundt i landet for poliosaken sammen med sin mann Henrich NissenLie, som var ortoped, og som spilte en sentral rolle når det gjaldt å operere poliopasienter. Han
ble dessuten overlege på kronprinsesse Mrthas Institutt KMI. Reisene rundt i landet og også til
utlandet, og som gjaldt poliosaken, betalte de alltid selv. Alle penger som ble samlet inn skulle
komme poliorammede til gode. Margot mente man hadde en selvfølgelig plikt til å hjelpe sine
medmennesker. Hun hadde tre små sønner på den tiden som hun var mye borte fra.
Margot var en dame av «den gamle skolen», men hun var ikke gammel av sinn. Hun var
menneskekjenner, omtenksom, vital, veltalende og ikke minst humoristisk.
Margot besøkte i 2009 polioforeningene i Buskerud, Akershus og Oslo og fortalte om arbeidet
for de poliorammede. I 2014 hadde hun opplesning av dikt av Nordahl Grieg på et medlemsmøte
i Oslo Poliolag. Året før hadde Margot en times opplesning av lyrikk på Det norske teatret i
Oslo. Hun var også representert i TV-programmet «Brenner» på NRK 1. Et avsnitt av Åshild
Ulstrups bok, hvor hun intervjuet eldre mennesker, omhandlet også Margot. Hun hadde stor
glede av håndarbeid, og har sydd utallige puter i ull som hun rundhåndet ga bort i gaver, og som
også ble loddet ut på møtene i polioforeningene hun besøkte.
Margot satt også í kommunestyret i Asker på 1960-tallet, hvor arbeidsområdet hennes ble sosiale
saker og eldreomsorg.
Margot gjentok ofte at hun var priviligert som hadde en stor familie, som nesten alle bodde rundt
henne på Nesøya i Asker.
Vi i Landsforeningen for Poliorammede vil minnes Margot Nissen-Lie i takknemlighet for det
arbeidet hun gjorde for oss i en vanskelig tid da vi fikk polio som barn.
Tekst: Snefrid Bergum
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Årsmøte i LFPS No

Årsmøtet: Her er årsmøtet samlet i møtesalen.
Helgen 27.-28. februar i år hadde
LFPS Nordvest årsmøte i Ålesund.
Ålesund er kommunikasjonsmessig
midt i for, Sogn og Fjordane, Møre
og Romsdal som omfatter fylkeslaget
Nordvest.
Tradisjonen tilsier at vi starter med
lunsj, for det er mange som kommer
tilreisende. Parken Hotell i Ålesund
har gjennom alle år gitt oss meget
god service og fornuftige priser. Til
årsmøtet var det 20 påmeldte.
Etter lunsj bruker vi å ha tema og
opplysninger. I år fikk vi besøk av
Leif Ole Elde fra NHF Nord Vest som
fortalte om NHF Nord Vest sitt arbeide
og hva som var på tapetet.
NHF Nord Vest er med i en
arbeidsgruppe som skal legge frem for
samferdselsutvalg og fylkesting om
anbudskrav i fremtiden da med fokus
på universell utforming.
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Det viser seg at ved gjennomgang
av inngåtte avtaler så brytes
anbudskravene med opptil 72%
vedrørende utføring. Dessverre er det
ikke i dag noen sanksjoner ved brudd
på avtalen.
Fergemannskapet må også læres opp
i universell utforming slik at hele
organisasjonen får det inn under
huden.
TT ordningen er et tilbud fra fylkene
(ikke lovpålagt) fungerer i Møre og
Romsdal, men er fraværende i Sogn og
Fjordane.
Leif Ole presenterte også den nye
lederen i NHF Nord Vest, Nelly
Torvik, som dessverre ikke hadde
anledning til å komme på vårt møte.

byggingen av en kjempeflott universell
utformet leilighet som de har fått
bygget. Han viste oss bilder av
leiligheten og av omgivelsene.
Leiligheten er også til låns for andre
en LARS medlemmer. Den leies ut på
forretingsmessig grunnlag gjennom
Finn.no og koster rund kr 5 500 pr uke
i høysesongen.
Leder fra LFPS orienterte om
prosessen om høringsnotatet
«Behandlingsreiser til utlandet» og om
hovedstyrets arbeid.
Ved selve årsmøtet ble det valgt ny
leder av LFPS, Kaare Jan Aandahl fra
Isfjorden i Rauma kommune.

Videre fortalte Leif Ole fra et prosjekt
i Tyrkia som fylkeslaget til LARS
hadde.

Nestleder ble Geir Strømsholm,
økonomiansvarlig Lisbeth Drege
Solheim, sekretær er Kari Inghelm og
styremedlem Astrid Dalen. Vara ble
Eldbjørg Nevstad og Svein Inge Basso.

Han fortalte om prosessen og

Etter årsmøtet var det middag med 16

ordvest

Informasjon: Leif Ole Elde fra NHF Nord Vest informerte om NHF sitt arbeid og hva
som skjer på tapetet.

av våre deltakere med kamskjell til
forrett, hjortefilét og en dessert som
tok pusten av de fleste.

uten mat og drikke: Årsmøtedelegatene i frokstsalen på Parken hotell i Åleund

Ref. Geir Strømsholm

Ny leder i Nordvest
LFPS i Nordvest hadde årsmøte på
Parken hotell i Ålesund 27.februar.
Geir Strømsholm som har vært leder i
mange år ønsket avløsning, og Kaare
Jan Aandahl ble valgt til ny leder.
Han sier følgende om seg selv: – Jeg er
64 år, født og oppvokst i Kristiansund,
og bor nå i Isfjorden i Rauma.
Han har deltatt i arbeidslivet på mange
områder, bl.a. som fisker, smed, og i
de senere årene kjørte han budbil for
Nordvest Distribusjon.
De siste 15 årene har han vært aktiv

i organisasjonsarbeid og politikk. Er
fremdeles med i dette, og sitter i Rådet
for funksjonshemmede i Rauma som
representant for LFPS.
– Jeg ønsker nå å bidra i LFPS i
Nordvest, fortsetter han, men jeg er
ydmyk i forhold til det vervet jeg har
fått.
Mitt mål er å gjøre landsforeningen
kjent i lokalmiljøet her i Nordvest.
Også dette med å forsvare
innarbeidede rettigheter for
funksjonshemmede som trenger noe
bistand.
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Sjekk hjelpemidde
Har du et hjelpemiddel som er
utslitt og må byttes ut? Eller
har helsetilstanden din endret
seg, og du lurer på om det finnes
nye hjelpemidler som kan lette
hverdagen? Da vil du finne www.
hjelpemiddeldatabasen.no svært
nyttig.
Hjelpemiddeldatabasen er et nettsted
som eies og administreres av NAV.
Det ble først opprettet i 1999, og har
de siste årene utviklet seg til å bli ett
av de beste nettstedene for de av oss
som ønsker å sette oss inn i hva som
finnes av hjelpemidler på det norske
markedet.
Alle typer hjelpemidler
På nettstedet finner du både
informasjon om hjelpemidler du kan
søke hjelpemiddelsentralen om og
hjelpemidler du selv må finansiere.
Du finner også hjelpemidler for alle
typer funksjonsnedsettelser enten
det gjelder forflytning, hørsel, syn,
kommunikasjon eller kognisjon.
Alle hjelpemidlene i databasen
er lagt inn med bilder og tekniske
spesifikasjoner. Hjelpemidlene som
inngår i en rammeavtale med NAV
er merket med en liten NAV-logo.
NAV og leverandørene legger inn nye
produkter forløpende, og det er mulig
å abonnere på nyheter, slik at du kan
holde deg oppdatert. Fra våren 2016
vil du kunne finne alle rammeavtaler
på hjelpemiddeldatabasen.
Nye rammeavtaler i 2015
Siste halvår har NAV inngått fire nye
rammeavtaler. Det er rammeavtaler på:
sitteputer med trykksårforebyggende
egenskaper; elektriske rullestoler og
drivaggregat; kjøreramper og sykler og
sykkelfronter med hjelpemotorer.
Hvis du har et hjelpemiddel på disse
områdene som begynner å bli slitt, kan
det være lurt å lese om de forskjellige
produktene på hjelpemiddeldatabasen
før du tar kontakt med din lokale
ergoterapeut.
Lett tilgjengelig
Rammeavtalene som ligger i
hjelpemiddeldatabasen er lett
tilgjengelige fra forsiden. Hvis du
for eksempel har behov for en ny
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Hjelpemiddeldatabasen:Dette er et nettsted som eies og administreres av NAV. Nettstedet ble o
elektrisk rullestol kan du klikke
deg inn på «Rammeavtaler». Velg
lenken «Elektriske rullestoler og
drivaggregater». Når du har gjort
dette, åpner du «Hurtigoversikten».
Hurtigoversikten viser hvilke poster
som finnes, det vil si om stolene har
manuell eller motorisert styring og
om de er til utendørs- eller innendørs
bruk og så videre. Du ser også hvilke
stoler som er rangert som førstevalg
og eventuelt andre-, tredje- eller
fjerdevalg.
Ved å klikke på hvert enkelt
produkt får du opp bilder, tekniske

opplysninger, brosjyrer og
bruksanvisninger, og du kan gjøre deg
opp en mening om hvilken stol som
best vil kunne dekke ditt behov før du
kontakter din lokale terapeut.
Endret helsetilstand
Hvis helsetilstanden din har endret seg,
og du ønsker å undersøke hvilke type
hjelpemidler som finnes, kan du gå inn
på hjelpemiddeldatabasen.no og velge
«Produktgrupper».
Her kan du velge mellom ulike
temaer som for eksempel hjelpemidler
til personforflytning eller personlig

eldatabasen

opprettet i 1999.
stell. Er du på jakt etter hjelpemidler
til personlig stell, klikker du på lenken
personlig stell og beskyttelse. Da får
du opp ulike produktgrupper innen
dette området. Er det toaletter du
er interessert i, vil du finne bilder,
tekniske data og navn på leverandør på
ulike toaletter. Du vil også kunne finne
brosjyrer og bruksanvisninger. Hvis
produktet er på en rammeavtale, er de
merket med en liten rød NAV-logo.
Informasjon om eget produkt
Hvis du allerede har et hjelpemiddel
fra hjelpemiddelsentralen, kan du

også sjekke om det ligger inne på
hjelpemiddeldatabasen. Da bruker
du søkefeltet og legger inn navnet
på produktet. Hvis produktet
ligger i databasen, finner du både
artikkelnummeret, tekniske data
og eventuelt tilbehør og deler.Det
er nettopp lagt til en ny funksjon i
søkefeltet med forslag til søkeresultat
som også kan være til hjelp når du skal
søke etter hjelpemidler.

Av: Bente Kaldheim,
avdelingsleder NAV
Hjelpemiddelsentral Oslo og
Akershus
Polio 12016
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Referat fra møte med
Behandlingsreiser 16.02.2016

Behandlingsreiser: Vintersol i Los Cristianos på Tenerife er et av stedene hvor Behandlingsreiser sender nordmenn.
Foto: Jan Erik Gulbrandsen.
Tilstede: Geir Strømsholm, Arne Furulund, Ragnhild
Skovly Hartviksen, Kari Berg, Yndis
Straalesen Strumse
Forfall: Bjørn Nilsen
Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger på
behandlingsreiser til utlandet.
Representanter fra Behandlingsreiser har vært i Tyrkia
hvor deltakerne fikk mulighet til å ha en samtale med dem.
Dette opplevdes veldig positivt for begge parter.
Hjemreise fra Gardermoen har billettene normalt en 24
timers varighet.
Ved reiser følges anbefaling fra UD.
For informasjon om reisemål kan følgende lenke brukes.
UD legger ut informasjon her: https://www.regjeringen.
no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Ved eventuelle hendelser følges UDs sine anbefalinger.
Vintersol og SRC har avtale i fire år med Behandlingsreiser.
Det blir utlyst et nytt anbud høsten 2018 som vil gjelde fra
01.01.2020.
Et av kriteriene i anbudsprosessen, gjennomsnitts
dagtemperatur på behandlingsstedet skal være mellom 18
og 30 grader i behandlingsperioden.
Totalt er det ca. mellom 5.500 og 6.000 søknader pr. år.
Ca. 3.000 får innvilget behandlingsreise til utlandet. For
polio i 2016 var det 256 søknader, og 140 fikk innvilget
behandlingsreise – 80 til Vintersol og 60 til SRC. Hittil i år
er det 11 som har takket nei og 5 har trukket seg etter å ha
takket ja.
Utvikling i søknadsmassen av de som har polio.
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År		
Antall søkere
2005		
323
2006		
320
2007		
340
2008		
362
2009		
357
2010		
361
2011		
315
2012		
305
2013		
300
2014		
290
2015		
245
2016		
256
Via Egencia har endret navn til Egencia Helsereiser
Ved søknad om behandlingsreiser til utlandet er det
svært viktig at søker med rullestol opplyser eksakte mål på
rullestolen.
Behandlingsreiser føler at det har vært en god prosess
vedr. høringsnotatet der de har følt at de har blitt hørt og
hvor pasientorganisasjonene har vært godt representert, ikke
minst LFPS. Nå venter Behandlingsreiser på å få forslaget
til forskrift tilsendt på høring.
Oslo 16.02.2016
Geir Strømsholm Arne Furulund Ragnhild Skovly
Hartviksen

CPAP bremser demens!
Alzheimer henger sammen med
søvnapné. Hvis apnéen behandles,
kan det forsinke utviklingen av
demens.

Wordsleep – verdens søvnkongress –
ble avholdt for syvende gang i 2015
i Istanbul. Her kom det fram iflg.
forsker Sonia Ancoliat fra Israel at
CPAP bremser demens.
Søvnapné er svært vanlig blant
demente.
Forskning som viser at 90 prosent av
alle demente har en AHI større enn
eller lik 5 – altså lett søvnapné som
gjør at de slutter å puste minst fem

ganger i timen. To av tre har moderat
eller alvorlig apné – altså AHI over
15. – Halvparten av pasientene har
større enn eller lik 20. Og de som
har alvorligere Alzheimer, har også
alvorligere søvnapné, samtidig som de
som har alvorligere apné, har hardere
demens.
... og CPAP hjelper – I en
undersøkelse av 12 voksne med en
gjennomsnittsalder på 55 år, ser vi at
tre måneders bruk av CPAP fører til
bedret oppmerksomhet og bedrede
psykomotoriske funksjoner. Og i en
gruppe med Alzheimerpasienter ga
CPAP-bruken dypere søvn, og gjorde

at de fungerte bedre i hverdagen, og
forsinket utviklingen av demens. –
CPAP kurerer ikke Alzheimer, men
den får den til å utvikle seg saktere.
En rekke studier tyder på en sterk
sammenheng mellom dårlig søvn eller
søvnsykdommer og demens.
Utdraget er hentet fra bladet Somnus.
Siden jeg sitter i respirasjonsutvalget,
meldte jeg meg for en tid siden inn
i Søvnforeningen. Dette for å kunne
være mer oppdatert på ting som skjer
med søvnforstyrrelser.

Arne Furulund

Møte for endringsagenter for Strategiog organisasjonsutviklingsmodellen
samfunnsoppdrag og en strategi som
bygger opp under dette oppdraget.
Målet er å arbeide for en bred og godt
forankret prosess i organisasjonen som
igjen gir oss et tydelig vedtak og en ny
strategi på LM 2017. Tema for diskusjoner og arbeid var:

•
•
•

artikkelforfatter: Phuoc Tan Le
Landsmøtets vedtak i 2011 og
2015 uttrykte ønsket om å se på
organiseringen av hele NHF og
beskrive NHFs samfunnsoppdrag
2017 – 2030 samt endringer i
interessepolitikk, organisering og
styringsstruktur som følge av dette.
Dette var bakgrunnen for den første
fellessamling for endringsagentene
og sentralstyret fra 22. til 23. januar
2016 på Park Inn Gardermoen.
Deltakerne var fra var regionene,
landsforeningene, NHFU og de
ansattes oppnevnte representanter til
prosessen. LFPS var representert ved
styremedlem Phuoc Tan Le.

•
•
•
•

Hvorfor skal vi ha organisasjonen?
Hva skal vi jobbe for?
Hva skal være vår strategi
2017 – 2030?
Hvordan skal vi jobbe?
Hvilke veivalg skal vi gjøre?
Hva blir konsekvensene av
disse valgene?
Hvordan skal vi jobbe
sammen, organisere oss, prioritere, utnytte ressursene?

Møtet startet opp i plenumsalen
hvor introduksjon og innledning var
ved Arne Lein (forbundsleder) og
Ragnhild Heggen (prosjektleder).
Deretter arbeidet vi i fem grupper.
De ansatte og representantene fra
regionene, landsforeningene, NHFU
samt sentralstyret var jevnt fordelt
på gruppene. Lars Ødegård ga oss
et kort historisk tilbakeblikk. Han
beskrev de viktigste utviklingstrekkene
i samfunnet og synet på
funksjonshemmede.

Etter det historiske tilbakeblikket tok
vi en pause før vi igjen jobbet i gruppene hvor temaet var endring, forventninger til prosessen, våre roller, ansvar
og forventninger til endringsagentene.
«Hvordan skal vi skape engasjement
og bred forankring? Hvordan kan vi
jobbe godt sammen både på og mellom
samlingene? Hvordan skal vi jobbe for
at utviklings- og endringsprosessen
blir spennende og engasjerende for
hele organisasjonen»?. Vi diskuterte
spørsmålene både i grupper og i
plenum. Forslagene fra gruppene ble
levert inn til prosjektlederen.
Vi startet den andre dagen med å
arbeide individuelt og i grupper.
Temaet var «Hvor står vi i dag?
Hvordan kan framtiden se ut?
Hvilke fremtidsbilder ser vi for oss?
Scenariotenkning som strategisk
verktøy?». Det var Karl Håkon Sævold
(medlem av prosjektgruppa) og
Salamata Kamara (NHFU) som kom
med korte innspill og utfordringer.
Møtet ble avsluttet med diskusjon i
grupper og i plenum om veien videre.
Vi ble enige om å opprette ulike
grupper i media i tiden fremover slik
at alle medlemmene kunne følge med
prosjektet og gi innspill.

Endringsagentene har to mål for
oppdraget: Å utarbeide forslag til
Polio 12016
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Har du hørt om

Qspa wellness: Her er stedet hvor behandlingen ble utført. Her er uteområdet.
Ikke?
Det hadde ikke jeg heller før jeg
kom på behandlingsreise til Tyrkia
høsten 2015. Nå har jeg både hørt
om det, og fått merke hva det kan
gjøre med en poliokropp.
Hva er så Gtos? Det hele baserer seg å
finne muskler som er overanstrengt og
få tømt energien på muskelene, slik de
kan slappe av.
Disse anstrengte musklene klemmer
nervene som går gjennom muskelen,
og som skal gi signaler videre til andre
muskler. Overanstrengte muskler gir
smerter. Da reagerer hjernen, og den
sender «hjelp» som skal beskytte der
det gjør vondt, men det gjør det bare
enda verre.
12 Polio 12016

Blokkere forbindelser
For å blokkere forbindelsen til
hjernen for en periode sendes bølger
(Gtos behandling) ned til det vonde
stedet, som gjør at hjernen tror at det
ikke gjør vondt lenger. Resultatet
blir at smertene forsvinner i lokale
muskler og det blir normalisert
muskelfunksjonen også i perifere
delene. Deretter blir muskler og vev
tøyd og strukket.
Ikke helt lett å forstå for oss
legfolk, men jeg tror det er riktig ut fra
forklaringen jeg har fått.
Dårlig periode
Jeg hadde en veldig dårlig periode før
jeg kom nedover i høst. Forferdelig
mye smerter, og følte at jeg var blitt

veldig framoverbøyd og lut i ryggen.
Hva har hendt?
Hva har hendt? sa vår kjære
doktor Mehmet når jeg kom på
behandlingsreise. Han kunne se at det
hadde skjedd noe i løpet av det siste
året. Jeg vet ikke sa jeg, men jeg har
veldig mye vondt. Han fortalte da at
han sammen med noen andre leger
hadde tatt i bruk en gammel tyrkisk
behandlingsmetode som han hadde lyst
til å prøve på meg. Han kunne ikke
garantere noe, men kunne si at jeg ikke
ville bli verre. Jeg er villig til å prøve
hva som helst sa jeg. Han fortalte meg
så litt hva det gikk ut på. Vi tar det på
fredag, for da har du helgen å komme
deg på sa han.

m Gtos?

Veldig trøtt og sliten
Jeg hadde to slike behandlinger på
litt under en time hver gang. Allerede
etter første behandling følte jeg at
det hadde skjedd en forandring.
Smertene forsvant med en gang uten
at jeg hadde forventet det. Det ble en
reaksjon etter første behandlingen.
Jeg ble veldig trøtt og sliten og sov
hele ettermiddagen. Var oppe og
spiste middag og la meg og sov hele
natta. Det eneste unntaket var at jeg
måtte opp på toalettet Veldig mange
ganger. De som kjenner meg godt, sa
at humøret kom tilbake, og jeg ble helt
annerledes på alle måter. Jeg fikk også
behandling nummer to, og treningen
og alt ble annerledes.
Før jeg fikk behandling nummer to,
fikk også Aud Aasheim tilbud om å
prøve Gtos. Hun takket også ja, og vi

Behandlingen:Noe av behandlingen. Utstrekking av muskler.
dro sammen med Mehmet til klinikken hadde jeg mer enn nok med å sykle
hvor de utfører dette. Hun setter seg
10 minutter med lav motstand. Etter
inn i en vanlig bil, med baken først.
14 dager syklet jeg ca 30 minutter
Så tok hun tak i venstre beinet med
og det er også uten mye motstand.
hendene og løftet det inn. Slik har hun
Hovedsaken er å få bevegelse i
gjort i mange år. Etter behandlingen
beina. I tillegg går jeg noe mer inne
gikk hun ett lite stykke med krykker,
hjemme. Jeg bruker opplegget vi har i
og jeg har aldri sett henne gå slik. Så
Tyrkia. Jeg trener mandag og tirsdag
skulle vi tilbake til hotellet etter en
med sykkel og matte på gulv og
behandling på 25 minutter. Hun satte
treningsball. Så har jeg fri på onsdag,
seg inn i bilen som vanlig med baken
for så å trene torsdag og fredag. I
først, men hun glemte å bruke hendene tillegg er jeg i varmtvannsbasseng hver
til å løfte beinet inn. Mehmet spurte
tirsdag kveld.
henne hva hun gjorde nå, og selv
Det samme gode resultatet har også
skjønte hun ikke hva han mente. Det
Aud. Hun kommer ned på gulvet og
gikk helt automatisk.
trener, noe hun ikke har gjort på mange
år. Hun sykler litt hos fysioterapeuten,
Fortsatt treningen
og ellers er livet hennes også mye
Etter at jeg har kommet hjem har jeg
lettere.
fortsatt med trening. Det er moro
Hva har skjedd og hvor lenge vil det
for jeg får det til. Det var ikke slike
vare? Det kan ingen med sikkerhet si,
smerter lenger og livet var blitt lettere.
heller ikke dr. Mehmet. Samme hva,
Fysioterapeuten min hjemme, foreslo
så har det vært verdt det, formen er en
at jeg kanskje skulle begynne å sykle
helt annen enn den har vært på mange
på treningssykkel. Jeg prøvde en
år. Smertene er fortsatt borte og livet er
hos henne og det gikk greit i noen
mye bedre å leve.
få minutter. Jeg gikk til anskaffelse
av treningssykkel. Første gangen
Tekst og foto: Arne Furulund

Innenedørs: Inne i resepsjonen er det god plass.
Polio 12016

• 13

LFPS – 25 år den
16. februar 2016.
Arbeidet for og blant poliorammede
har foregått i mange år. Den første
tiden ble våre interesser ivaretatt
av en forening hvor velmenende
mennesker med stort engasjement
så at det var behov for å få på
plass økonomi og tiltak for å bedre
poliorammedes behov. Se i den
forbindelse minneord for Margot
Nissen Lie i dette nummer av bladet.
Som kjent så var det offentlige tilbudet
ikke så godt utbygd som det er i dag.
Det var heller ikke kommet så langt på
hjelpemiddelfronten som vi er i dag.
Det er ingen tvil om at det arbeide
den første foreningen gjorde har hatt
stor betydning for at vi er der vi er i
dag både i forhold til hjelpemidler og
behandlingstilbud.
Den tidligere foreningen var et
forum for folk som ville hjelpe, og
som hadde tid og midler til dette.
De poliorammede selv hadde ikke
et tilsvarende organ for selv å kunne
møtes og jobbe sammen til beste for
diagnosegruppen. Det var også et
stort behov for å komme sammen
med likesinnede for å utveksle
erfaringer og gi hverandre hjelp og
støtte i hverdagen. I første omgang ble
dette ivaretatt gjennom medlemskap
i NHF, men i likhet med andre
diagnosegrupper så poliofolket behov
for å spisse tilbudet.
Dette førte til at det dukket opp
lokale foreninger flere steder i landet,
og ildsjelene i disse lokale lagene
så straks behovet for å få et større
nedslagsfelt og for å få en bedre
mulighet til å drive påvirkningsarbeid
på våre egne premisser. Vi kjenner
til parolen om at «sammen blir vi
sterke», og dette førte til at noen
entusiastiske ildsjeler tok kontakt på
tvers av fylkene og fikk dannet en
landsforening. For øvrig den første og
fortsatt den største landsforeningen i
NHF.
Vår landsforening har nettopp rundet
25 år, og vi i styret finner det riktig å
rette en takk til de som var pådrivere
og ledet landsforeningen de første
årene. Det første styret best av flg:

14 Polio 12016

Tidligere leder: Birgith Berg fra Trondheim var blant de de første som var leder i
LFPS.

•

Leder:		
Kari Johannessen
• Nestleder:
Steinar Øyhaugen
• Sekretær:
Dagny Selliseth Furuseth
• Kasserer:
Randi Halden Larsen
• IRP repr.:
Inger Jorunn Christensen
• Styremedlem
Laila Steen
• Styremedlem Birgit Berg
• I tillegg var Jarulf Gulvåg,
Bjørg Holm og Torunn Jacobsen varamenn til styret.
Flere av de som var med på stiftelsen
er fortsatt meget aktiv i arbeidet, noe
som virkelig fortjener respekt. Det
synes som det å engasjere seg i dette
arbeidet fører til et engasjement som
gjerne varer livet ut.
På disse 25 årene har vi også hatt
flere ledere, og som dere vil se av
nedenstående liste har en av disse
innehatt ledervervet i hele 3 perioder,
nemlig Kari Johannessen fra Bergen/
Hordaland. Det står det respekt av.
Lederne er:

•

1991 – 1994 Kari Johannessen

•
•

1995 - 1996 Bjørn Hansen
1997 – 1999 Kari Johannessen
• 2000 – 2002 Birgit Berg
• 2003 – 2004 Kari Johannessen
• 2005 -. 2014 Stein Johnsen
• 2015 - Geir Strømsholm
Jeg skal ikke gi et historisk
tilbakeblikk over arbeidet og hva
LFPS har fått til i disse årene her.
Det er tidligere behørig omtalt både
i bladet og i årsmøtepapirer opp
gjennom årene. I stedet vil styret, på
vegne av hele landsforeningen, takke
for den innsatsen som den enkelte har
vist. Samtidig vil vi gjerne få benytte
anledningen til å takke de lokale
tillitsmennene som har jobbet i samme
ånd som de sentrale. Uten dere alle
ville vi ikke vært der vi er i dag.
Og samtidig vil vi benytte anledningen
til å utfordre alle lokallagene om å
lage et tilbakeblikk over arbeidet i
egen lokalavdeling og sende det til
redaksjonen i Polio. Det vil kunne
være egnet til å gi fortsatt entusiasme
og engasjement, og det vil vi gjerne gi
spalteplass i bladet vårt.

Februar 2016
Stein Johnsen

Økonomien i Polio – bladet vårt

Frivillig organisasjoner i Norge har
for tiden lite inntekter til drift etter
omleggingen av lotteri inntekter.
Dette gjelder også for LFPS. For
noen år siden hadde vi i bingo
inntekter rund kr 400 000,-. I fjor
fikk vi til sammen lotteri inntekter
på kr 113 650,-.
De største kostnadene våre er
å avholde hovedstyremøter og
medlemsbladet vårt. Vi må selvfølgelig
også se på de andre postene. Hvor/
hvordan det er mulighet å få redusert

kostnader og hvor kan vi hente mer
inntekter.
Vi synes det er viktig at alle
medlemmer i LFPS får se våre
inntekter og utgifter. Hovedstyret
offentliggjør tallene for medlemmene
før de er revidert. Regnskapet for
«Levekårsundersøkelsen blant
polioskadde i Norge» er uttatt.
Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet
og influerer ikke fremtidige regnskap.
Det er ikke riktig av oss komme med

Utgifter LFPS

forslag her og nå. Men dere kan være
trygge på at det jobbes med forslag
som vil bli lagt frem på vårt årsmøte
på Gardermoen i slutten av april. Ved
at alle regnskaps tall nå er synlige,
håper vi at styrene i lokallagene tar
med seg denne inforasjon inn i sine
styremøter og kommer med innspill til
årsmøteforhandlingen.
Vi ønsker alle delegatene hjertelig
velkommen til årsmøtet og fine og
konstruktive diskusjoner.

Inntekter LFPS

Respirasjonsutvalget
Landsmøte NHF
Datakost
Spill lotteri
Internasjonalt arbeid
Behandlingsreiser
Medlemsbladet
Reiser møter distrikt
Årsmøtet
Fagrådet
Hovedstyret
AU-møter
Kontorksotnader (NHF)

430
7 550
2 734
2 000
862
1 544
298 197
35 650
30 839
21 838
295 339
21 274
37 928

Sum

756 185

Renter
Medlemskontigent
Spill lotteri
Medlemsbladet ab + annonser
Gaver
MVA kompensasjon

10 896
131 650
113 335
31 850
199 717
87 997

575 445
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Treningsopphold på Je

jeløya kurbad: Anne Grethe Lundquist skriver om sitt opphold på Jeløya Kurbad. (Foto: Jeløya Kurbad)
Høsten 2014 ble en turbulent tid. For
oss brukere av rehabiliteringssentrer
ble det kjent at det skulle bli
oppretting av nye og andres steder
som skulle behandle vår diagnose,
nevrologiske sykdommer. Det kunne
fort gi seg utsalg i at de tilvante
gruppeopphold for oss med polio
ble endret i et «samarbeid» med
diagonsen nevrologiske sykdommer.
Grande rehabiliteringssenter, Nes på
Hedmarken var et brukersted gjennom
flere år. Grande var et av stedene
som fikk endringer. De «mistet» vår
diagnose. De driftet en stund – ca
7 månder – med andre diagnoser.
Søknaden var meget lav, og til slutt ble
stedet solgt og er i dag et hjem for nye
innvandrere/flyktninger.
Kom brått
Forandringen kom brått på for flere.
Jeg hadde skriftelig fått opphold fra
januar måned 2015. Dette gikk nå «i
vasken» og jeg måtte gjennom en ny
søknadsprosedyre.
16 Polio 12016

Det ble nytt legebesøk, søknad til
Regional koordinerende enhet (RKE),
svarbrev om at det ikke var nok
informasjon – nytt legebesøk med
mere utfyllende søknad – og endelig
godkjenning om 4 ukers opphold med
kopi sendt Jeløya Kurbad hvor jeg fikk
raskt svar om at jeg var velkommen i
november/desember. Her gikk ett år!
Så kom dagen
Endelig kom dagen for et mer intensivt
treningsopplegg for meg.
Ferden gikk fra E-6 gjennom Moss
og forbi fergeleiet til Horten og et
lite stykke utover en tett bebodd øy
som både har store erverdige gårder
og ganske tett bebyggelse, men også
campingplasser og friområder.
Flott beliggenhet
Jeløya Kurbad ligger flott til med utsyn
over Oslofjorden mot Horten. Klima
er nok mildt, men november/desember
er ikke den beste tiden for utferd
grunnet tidlig kveldsmørke, dessuten
gikk formiddagene ganske jevnt med

trening av forskjellige slag.
Stedet har et historisk «preg».
Gården er nevnt i dokumentasjon
fra 1845 og var lenge tjent som
sorenskriverbolig under navn Bråten
gård. I 1912-14 eide og bodde
kunstneren Theodor Kittelsen her.
I 1913-16 bodde maleren Edvard
Munch i nabolaget i lengre perioder.
Berømt er også Albyl kringla fra Alby
Gård, Refnes Gods, Torderød Gård og
Røed Gård fra 1700-tallet.
Startet i 1938
Allerede i 1938 ble starten som
behandlingssted og har derfra
fått tradisjoner innen det norske
helsevesen.Navnet var da Jeløya
Bad og Diettkursted, drevet
av fysioterapeutene Ellen og
Einar Fahlberg. I 1972 overtok
Adventistsamfunnet institusjonen og
drev den fram til 1994. Da overtok
nåværende eiere og fysioterapeuter
Eva og Daniel Joensen driften av
stedet.

eløya Kurbad

Basseng: Bassenget er romslig med god temeratur. (Foto: Jeløya Kurbad)
Avtale fra 2015
Fra 1. jan 2015 ble det inngått avtale
med HSØ om fysikalsk medisinsk
rehabilitering innenfor følgende
områder:
Hjerneslag: 12 plasser
Nevrologiske sykdommer:
13 plasser
Kreft: 9 plasser
Revmatologiske sykdommer: 10,5
plasser
Kroniske muskel- og bløtdelssmerte/
fibromyalgi: 30 plasser
Visjonen til JK: Å tilby
kunnskapsbasert, helhetlig
rehabilitering av høy kvalitet.
Her er leger som har sin
spesialitet utfra pasienetenes
diagnoser. Andre helsefagansatte
er fysioterapeuter, sykepleiere,
ergoterapeuter, psykologer, sosionom,
ernæringsfysiolog og logoped.
Det ble omvisning på huset da vi
hadde ankommet og fått tildelt rom.
Rommene er i variert størreelse.

Huset er i 3 etasjer med heis og
under stadig endring og utbedring
– uten at dette hindret trening og
aktivitet som stort sett foregår i
underetasjen. Svømmebassenget,
med god temperatur, er forholdsvis
stort og med vinduer fra gulv til
tak ble det lyst og trivelig. En stor
gymnastikksal brukes til felles trening,
fortrinnsvis på stoler, Rommene med
treningsapparatur er i trangeste laget
med dårlig framkomstmulighet i
rullestol!
Ukesprogram
Timeplanen var lagt opp for en uke av
gangen og veldig oversiktlig. Vi fikk
hver vår personlige uke- og timeplan.
Treningsdagen startet kl 09.30 de
fleste dagene med 3-4 aktiviteter hver
dag.
Middag ble et avbrekk mellom kl
13.10-14.30. Så var det igang med nye
økter fram til kl 16.00.
Lørdager er fridag for adventister
og slik ble det for oss beboere også,

men søndag var det aktivitet på et noe
«enklere plan».
Informasjonsmøter
I tillegg til trening var det også avsatt
tid for informasjonsmøter for de
forskjellige diagnoser. Dette kunne
komme godt med for «nye» brukere.
Måltidene er bassert på egen
forsyning av greit og kjente
påleggsorter og med bugnende fat med
frukt av alle slag. Middagen består av
varm mat og bra variasjon. Smakfult er
det!
Kveldene består mye av TVtitting men også avbrekk av enkel
underholdning.
For meg var 4 ukers opphold godt,
da det denne gangen tok meg 3 uker
å kjenne at kreftene var på plass igjen
i kroppen! Den 4de uken er god å
kjenne på energien som igjen oppstår!
Jeg takker for et godt opphold. Håper
å treffes igjen ved neste korsveg og
forhåpentligvis vis om bare 1 år.

Anne-Grethe Lundquist
Polio 12016
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40 hedmarkinger på Gran

Flott tur: De 40 hedmarkingene fikk seg en flott tur til Grankanaria i vinter
Rundt 40 reiseglade Hedmarkinger
samlet seg på Gardermoen en dag
i slutten av januar. Vi skulle på tur
til Gran Canaria for å forkorte
vinteren her hjemme med 14 dager.
Ikke alle hadde poliodiagnose,
men samtlige hadde tilknytning til
diagnosen enten gjennom familie
relasjon eller som nær venn av en
polioskadd, men de fleste hadde selv
diagnosen PPS.
Turen begge veier gikk med Apollos
flyselskap Novair. De disponerer
store Airbus fly med god sete og
lastekapasitet. Ja, lastekapasiteten var
såpass stor at vi fikk med oss omtrent
dobbelt så mange med rullestol og/
eller andre hjelpemidler enn det vi var
vant til gjennom Behandlingsreisers
opplegg med Via Tour. Merkelig,
eller...
Det går altså ann når man legger
velviljen til.
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Spente
Vi var spente på hvordan det å ta imot
såpass mange med bevegelseshemning
lokalt på Gran Canaria. Men både
transport og hotell var klare. Nå er det
vel kanskje en liten overdrivelse og si
at hotellet hadde et tilstrekkelig antall
med handicaprom. Her var de nok selv
i overkant optimistisk i forhold til hva
som kunne defineres som tilpassede
rom. Det er ikke nok med terskelfri
adkomst og plass til å parkere en
enkel rullestol på rommet. Det er greit
å få brukt både dusj og toalett også.
Toalettene var uten unntak lave, og det
var badekar på alle rom. Men etter en
utrolig innsats fra turkomiteen så fikk
de fleste ordnet det praktiske. I alle fall
såpass at de kunne være med på resten
av oppholdet.
Tilrettelagt
Hotellet, IFA Catarina lå i Playa del

Ingles og hadde plass til ca. 1000
gjester. Det var av bra standard
og betjeningen la godt til rette for
at vi skulle kunne bruke hotellets
spisesteder og fasiliteter forøvrig på
linje med de øvrige gjester. Honnør til
betjeningen for god service både inne
og utendørs. I tillegg til hotellet var
turkomiteen behjelpelig både under
måltider og fritidsaktiviteter. Det var
en utrolig gjeng. Vi er både imponert
og takknemlig for all hjelp underveis.
Rundturer
For de som ønsket det så var det grei
adgang til bassenget på hotellet og til
strandpromenaden. Begge steder gikk
det an å komme fram med rullestol og
rullator. Det gikk også noen lunde bra i
området og bebyggelsen rundt hotellet,
selv om andre Canariøyer kanskje er
bedre tilrettelagt. Bussforbindelsene
var gode, og de fleste bussene
hadde plass til rullestoler og andre

n Canaria
Relieff: Puerto Mogan kan en se relieffer som lokale kunstnere har laget

Sosialt samvær: En slik reise gir rike muligheter for sosialt samvær. Blant annet feiret
87-årige Ingunn Arntsen fra Brumunddal sin bursdag på turen.

hjelpemidler i ba gasjerommet under
kupeen. Dette fungerte mye bedre enn
det vi opplever her hjemme.
Flere av turdeltakerne meldte seg
på rundturer eller tok lokalbussen
til andre kjente turistdestinasjoner
i området. De som ønsket det fikk
besøkt både hovedstaden Palma,
Mogan, Faro, Santa Cruz, og flere.
Tilbakemeldingene gikk stort sett på
at Porto Mogan var et sted som var
bra tilrettelagt og hadde en trivelig
atmosfære. Derimot var flere av de
andre stedene preget av kupert terreng
og flere trapper, noe som ikke var like
lett å forsere med våre hjelpemidler.
Puerto Mogan var en av de små
byene som var best tilpasset for
oss med bevegelseshemning. Da
benyttet vi anledningen til å ta oss en
skikkelig rundtur og så på idylliske
smågater, plasser blomstergirlandere
og veggdekorasjoner. Det fleste steder
var det brukt sterke farger, men vi

fant også en spennende overbygget
passasje hvor lokale kunstnere hadde
laget en vegg med relieff som viste
scener fra dagliglivet i byen.
Blir kjente
Når man reiser slik sammen så blir det
gjerne gode muligheter til å bli bedre
kjent med de de andre deltakerne. De
sosiale sammenkomstene om kvelden
var ofte så sterkt prioritert at flere
av deltakerne «glemte» at hotellet
hadde ordnet med god og variert
underholdning hver kveld, og det er jo
et godt tegn. En av deltakerne, kjent
fra tidligere av mange som pleier
å være med på behandlingsreiser,
nemlig Ingunn Arntsen, feiret sin 87.
fødselsdag der nede, og vi lærte alle
at alder er ingen hindring for å kunne
nyte en slik tur og få en meningsfull
hverdag. Alt i alt så var inntrykket at
de fleste satte pris på denne muligheten
til å få varme i kroppen og til å

bli kjent med andre i en avslappet
atmosfære.
Mye å lære
Vi lærte at selv om man har en dyktig
og aktiv turkomite så er det ikke alltid
at det vi, ut i fra våre forutsetninger,
definerer som nødvendig for at
hverdagen skal fungere godt for
funksjonshemmede, stemmer overens
med hva både hoteller og lokale tilbud
har å tilby oss.
På tross av dette så synes nok de
fleste at turen var et positivt bidrag i
hverdagen, og det skader jo ikke å få
forkortet vinteren noe. Men kanskje
den beste effekten er nok den samværet
med likesinnede kan gi. Vi anbefaler
derfor at andre poliolag tenker på
muligheten for å få til tilsvarende turer.

Av Stein Johnsen
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Polioarkiv på nettet

arkiv på nett: Nå kan du lese tidligere utgaver Polio på nettet. Du finner arkivet på lfps.no.
Endelig på plass! Helt siden jeg begynte å jobbe med
Polio har jeg tatt vare på kopier av bladene. Nå har jeg
lagt bladene ut på nettet. Det samme gjelder
Polioundersøkelsen fra 1994 og Polio og senskader fra
2013.
Vi håper at disse sidene vil være til help og kanskje glede
for bladets lesere.
		 Bladene er lagt ut fra nummer 2 2009 og fram til i dag.
Bladene blir lagt ut fortløpende etter hvert som nye blader
kommer ut. Gå inn på lfps.no og klokk på trykksaker.
Oppslagsverk
Mange av oss har havnet i diskusjoner om hva og når kunne
vi lese om dette i Polio. Ikke sant?
		 Den diskusjonen kan vi nå. Det er bare å gå inn i arkivet
og bla i gjennom bladene.
Polioundersøkelsen
Dere vil også finne Polioundersøkelsen fra 1994 og Polio og
senskader som kom ut i 2013 i arkivet.
		 Jeg håper dere finner dette interessant og kan ha nytte og
glede av web-sidene. De vil bli utvidet etter hvert.

Svein Sjølie

på nett: Trykksakene
Polio og senskader og
Polioundersøkelsen fra
1994 er nå på nettet
Polio 12016
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fra gamle dager
I november 1950 sto mye av det frivillige arbeidet i Norge i Polioens tegn. Vår daværende Poliomyelitt forening med
Margot Nissen Lie var meget aktiv og arrangerte en større messe som strakte seg over en hel uke med annonser,
møter og en salgsmesse for produkter laget av poliorammede.
Arrangementene hadde bakgrunn i den situasjonen vi da hadde i landet med en pågående polioepidemi som skapte
stor frykt i befolkningen. Landets aviser skrev om disse arrangementene og oppfordret til å støtte tiltakene som
foreningen arrangerte.
Senere har vi slått oss til ro med at akutt polio var utryddet i vår del av verden, og at vi nå skal arbeide for de som
ble syke under de store epidemiene, de som nå har senskader.
Dessverre er det ikke helt slik lengre. Vi kjenner til at polio ikke er utryddet over alt i verden. Det forekommer
stadig nye lokale utbrudd både i deler av Asia og i sentrale deler av Afrika. Flere av de som er skadet i disse
epidemiene har kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det betyr at vi også må innrette vårt arbeide mot
de behovene disse gruppene har. I den forbindelse kan det være interessant å se på hva som ble gjort i 1950.
LFPS har startet et arbeide for å nå flest mulige av den nye gruppen. Nedenstående utdrag av artikler i Oslo
pressen i november 1950 kan fortelle litt om forskjellen på å tenke og arbeidsmåte den gang og nå.

Referat fra Aftenposten i november 1950:
Helgen i Oslo sto i poliomyelitt-ukens tegn. Trikkene i byen kjørte med poliomyelitt flagg på taket, - det vil si flagg med
merke som Landsforeningen mot Poliomyelitt har valgt som sitt – og i Universitetets Aula ble det i går middag holdt et
møte med redegjørelse for foreningens virksomhet.
Formannen i Landsforeningens råd, biskop dr. theol Kristian Schjelderup innledet med en tale hvor han blant annet sa: Så
megen lidelse som det er i verden i dag er det ikke underlig om vi avstumpes. Og det kan nok være godt at vi inne i oss
har et forsvarsorgan som kan holde inntrykkene på avstand. Skulle vi for alvor la alt gå inn på oss, ville vi ikke kunne orke
å leve her på jorden. Men vi må aldri la oss avstumpe i den grad at lidelsen i verden blir oss uvedkommende. Og vi må
ikke glemme han som sa: «Vær barmhjertige som eders himmelske far er barmhjertig. Salige er de barmhjertige, ti de skal
vederfares barmhjertighet».
En av tidens uhyggeligste sykdommer, poliomyelitten, rykker oss stadig mer inn på livet etter som kunnskapen om den
spres. Og det er ikke underlig om folk er blitt oppskaket. Her står vi imidlertid ovenfor en lidelse som vi kan yte hjelp mot,
mens vi føler oss ganske hjelpeløse overfor megen annen lidelse i verden. De som rammes av poliomyelitt kan vi hjelpe.
Det er nettopp dette Landsforeningen mot Poliomyelitt tar sikte på. Derfor fortjener den en så sterk oppslutning om sin
virksomhet. Vi har plikt til å yte den hjelp som landsforeningen ber om.
Etter biskopens tale leste Haldis Moren Vesaas sin gripende prolog til åpningen av poliomyelittinstituttet i Skien for et par
uker siden.
Møtets hovedtaler var dr. med G. H. Monrad-Krohn som ga en orientering om poliomyelitten og dens ettervirkninger og
behandling. Han nevnte innledningsvis at omkring 20% av våre vanføre i normale tider skylder poliomyelitten for sin
vanførhet, og at forskningen ennå har adskillig arbeide igjen på å utføre før man kan si at poliomyelittens problemer er
klarlagt. Men vitenskapen arbeider intens med problemene og arbeidets resultater legges hvert år fram på internasjonale
kongresser. Hva etterbehandlingen av pasientene angår er det av største betydning at den ikke blir sjablongmessig, men
individuelt avpasset etter hvert enkelt tilfelles art. Absolutt nødvendig er det også at pasienten og behandlingen står under
neurologisk tilsyn og kontroll. Taleren understreket den store betydning av samarbeidet mellom legen, sykegymnasiasten
og sykepleiersken – ikke minst hvor det gjelder den psykiske side av behandlingen. Det er nødvendig å holde seg for
øyet at poliomyelitt-invaliden gjennomgår livsforandring. Det gjelder å holde pasientens livsvilje og livsmot oppe så ikke
motløsheten og passiviteten tar overhånd.
Taleren skisserte de planer som foreligger mer eller mindre utarbeidet om behandlingssteder – sentralinstitutt og lokale
institutter - og rettet en varm appell til publikum om å støtte opp om planene slik at de kan realiseres. Det offentlige makter
det ikke. Landsforeningen mot Poliomyelitt er blitt dannet for å konsolidere kreftene i arbeidet for at alle poliomyelitt
pasienter i landet må kunne komme tilbake til samfunnet som lykkelige og nyttige mennesker.
Møtets musikalske underholdning ble besørget av pianisten Kari Aarvold Glaser og konsertmester Ernst Glaser.
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fra gamle dager
Til slutt takket formannen i Landsforeningen mot Poliomyelitt skipsreder Øivind Lorentzen de som hadde medvirket og
de som hadde funnet veien til møtet ellers. Også han rettet en varm appell til publikum om å støtte mannjevnt opp under
foreningen og dens virksomhet, først og fremst ved å tegne seg som medlemmer.

Poliomyelittmessen åpnet:
Poliomyelitt-messen i Foreningen Brukskunsts lokaler i Kunstnernes hus (i forbindelse med Poliomyelitt-uken i Oslo) har
vi tidligere omtalt.
Lørdag middag ble den høytidelig åpnet. Det er som kjent damene i arbeidsgruppen i Oslo innen Landsforeningen mot
Poliomyelitt som har fått i stand og forestår denne messen. Og formannen i arbeidsgruppens styre, fru Margot Nissen Lie,
foretok åpningen med en kort tale. Hun understreket at over alt hvor man hadde henvendt seg om hjelp hadde man møtt
en storartet velvilje og imøtekommenhet. Det gjaldt brukskunstnere, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner, presse og
kringkasting. Alle hadde vist enestående interesse for den sak det her gjelder, og hun takket hjertelig for det. – Jeg håper sa
hun, at det store publikum vil slutte opp om oss på samme måte så vi snart kan nå vårt mål, nemlig å gi alle som er og blir
rammet av poliomyelitt muligheter for den beste behandling. Til slutt rettet fru Nissen Lie en varm takk til arbeidsgruppens
damer. Det er deres utrettelige iver, pågangsmot og arbeidsglede som vi nu skal se resultatene av, sa hun.
At publikum vil støtte opp om dette tiltaket behøver arrangørene neppe å tvile på. For det første er poliomyelitt-messen
et eventyr å skue, for det annet byr den på rike muligheter for dem som besøker salgsdisken og kjøper lodder i det store
landslotteriet, for det tredje bidrar hver besøkende til å gjøre hjem og personer som er rammet av poliomyelittens ulykke til
å bli lykkelige hjem og mennesker igjen. Messen ble da også besøkt av så mange mennesker både lørdag og søndag at man
nesten kan snakke om trengsel.

VG 1950

Spenning omkring utfallet av forsøkene med poliovaksine
Viktig at vi er med i forskningsarbeidet.
Spørsmålet om poliomyelittvaksine er på Lang nær løst.
Arbeidet med er på eksperimentstadiet både i USA,
Sverige og andre land, uttaler dr. med. S. Dick Henriksen
i en samtale med VG. Han er sammen med professor
Lahelle oppnevnt som medlem i en skandinavisk komité
av skandinaviske eksperter i den laboratoriemessige
poliomyelittforskning. Komitéen har holdt sitt første møte i
Stockholm, og det var vaksineproblemet som ble drøftet.
Eksperimentene foregår i ganske stor skale, blant annet
har amerikanerne gått i gang med vaksinasjon av over en
halv million barn. Resultatene av disse forsøkene vil gi et
betydelig materiale til å bedømme vaksinens effekt og om
den er uskadelig. Selvsagt regner man med at den ikke har
noen skadevirkninger, men det er av betydelig interesse å
sette i gang en større serie forsøk, som Kan gi sikre bevis,
sier overlegen. – Det er delte meninger blant poliomyelitt
forskere om den vei man bør følge i fremstillingen av
vaksine. – Noen mener med amerikaneren dr. Salk at man
kan komme til målet ved å drepe virus med kjemiske
midler, formalin, mens andre finner det sannsynlig at det
er mest hensiktsmessig med avsvekkede, men levende

varianter av virus. Det vil sikkert ta lang tid å komme fram
til den endelige avgjørelse. Men det er mulig at det kan vise
seg et foreløpig resultat hvis de amerikanske forsøkene blir
som man håper det.
Svenske har ikke kunnet gjennomføre sine forsøk i så stor
utstrekning som planlagt, men det er gjort en del, som
man med interesse venter utfallet av. Det er mange detaljer
som må være helt sikre på forhånd, og svenskene har valgt
å værer så forsiktige som mulig, uten at dermed disse
refleksjonene er rettet mod dr. Salk.
Det kom meget klart fram av møtet i >Stockholm at det er
et stort behov eksperimentelt arbeid på dette område, og
at alle land etter evne bør delta i den forskning som pågår.
Det skulle være rikelig med oppgaver også for oss så snart
vi får bygget det planlagte virusinstituttet. Det er av stor
betydning å komme i gang så hurtig som råd er.
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Møte i brukerutvalget på Steffensrud.
Etter at Steffensrud Rehabiliteringssenter fikk avtale
med Helse Sør – Øst om å gi tilbud til poliopasienter
i grupper, fant ledelsen på Steffensrud det naturlig å
invitere LFPS inn i brukerutvalget. Vi er representer
der med Stein Johnsen som representant og Line Hersve
som vararepresentant.
Foreløpig har det vært 2 møter i det nye utvalget, og det
siste møtet var tirsdag den 15. mars i år.
På slike møter blir det tatt opp spørsmål som går på hele
behandlingstilbudet på institusjonen, herunder vanlig drift
og tilbud til alle. Steffensrud har i mange år gitt tilbud til
poliopasienter som kommer alene, mens gruppetilbudet er
helt nytt. Det betyr at vi er inne i en prøve og utviklingsfase.
Jeg har derfor besøkt de to gruppene som så langt har
vært der etter at ordningen trådte i kraft. Dette har vært
nyttig i forhold til å kunne gi en adekvat tilbakemelding i
brukerrådet.
Jeg har derfor meldt tilbake de innspill jeg har fått fra
våre medlemmer slik at nødvendige justeringer kan bli
vurdert og eventuelt gjennomført. Jeg sier eventuelt fordi

ikke alt kan ordnes umiddelbart, mens andre justeringer kan
iverksettes raskt. For å bruke et standarduttrykk fra vår nye
regjering, «så er det slik at» Helse Sør – Øst har lagt noen
føringer i forhold til både innhold og lengde av oppholdet.
Foreløpig har Steffensrud kun anledning til å gi et tre ukers
opphold, men både de og vi som pasientgrupper enige om
at det beste for poliopasienter fortsatt vil være et fire ukers
opphold. Vi har derfor blitt enige om å arbeide sammen
mot dette målet. Heldigvis så har vi fått med oss ledelsen
på Sykehuset Innlandets rehabiliteringssenter i Ottestad, det
gamle Vanførehjemmet, i dette arbeidet. De er klare på et
fire ukers opphold bør være standard.
Vi ser derfor fram til at vi kan få dette på plass i løpet
av det året vi er inne i. Det som kan ordnes på stedet er jeg
trygg på at vi får Steffensrud med på. De er meget lydhøre
på hva vi har behov for.
Derfor folkens. Jeg vil sette pris på tilbakemeldinger fra
de av dere som får et opphold der framover.

Stein

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 9. mai 2016. Tildeling skjer
i juni 2016.
Det benyttes ikke sæskilt søknadsskjema.
Søknad må, for å bli behandlet, omfatte:
 Opplysninger om hva det søkes støtte til.
 Utskrift av husstandens siste ligning og
ligningsattest.
 Legeattest
 Kontonummer til bruk ved eventuell
tildeling, og telefonnummer.

Personer med nedsatt funksjonsevne
kan få reduserte symptomer etter
opptrening og behandling i varmt klima.

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 har nå i flere år hatt et kryssord med tema relatert til våre aktiviteter. Dette har vært et populært innslag som har
ført til at mange av våre lesere har engasjert seg i løsninen av kryssordet. Til å begynne med var det faktisk godt over
et par hundre løsninger, men det siste året har antallet innsendte løsninger gått sterkt tilbake. I en tid da vi må snu alle
stener for å se på hvordan vi skal bedre vår øknomi så må vi også vurdere kryssordets framtid i bladet. Vi vil derfor se an
interessen for kryssordet i dette nummeret. Dersom det ikke kommer flere løsninger nå enn for de to siste bladene så må
vi vurdere og kutte ut kryssordet.
Derfor kjære lesere. Nå er det opp til dere om vi fortsatt skal ha dette innslaget i bladet.
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x-ord nr1 – 2016
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REGLER
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NESTEN
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MOTEN
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STYKKE
PAPIR

MAT
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RYDDER
SINT

MÅNE

UNNTAK

DRØMMEDAME

SLYNGPLANTEN

FORENE

FUGLEBOLIG

ANTALL
KATTELIV

ART.

VRIR

HJULDELEN
STERK

ARVEFAKTOR

BILDE

SPESIELT

ENGEL

MØBEL

OST
FOLKEVISE

PRESISJONEN

SPIKRER

BLI ENIGE

GARN
SPRINGER

VASSE

=
NORGE

VERN

KLOKKESLETT

GJØR
FEIT
FASE
OVERFALLSMENN

BARKEN

DALSIDER

GASS

HUSKER
IKKE

SMÅREGNER

VERANDA

NYN.
PRON.
TONE
???? 1000
(butikk)

GUDFRYKTIG

SKYTER
ETTER O

VOKSE

FORANDRE

ALTSÅ

GJØN
SJARM

=
ØSTERRIKE

MAN

REALE

ORG.

AVGIR LO

DRETTER
KV.NAVN

YRKESUTØVER
FUGLETITTER

SVENSK
SKUESPILLER

KJEMME
KANOENTUSIASTER

PURKE

DANNE
BELEGG

UKJENT

MANNSNAVN

TRAU
SNUSE

MISTER
(fork.)

GRIPE

VALBJØRK

UKOKT

KONGE

IRRITERER

EN GYNT

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/16.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 7. juni 2016.
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• småklipp
fra

fra nær og fjern

barnemunn

En finner mye «rart» på nettet.
Også sitater fra barn.
Her er et knippe sitater jeg fant
forleden.
Jeg er så glad for at jeg er født av
mamma og pappa, det må være fælt
å bli født av noen man ikke kjenner.
Det er fint med besteforeldre, men
de er litt skrukkete.
De rike er sånne som bestemor og
bestefar, de har hvitt hår og kan
kjøpe hva de vil. Mamma og pappa
har svart hår, men så er de mye fattigere også.
Søsteren min er flyvertinne, derfor
flyr hun rundt med små flasker i
hånda og leter etter noen som vil
drikke de.

 løsning x-ord

4 2015
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«Du må ikke stå der!! Du må gjemme deg bak skuret så vi ikke vet
hvor du er!!»

B

Voksen: Har du kjæreste?»
Barn: Nei, jeg skal ikke ha kjæreste
i barnehagen
Voksen: Hvor skal du ha kjæreste
hen da?
Barn: Når jeg skal bli stor, skal jeg
gå langs veien å finne meg en!
«Anders, vet du hva?? Bestefaren
min døde når han var 10 år»
Jeg satt på en benk sammen med ei
jente som helt plutselig sier : «Du
er ganske ren i øret ditt du»
I de ti bud skal du ikke:
Du skal ikke ljuge. (Halvor,6år)
Du skal ikke stjele fra de fattige
hvis de ser det. (Frida,6 år)
Du skal herde din farmor så hun
kommer til himmelen. (Caroline,
7år)
Du skal ikke bølle. (Halvor, 6 år)
Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk.
(Christian,9år)
Du skal ikke slå i hjel tiden. (Karina, 6år)
Du skal holde sammen i tykt og
tynt. (Kim Andre, 7år)
Du skal bare slå noen hvis du absolutt må. (Henriette, 7år)
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Olav Rivedal i Sandnes, ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr 4/2015.
Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.

Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Grethe Platt
Glimmervegen 67
2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
g.platt@online.no
post@lfps-akershus.no

LFPS Nordvest
Kaare Jan Aandahl
Kavli
6320 Isfjorden
Mob: 418 51 019
kj@raumabudstikka.com
Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Kari Inghelm
Ytre Nore
6711 Bryggja
Tlf: 975 65 758
kariingh@online.no

Aust-Agder Poliolag
Johannes G.Torstveit
Ettestølveien 393
4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
Mob: 466 78 450
ietorstv@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
Sandvikvegen 1
2134 Austvatn
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



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
Margrethe
Thomsethsveg 17
7036 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

Berit Johansen
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

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

Polio 12016

• 27

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

