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Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta
kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til
å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en
mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!
Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på
telefon 32 20 59 10.
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lederen har ordet

Årsmøtet i 2016 er unnagjort på Gardermoen Park Inn.
Park Inn er etter min mening et ypperlig hotell
for oss. Meget god mat og god service. Jeg hørte
ingen som sa noe negativt. Det er alltid veldig
kjekt å treffe de som kommer, noen gjengangere
er det, men også helt nye for meg. Det er synd at
en ikke får snakket med alle.
Så vi må rette en stor takk til Ragnhild for den
jobben hun har gjort med all oppfølging og endringer underveis.
Arne Lein, forbundsleder i NHF holdt et flott
foredrag til oss vedrørende rehabilitering og kommunereformen samt spesialisthelsetjenesten.
Årsmøtet tok innover seg at vi kommer til å gå
tunge tider i møte når det gjelder økonomi, og de
fleste forslag fra hovedstyret ble vedtatt. Personlig
synes jeg dette var et meget givende møte, med
engasjerte delegater og observatører. Vi hadde
mange friske innlegg og mange synspunkter, og
mitt inntrykk var at alle fikk frem sine spørsmål,
og at de fikk sakelige svar og gode avklaringer.
Tidsplanen måtte utvides, og det gjorde seg utslag
i at middagen ble forsinket.
Line ønsket dessverre ikke å være med oss lengre
i hovedstyret, pga. jobben. Vi takker henne for
hennes innsats, og ønsker Britt Steilland velkommen som hennes etterfølger.
Ellen Trondsen fra NHF gjorde en flott jobb som
ordstyrer og loste oss igjennom forhandlingene.
Ny organisering av hovedstyre og arbeidsutvalg
ble godkjent, og vedtektene våre ble endret i henhold til dette. Dette innbærer at vi kan ha færre
hovedstyremøter og at vi bruker elektronikken
mer i stedet for fysiske møter. Vi i hovedstyret ser
gjerne at fylkeslagene gir oss utfordringer og at vi
bruker vårt fagråd ved spørsmål vedrørende vår
diagnose.
På årsmøtet ble vi enige om å redusere antall utgivelser av bladet Polio. I år vil det bli 3 utgaver og
siste utgivelse vil bli i slutten av november. Husk
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på å sende inn stoff til redaktøren vår. Uten stoff
fra dere, blir det ikke noe blad, og heller ikke noe
nytt stoff på vår hjemmeside.
En viktig sak Behandlingsreiser. Dere må huske at
søknadsfristen er 1. oktober, så det kan være lurt å
begynne planleggingen for søknadsprosessen. Her
er linken til for dere som har internett:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/
avdelinger_/behandlingsreiser_/
I mars ble sluttrapporten for Levekårsundersøkelse bland Polioskadde i Norge sendt til BUFDIR.
Vår økonomi tilsa at vi måtte sette stopp for videre arbeide med å få trykket undersøkelsen på
papir.
Men vi lar oss ikke stoppe så lett. Vi kommer til å
undersøke om det finnes muligheter for å få støtte
til et prosjekt som kan omhandle trykking og utgivelse slik som den i 1994.
Til slutt vil jeg på vegne av hovedstyret takke
dere alle og ønske dere en riktig fin og behagelig
sommer.
Geir Strømsholm

HJelpemiddelformidlingen
gjenstand for diskusjon

Den norske hjelpemiddelformidlingen er gjenstand for diskusjon
og mulig endring. Regjeringen vil overføre mer ansvar til kommunene i forbindelse med kommunereformen, men har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå hele hjelpemiddelområdet før Stortinget
tar en endelig avgjørelse neste år.
I samarbeid med FFO og Unge Funksjonshemmede, har Handikapforbundet utarbeidet et politisk notat om hjelpemidler som er å betrakte
som organisasjonenes innspill i prosessen. Notatet, som har tittelen
«Hjelpemiddelordningen er truet: Ikke flytt den til kommunene», beskriver hvordan dagens formidlingssystem kan forbedres og advarer
mot farene ved den ansvarsforskyvningen regjeringen ønsker.

Æresmedlem i
LFPS Østfold

På årsmøtet i februar i år, ble første æresmedlem i LFPS
Østfold utnevnt – Solbjørg Juelsen.
Hun har vært aktiv i foreningen i alle år, vært med på
medlemsmøter og turer og har alltid gitt til basarer og
annet. Solbjørg er alltid raus, blid og fornøyd, og hun
feiret sin 80 års dag høsten 2015. Hun var også med i
styret da poliolaget ble startet i Østfold.
Tusen takk Solbjørg for at du er den du er. Du gir
inspirasjon til oss andre

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

Styret i LFPS Østfold
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Møte i hjernerådet

Styret i LFPS Trøndelag
(valgt på årsmøtet 8. mars 2016)

Leder: Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe Thomsets veg 17, 7036
Trondheim
mobil: 980 59 169
E-mail: ol-mla@online.no
Innspillsmøte for Hjernerådets
medlemmer vedrørende
statusrapport, 7. juni 2016.

Av Phuoc Tan Le
Møtet var på Ullevål sykehus i Oslo.
Det var 32 deltakere som kom fra ulike
organisasjoner, Helsedirektoratet og
Hjernerådets medlemmer.
Rådets styreleder, Hanne F.
Harbo åpnet møtet med å ønske alle
velkommen og informerte deretter om
bakgrunnen for møtet samt dagens
program. Hun gjennomgikk Rådets
nasjonale og internasjonale arbeid.
Anette Storstein fra Hjernerådets
styre fortalte om felles utfordringer
og felles ansvar. Hun understreket at
Hjernerådet burde fremme pasientenes
perspektiv.
Inger Huseby fra Helsedirektoratet
var den neste på talerlisten. Hun
informerte om arbeidet med
statusrapport om hjernehelse i
kommune- og spesialisthelsetjeneste.
Helsedirektoratet er i dialog med
Hjernerådet og ulike organisasjoner
i arbeidet med rapporten. Et av
spørsmålene i arbeidet er om tilbudet
til pasientene er bra eller tilstrekkelig
med hensyn til kvalitet og kvantitet.
Etter kaffepausen presenterte
de ulike organisasjonene sine
synspunkter. Her påpekte
organisasjonene både gode og dårlige
erfaringer. Helsedirektoratet takket
dem for innspillene og kommentarene
og lovet å ta dette med seg i det videre
arbeidet med rapporten.
Til slutt oppsummerte Hjernerådets
nestleder, Anne- Grete Strøm- Erichsen
det som hadde fremkommet under
møtet samt informerte om veien
videre. Stikkord fra innspillene var god
tilgang til medisin, rask behandling,
tidligere diagnoser samt god
rehabilitering og habilitering.
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Nestleder: Bjørn Heltrø
Tine Bugges veg 1 B, 7540 Klæbu
Mobil: 900 37 304
E-mail: heltroe@online.no

Økonomi: Brynhild Hatvik
Karolinerveien 10 C, 7021 Trondheim
Tlf. 72 55 92 20, mobil: 952 53 448		
E-mail: brynhatv@online.no

Sekretær: Peggy H. Høgmo Sundli
Margrethe Thomsets veg 13,
7036 Trondheim
Mobil: 975 87 171

E-mail: peggsund@hotmail.com

Styremedlem: Betty Chincha
Østre Berg 8, 7051 Trondheim
Tlf. 73 94 38 18, mobil: 976 28 395

E-mail: lazitoch@hotmail.com

Styremedlem: Idar Stokke
Evjebakken 5, 7500 Stjørdal
Mobil: 936 37 925

E-mail: idott-st@online.no

Aktiviteten til LFPS Trøndelag 2015
I 2009 ble poliolagene i Sør-Trøndelag og NordTrøndelag slått sammen og fikk navnet Landsforeningen
for polioskadde Trøndelag (LFPS Trøndelag). I dag har
laget 200 medlemmer. Antallet er stabilt. Dette skyldes
bl.a. at ektefeller av polioskadd melder seg inn som
støttemedlemmer, våre nye landsmenn og poliorammede
som etter hvert merker senskader og vil bli medlem.
Laget har 3 utvalg: Arbeidsutvalg, Likepersonsutvalg og
Redaksjonsutvalg. LFPS Trøndelag gir ut medlemsbladet
PolioMyeLitt 5 ganger i løpet av året. Innholdet består både
av nyttig informasjon og noe humor. Vi har inntrykk av at
bladet blir godt mottatt. Styret har avholdt 7 styremøter og
behandlet 70 saker.
Lagets aktiviteter i 2015
På Årsmøtet i mars møtte 26 stemmeberettigede. Vi fikk
flott underholdning og sang av NHF Trondheims sangkor
«Heksehyl», og vi avsluttet med middag.
I april var temaet «Sikkerhet i hjemmet» hvor fokuset var
brann og årsaken til brann. Vi fikk bl.a. se en film som viste
hvor fort en liten brann i utgangspunktet utvikler seg. Dette
ble en tankevekker for flere av oss.
Dagsturen i juni gikk denne gang til Ytterøya –
Trondheimsfjordens perle. Hele 21 medlemmer deltok på
turen som ble meget vellykket i nydelig vær.
I 2015 sløyfet vi høstens flerdagstur og erstattet den med
en fagdag i oktober. Denne ble meget populær og hele 105
deltok. Første tema for dagen var «Pust og host». Lungelege
Marie Thoresen fra St. Olavs hospital holdt et lett forståelig
innlegg om pusteproblematikken, før lungesykepleier IngerLise Ude demonstrerte bruken av ulike pustemaskiner.
Så overtok fysioterapeut Lillian Festvaag fra Sunnaas
sykehus og prosjektleder for LFPS’s levekårsundersøkelse
for polioskadde i 2014. Hun fortalte litt om resultatet av
undersøkelsen og sammenlignet den med undersøkelsen
som ble foretatt i 1994. I tillegg viste hun oss hvor viktig
det er for polioskadde å trene kjernemuskulaturen, men uten
å overdrive.
Til slutt fikk vi et meget fengende foredrag eller orientering
av professor overlege dr med. Nils Erik Gilhus fra
nevrologiavdelingen på Haukeland sykehus. Han fortalte
om polioviruset fra tidenes morgen og fram til i dag.
Det tradisjonelle julemøtet ble avholdt 30. november med
63 deltakere. Dette er et møte hvor vi bare koser oss med
god mat og lett underholdning. Gevinstbordet var også

Varamedlem: Ingrun Aarsbog
Dregsethvn. 1, 7500 Stjørdal
Mobil: 412 11 830

E-mail: iaarsbog@hotmail.com

denne gangen stort, og medlemmene er flinke til å kjøpe
årer (åresalg i stedet for loddsalg). Dette ga en fin inntekt til
laget.
Andre opplysninger
Samarbeidet med TOV – Trøndelag Ortopediske verksted
– fortsetter. I år ble det også gjennomført to «åpne dager»
hvor skoavdelingen er forbeholdt oss med polio. Det er
folk fra verkstedet til stede hele tiden, og ingeniørene er
tilgjengelig for å hjelpe til og svare på spørsmål. TOV
serverer kaffe og noe å bite i. Høstdagen hadde også
korsett på programmet i tillegg til sko. De som ville ha
informasjon og hjelp til dette, ble invitert inn på eget rom.
Likepersonsarbeidet er vel på nedadgående. Det er bare
2 mer eller mindre aktive grupper. Gruppen for våre nye
landsmenn består fortsatt.
I 2015 fikk vi gang et prosjekt som gikk ut på
dagrehabilitering på Selli rehabiliteringssenter i Klæbu
over 4 uker. Dette er et prøveprosjekt med 6 polioskadde.
Behandlingen foregår tre dager i uka (mandag, onsdag
og fredag) fra kl 1000 til kl 1500. Det er to behandlinger
på formiddagen og en behandling på ettermiddagen.
Deltakerne får servert middag under behandlingen.
Dessverre gjelder dette tilbudet kun de som bor i realistisk
avstand fra Selli siden de blir hentet hjemme i bil og fraktet
til og fra på behandlingsdagene. Den første gruppen startet
18. april. Den informasjonen vi har fått etter første uke, er
bare positiv. Hvis dette blir en suksess, er det muligheter
for at det settes i gang et dagrehabiliteringstilbud til høsten
også. Det var flere polioskadde som hadde fått avslag denne
gangen.
Heldigvis kan vi fortsatt søke om behandlingsopphold på
Meråker kurbad. Der har de et meget godt opplegg for vår
diagnose. To fysioterapeuter var på Haukeland sykehus og
fikk opplæring. Men hvor lenge vi får beholde dette, vet vi
ikke.
I tillegg har vi også anledning til å søke på Kastvollen,
et idyllisk sted i Nord-Trøndelag. De har ikke
behandlingsbasseng, men flere av våre medlemmer som har
vært der, er fornøyde. Etter hvert som vi blir eldre, er det
veldig viktig å opprettholde rehabiliteringssteder i nærheten.
Laget har en forholdsvis god økonomi. Dette kan vi først
og fremst takke bingoen for, men den er, som vi vet, ganske
ustabil. Grasrotandelen gir også laget til lite økonomisk
tilskudd, og våre medlemmer er flinke til å ta lodd/kjøpe
årer på møtene våre.

Varamedlem: Mitra Valleraunet
Haakon Odd Christiansen veg 33,
7048 Trondheim
Mobil: 402 37 915

E-mail: mitra.valleraunet@stfk.no
Polio 2 2016

•7

10.juni 2016

Brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning
Introduksjon:
Bakgrunn for og gjennomføring av spørreundersøkelse
Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM) gjennomfører et prosjekt som har
til hensikt å styrke brukerperspektivet i rehabiliteringsforskning.
Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.
For å få et bilde av hvilke erfaringer brukere og brukerorganisasjonene har og hvordan man opplever
brukermedvirkning i forskning ble to spørreskjemaer utarbeidet. Én rettet mot brukerorganisasjoner og én
rettet til brukermedvirkere.
Spørreskjemaene ble sendt til medlemsorganisasjonene i henholdsvis Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), og
organisasjonene ble bedt om å videresende spørreskjemaet til brukermedvirkere som er eller har vært
brukermedvirkere i forskning.
Spørreundersøkelsene ble sendt til 92 organisasjoner. 25 organisasjoner besvarte undersøkelsen (27%)
Hvor mange brukermedvirkere som fikk videresendt spørreskjema fra brukerorganisasjonene er ukjent.
23 brukermedvirkere besvarte undersøkelsen.

RESULTAT
Deltakelse
67% av brukerorganisasjonene rapporterer at de har brukermedvirkere i forskningsprosjekter. Av
brukermedvirkere som besvarte undersøkelsen rapporterte 64% at de deltar eller hadde deltatt I forskning.
Som hovedgrunn for at man ikke deltar svarer både brukerorganisasjonene (75%) og brukerne (100%) at de
ikke har blitt forespurt om å delta.
50% av brukerne vurderte seg selv som middels aktive deltakere i forskningen mens 21% vurderte seg selv
som svært lite aktive.
De åtte organisasjonene som ikke har brukermedvirkere oppgir som hovedgrunn at man ikke har fått
forespørsel. Samtlige av disse organisasjonene oppgir at man har brukere som vil kunne stille hvis man får
forespørsel.
Samtidig opplever organisasjonene som har brukemedvirkererfaring at det kan være utfordrende å finne
personer som kan stille som brukermedvirkere. Kun om lag en femtedel (19%) oppgir at det er enkelt for dem
å finne brukermedvirkere. 44% sier at det er vanskelig eller meget vanskelig.
Valg av forskningstema
Under halvparten av brukerorganisasjonene opplevde i svært liten eller i liten grad at det forskes på det som
organisasjonen mener er viktigst. Kun 17% mente at det ble forsket på de viktigste områdene.
Brukermedvirkerne var noe mer fornøyde på dette punktet. Om lag 55% mente at forskning skjer på de
viktige ting. 23% av brukerne mente at dette skjedde i svært liten eller i liten grad og en like stor andel, 23%
svarte at forskning på de viktigste områder skjedde i middels grad.
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Roller og forventninger
57% av brukermedvirkerne rapporterer at de i liten til middels grad opplevde at brukermedvirkerens rolle ble
klargjort før og under forskningsprosjektet.
En betydelig majoritet av brukerorganisasjonene, 75% angir at de i liten eller i middels grad opplever at
forventingene til brukermedvirkeroppdraget blir oppfylt. Brukermedvirkerne var generelt mer fornøyde.
Halvparten av brukermedvirkerne svarte at de i stor eller meget stor grad opplevde at forventningen ble
oppfylt. De opplevde også i stor eller meget stor grad eierskap til forskningsresultatet.
Brukermedvirkernes tilbakemelding om tiltak som kan underlette/styrke brukermedvirkning i forskning er i
gjennomgående knyttet til vekten av opplæring og oppfølging. Flere nevner også viktigheten av tidlig
involvering samt viktigheten av rolle- og forventningsavklaring blant både brukermedvirkere og forskere.
Kommunikasjon
Forskerspråket er en utfordring for mange brukere. Ingen av respondentene opplevde at forskningsspråket i
stor grad ble tilpasset brukermedvirkerne. 51% opplevde dette i middels grad mens 49% opplevde at dette
skjedde i liten eller svært liten grad.
Opplæring og forkunnskaper
Brukermedvirkerne synes i begrenset grad å ha fått opplæring I forkant av brukermedvirkningsoppdrag. Kun
18% oppgir at de har fått opplæring. Brukermedvirkernes forkunnskaper synes dog å vært egnet en del
interesse. Det var kun en liten andel, 14%, av brukermedvirkerne som opplevde at forkunnskaper i liten grad
ble klargjort før prosjektet. 43% opplevde at dette skjedde i middels grad og like stor andel svarte at dette
skjedde i stor eller meget stor grad.
Forventningsoppfyllelse
Brukerorganisasjonenes brukermedvirkere er I hovedsak engasjert I forskning tilknyttet universitet eller
høgskole. En betydelig majoritet (75%) av organisasjonene opplever i liten eller i middels grad at
forventningene til brukermedvirkningsoppdraget blir oppfylt. Brukermedvirkerne selve er mer fornøyde på
dette område. Halvparten (50%) opplevde i stor eller meget stor grad at forventningene ble oppfylt. 28,5%
opplevde dette i svært liten eller i liten grad og 21,5% opplevde dette i middels grad.
Kunnskapsformidling
Organisasjonene som besvarte undersøkelsen bruker i hovedsak medlemsblad og nettside som
opplysningskanal for forskningsresultater. 52% bruker i tillegg Facebook. Andre sosiale medier brukes i svært
liten grad.
46% av brukerne opplever i stor eller meget stor grad at forskningsresultatene blir tilgjengeliggjort slik at de
kan brukes til videreformidling til organisasjon og brukere.
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HVILKE SPØRSMÅL REISER RESULTATENE
Valg av forskningstema
 Det er viktig at organisasjoner og bruker opplever at det som det blir forsket på er viktig for dem.
Andelen som opplever at dette faktisk skjer må økes
Deltakelse
 Hvorfor er det vanskelig for organisasjonene å finne brukermedvirkere som stiller og hvilke tiltak
kan være aktuelle for å underlette dette?
 Hvilke organisasjoner er de 25% som er opplever at forventningene blir oppfylt og hva er det som
gjør dem fornøyde?
 Hvilke er de 50% av brukerne som opplever at forventningene blir oppfylt og som i stor eller
meget stor grad føler eierskap til forskningen? Hva er det som gjør dem fornøyde?
 Kun 29% av brukerne definerte seg selve som aktive eller meget aktive. Hvordan kan man øke
denne andelen?
Rolle


Andelen brukermedvirkere som opplever rolleavklaring før og under forskningsprosjekt har et
betydelig forbedringspotensial

Opplæring
 Det foreligger et betydelig forbedringspotensial på opplæringsområdet og man kan spørre seg
hvorvidt manglende opplæring bidrar til at 75% av organisasjonene i liten eller i middels grad
opplever at forventninger til brukermedvirkningsoppdraget blir oppfylt
 Det synes også som at mer fokus på hvordan forskere kommuniserer og hvordan man tilpasser
språket til brukerne er en faktor som bør egnes oppmerksomhet mot.
 Kan opplæring og tilpassning av forskerspråket bidra til å få fler brukere aktive eller meget aktive.

KONKLUSJON OG FORBEDRINGSMULIGHETER
En betydelig majoritet av brukerorganisasjonene som besvarte undersøkelsen har altså brukermedvirkere i
forskningsprosjekter. Vi merker oss dog at disse i begrenset grad opplever at det forskes på det som
organisasjonene mener er viktigst og at forventningene til brukermedvirkningsoppdraget i begrenset grad blir
oppfylt.
Om lag en tredjedel av brukerne som besvarte undersøkelse deltar eller hadde deltatt i forskning men de
færreste hadde fått opplæring i brukermedvirkning. 57% av brukerne opplevde at det ble lagt begrenset vekt
ved rolleavklaring i forbindelse med forskningsprosjektene og at språk i for liten grad ble tilpasset den enkelte
brukeren. Slike faktorer kan forklare hvorfor kun 29% av brukerne opplevde seg selve som aktive deltakere i
prosjektene.
Brukerne opplevde i større grad enn organisasjonene at det ble forsket på det som er viktig.
Brukermedvirkerne fikk også i større grad oppfylt sine forventninger til brukermedvirkeroppdraget enn
organisasjonene. Vi spør oss om hvorvidt denne forskjell kan forklares ved at kommunikasjonen mellom den
enkelte brukermedvirkeren og organisasjonen ikke er tilstrekkelig.
Med utgangspunkt i undersøkelsene synes det å foreligge et vesentlig forbedringspotensial hva gjelder
samhandlingen mellom forskere, brukermedvirkere og organisasjoner.
Vi mener at det bør rettes økt fokus på områder som opplæring, rolleavklaring og kommunikasjon samt
oppfølging av brukermedvirkerne under forskningsprosessen.
Ved helsetjenesteforskning og prosjekter bør det etter vår oppfatning legges til rette for tidlig avklaring av
behov for brukermedvirkning, og hvilken form for brukermedvirkning, som er nødvendig og ønskelig før og
3
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under prosjekter slik at brukerorganisasjoner og brukermedvirkere opplever at de blir inkludert på tidligst
hensiktsmessige tidspunkt.
Etter vår oppfatning kan det være hensiktsmessig å utvikle et «introduksjonsprogram» tilpasset det enkelte
rehabiliteringsprosjekt og de enkelte deltakere, der det rettes fokus på gjensidig avklaring av
prosjektdeltakeres roller, erfaring og forventinger. Det synes også hensiktsmessig at det utvikles strukturer for
oppfølging og evaluering underveis i prosjekter. Dette vil kunne styrke den enkelte brukermedvirkeren og
gjennom økt mestringsfølelse bidra til at brukermedvirkere i større grad er aktiv deltakere i
forskningsprosjekter.
Vi ser også at det kan være hensiktsmessig i forbindelser med prosjekter å avklare brukermedvirkere og
brukerorganisasjoners gjensidige ansvar for hensiktsmessig kommunikasjon og rapportering, før, under og i
etter forskningsprosjekter.

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation
Models & Services

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 31
medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og
frivillighet i Norge.

Institutt for Helse og Samfunn
Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern
0318 Oslo

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel
(6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.
Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige
helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering
og forskning. Alle frivillige helse- og
pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom
ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er
medlem i stiftelsen.

Nettsider:
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/

4

Referat fra EPU AGM i Piestany,
Slovakia.

Delegatene: Her her har leder Geir Strømsholm foreviget alle delegatene på på møtet.

I år ble dessverre møtet noe amputert. Finland hadde jubileum og
Danmark hadde sitt årsmøte i PTU.
Så det ble kun Norge for fra de Nordiske land.
Samme dag som avreise måtte lederen
John McFarlane melde avbud pga sykdom i nær familie. Møtet bar preg av
at han manglet. Men Daniel Peltzer fra
Belgia klarte brasene flott og ledet oss
igjennom forhandlingene. Ikke noen
store endringer. I styret kommer Stefan
Grajcar fra Slovakia inn i stedet for
Roberto Bassi, Italia, som hadde trukket seg.
Den første verdenskonferanse vedrørende Polio, som skulle ha vært
avholdt i Stockholm neste år, er blitt
utsatt til 2018. Det ble forespurt om
Norge kunne avholde neste års AGM i
EPU. Vi svarte positivt til dette. Norge
var jo foreslått tidligere til 2018.
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I midlertid holder det på å komme nye
medlemmer inn i EPU fra land øst i
Europa. De har dessverre ikke så mye
å rutte med, og de som var på møtet,
mente det kunne bli for dyrt for dem
med reise og opphold i Oslo. Så derfor
ble det foreslått Tyskland og Heidelberg, som ble vedtatt.
De forskjellige lands delegater orienterte litt om sitt eget land. Først ut var:
Georgia
Katarina fra Georgia opplyste at det er
ingen polioforening. I det gamle Sovjet
hadde de god rehabilitering og opptrening i Ukraina, på Krimhalvøya. Siste
tilfelle med Polio var i 2010. De fleste
tilfellene med var i de store epidemiene på 50 tallet.
Før var det ikke vanlig å rapportere poliotilfeller til Moskva, dette pga. at det
var dårlige nyheter, og det skulle de
ikke rapportere. De fleste fikk derfor

diagnosen «nevrologisk sykdom»
I dag får du ingen rehabilitering, men
det finnes meget gode SPA muligheter
som du må betale selv.
Legene sier at det ikke finnes noe som
heter PPS, og de får ingen opplæring
vedrørende vår sykdom. Du må finne
ut alt selv og gi dem data og linker på
nett.
I Georgia finnes det ikke hjelpemidler,
og du vil heller ikke se handicapede
folk på gatene. De skal helst ikke vises.
Polen
Malogorzara fortalte at de er nystartet og er en veldig liten organisasjon.
Veldig vanskelig å drive og har ingen
oversikt over hvor mange som har
hatt polio. Organisasjonen ble startet
etter konferansen i København. Første kjente web side var en privat en,

i 2007. Først artikkel på polsk var i
1998, Halstead. De heter Polish Association Polio + og har websiden: www.
postpolio.pl
Ungarn

I starten, 1990, hadde de 1700 medlemmer, i dag er det ca. 900 aktive
medlemmer. De som har PPS får dekket behandlinger og legebesøk av staten. Alle har krav på å få dekket 4 uker
rehabilitering hvert år.

De er en fem år gammel, liten organisasjon kunne Klara fortelle. Konferansen i Amsterdam hjalp dem mye,
og de har fått oversatt det meste derfra
til ungarsk, og etter det holdt lokale
konferanser.

Dessverre har det vært en del diskusjon om vaksinasjon, og en konferanse
om dette var i 2015. Der var det fem
polio overlevere som fortalte sin historie om å leve med Polio, som ble sendt
på nasjonal tv.

De hadde flest tilfeller på 50 tallet, og
vaksinasjonen startet i 1960. Det antas
at det mellom 3- 4000 Polio overlevere.

I Tsjekkia har de ikke hatt nye tilfeller
siden 1960.

Behandlingen av Polio har vært fraværende, men startet opp igjen på 2000
tallet. De får 4 uker terapi hvert år
blant 160 stykker etter søknad. De dra
til Tsjekkia og Janske Lanske. Dette er
helt gratis. De får også varme bad om
vinteren. De får parkeringsbevis og
de fleste ting er gratis, slikt som buss
og enkelte typer medisiner. Ellers så
betaler de kun 10% av andre transportkostnader. De får støtte til HC bil, men
må kjøpe en ungarsk produsert liten
en. De får ikke betale, men må ta opp
et spesiallån fra staten. De kan også få
støtte til å kjøpe bruktbil som ikke er
over 5 år.
I selve Budapest er det noe tilpasset
HC, men utenom byen er det vanskelig. En rar ting er at har du to hender
som virker får du ikke elektrisk rullestol, men en scooter. De har nettstedet:
www.polio.hu
Hvis det er noen som har lyst på SPA
opphold i Ungarn, kan jeg opplyse om
telefonnummeret til Klara, hun er meget dyktig i engelsk.
Tsjekkia

Foreningen har og produsert dokumenter/informasjon til vanlige folk
og leger, både elektronisk og på papir.
De utgir to ganger pr. år nyhetsbrev.
Foreningen organiserer også 3x1 ukers
opphold for medlemmer med motto
«feiring av livet».
Østerrike
De har egentlig ingen organisasjon
men er en gjeng på ca. 120 stykker
som holder kontakt. De møtes en til
to ganger pr. år, og det kommer 40-50
stk. pr. møte. Østerrike har ca. 8,5 millioner innbyggere og har fått oppgitt
at det var ca. 11 000 Polio overlevere i
1989. I dag anslås de til å være mellom
5-6000.
De må dekke alt selv, ingen stønader.
De er medlemmer i EPU via Tyskland
siden de er så små.
Tyskland.
Tyskland tar seg også av Bayern og
Østerrike. De hadde ingen tall å komme med. De har nå fått skrevet en bok
om PPS på tysk og engelsk. Holder
på med oversetting til fransk. Jeg fikk

den engelske versjonen. De henviser til
www.polio-echo.eu
Edith som også var med, fortalte om
sin opplevelse. Hun ble dårligere i
1996 og ble undersøkt fra topp til tå
for alt som det var mulig å ha. Hun
måtte selv finne ut at det var PPS.
I Tyskland får de hjelp til ombygging
av boligen, men må betale 2/3 selv.
Ved ombygging av for eksempel bad,
må de betale en egenandel på 2 400
euro.
Hun kunne fortelle at PPS endelig er
blitt godkjent i Tyskland, og de har kun
24 senger tilgjengelig på et sykehus
som kan polio.
England
David kan fortelle at Brithish Polio
Fellowship har 7 500 medlemmer og
har ca. 110 000 polio overlevere. De
dekker England, Scotland, Wales og
Nord Irland. De sponses for tiden av
Premier League. De har en leder på
fulltid og 14 ansatte på deltid. Faren til
presidenten i ligaen hadde polio, og de
fikk innpass den veien.
I England finnes det ikke noe spesielt
for polio skadde. Får HC skilt til bilen,
men ingen fri parkering. Polio er ikke
glemt av myndighetene, men de må til
stadighet påminnes.
De passer på å minne om de berømtheter som har hatt polio (se på Wikipedia) og det ser i ut som om det virker.
De har nettstedet www.britishpolio.
org.uk
Til sist ble det sagt: Polio may bee
dead, but we are not.

Geir Strømsholm

Behandlingsreiser i 2017 for pasienter med senskader etter
Poliomyelitt/Post Polio Syndrom.
Søknadsfrist: 1. oktober 2016
Tid: Fire ukers opphold
Egenandel: Etter satser for egenandel fysioterapi, tak 2.
Søknadsskjema finner du på internettsidene til:
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Behandlingsreiser. Tlf: 22 06 78 33 kl- 12 – 14.

Søker må kunne delta i fysisk tening/behandling i gruppe
og individuelt.
Søker må være selvhjulpen i forhold til personlig hygiene
og forflytning.
Se Behandligsreisers nettsider for informasjon om tid og
sted.
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Årsmøtet i LFPS 2016

Leder: Geir Strømsholm foran noen av årsmøtedelegatene.
Årsmøtet i LFPS for 2016 ble arrangert på Radisson Park
In hotell på Gardermoen. Det ser ut til at det er et hotell
som ligger hensiktsmessig til og som har de nødvendige
fasiliteter for oss. Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger
på hotellet.
I år var det ikke lagt opp til fagdag, men styret har lovet å
komme tilbake til det etter hvert som økonomien bedrer seg.
Lederen, Geir Strømsholm åpnet møtet og ga ordet til
forbundslederen i NHF, Arne Lein. Etter Hovedstyrets
oppfordring brukte han mye av sin hilsningstale til
også å snakke om et meget viktig tema for oss, nemlig
rehabilitering.
Lein tok utgangspunkt i Samhandlingsreformen. Politikerne
sier at reformen handler om Rehabilitering, men det «kan
hende at det er litt vanskelig å finne så mye om dette for oss
menige brukere. Dokumentene sier at «De som har behov
for det skal få nødvendig rehabilitering». Det er også nevnt
spesifikt i forbindelse med «individuell plan». Hva skjer
her? Jo sykehusene er raske til å skrive ut pasientene uten
at hverken Individuell plan eller Rehabilitering er på plass.
Det forventes at kommunene skal få dette på plass.
Kommunene skal samarbeide med de private

14 Polio 22016

rehabiliteringsinstitusjonene, og her skal vi (brukerne) nå
kunne velge fritt i forhold til hvilken institusjon vi vil bruke.
Da gjelder det å finne en som kan noe om Polio.
Lein ser for seg at ansvaret for bruk av rehabilitering blir et
rent kommunalt ansvar i tiden framover, og at det kan bli
for dyrt for kommunene å kjøpe slike tjenester. Dette blir da
både en økonomisk og kompetanseavhengig ordning.
Avtalen som nå er inngått med de de private institusjonene
har en varighet på 10 år fra 2015.
Helse – og Omsorgsministeren har lagd en opptrappingsplan
fra høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet. Men det
har dessverre kommet signaler om at den «kan bli utsatt til
høsten 2017».
Her blir oppdeling av ansvaret mellom spesialhelsetjenesten
og kommunene tatt opp. Det har også kommet et dokument
som er skrevet av Helsedirektoratet og NAV som sier at
vi nå må komme ut av den «silotenkningen» som synes å
gjelde nå. Vi må komme dit at vi kan se ting i sammenheng.
Hva gjør vi som handikapporganisasjon i den forbindelse?
Det er et anerkjent punkt at «brukerne» skal mere inn i
prosessene. Det skal være Brukerråd, og vi må sørge for å

Gjenvalgt:: Hele det sittende styret ble gjenvalgt. Bak fra venstre: Bjørn Nilsen og Geir Strømsholm. Sittende fra venstre: Phuoc Tan
Le, Ragnhild Skovli Hartviksen og Arne Furulund.
få plasser i de kommunale «funkisrådene» som eksisterer,
og ikke minst, de som kommer både i kommunene og ved
de private institusjonene.

matsamordne sine tjenester. Vi må være meget bevisste
på hvordan vi skal sikre at vi får de nødvendige tilbud om
opptrening og rehabilitering.

Utfordringen vil gjerne bli å finne ut og påvirke hvordan
NAV og helsemyndighetene skal kunne samarbeide ogGod

Det har nå kommet flere lokale/kommunale Helsehus som
kan/skal gi tilbud til alle, herunder oss kronikere. Dette

God MAt: På et årsmøte er det alltid god mat og delegatene storkoste seg med både lunsj og middag.
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Plenum: 2. vara til styret Brit Steilland følger nøye med i debatten sammen med resten av delegatene.
kan noen steder bli interkommunale tilbud. Her vil vi
kunne få tilbud om fysioterapi, bistand av ergoterapeuter,
sykepleietjenester mv. Det vil si en oppbygging av den
nødvendige kompetanse for framtidige behov.
Etter Leins innlegg ble det åpnet for spørsmål.
Et av spørsmålene gikk på hva som nå skal skje med
hjelpemiddelordningen. Lein svarte at det er nedsatt et
ekspertutvalg som ser på disse spørsmålene, herunder
framtidig lokalisering. Utvalgets arbeid skal framlegges
i november dette år. Det er kjent at regjeringen ønsker å
legge det meste av dette arbeidet over på kommunene.
Vi som brukerorganisasjon er skeptisk til dette. Tidligere
generalsekretær Lars Ødegård er med i utvalget og «taler
vår sak».
Så gikk vi over til selve Årsmøtet.
Vår leder Geir åpnet med å minnes medlemmene som
har gått bort det siste året. Deretter gikk han over til en
oppsummering av året. Han fortalte om arbeidet med
Behandlingsreiser. Der er vi med i et utvalg som ser på den
videre organisering av dette. Vi er også med i Hjernerådet,
og Geir har orientert de øvrige medlemmene om vår
diagnose og vårt arbeid. Videre nevnte han regjeringens
forslag om å ta bort gratis fysioterapi for kronikergruppene.
Ut over dette orienterte han om økonomien i LFPS. I og
med at vi har mistet betydelige bingoinntekter så er vi i år
i den situasjonen at vi pr. dato har et underskudd på ca. kr.
140.000. Det vil si etter ca. 3 mnd. drift. Her må årsmøtet
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Innleder: Leder i NHF Arne Lein holdt foredrag

Møteledere: Geir Strømsholm og Ellen Trondsen ledet årsmøtet på en ryddig og oversiktelig måte.
og hovedstyret ta noen radikale grep for å få orden på
situasjonen.
Etter leders innlegg gikk vi over på konstitueringen av
møtet. Det var 27 stemmeberettigede delegater til stede.
Som i 1015 ble Ellen Trondsen fra NHF`s kontor valgt til
møteleder. Vår sekretær Ragnhild ble e valgt til referent, og
hun fikk med seg Torun Jakobsen fra Vestfold. I tillegg ble
de nødvendige underutvalg og tjenesteytere valgt.
De vanlige årsmøtesakene som årsmelding og regnskap
engasjerte på tradisjonelt vis forsamlingen, og disse postene
ble godkjent med noen rettinger.
Det ble større engasjement i forsamlingen da årsmøtet
kom over til forslag til behandling. Det er betryggende
å se og høre at saker fortsatt skaper mye engasjement
og at medlemmene har sterke meninger om hvordan
organisasjonen skal drives framover.
Slik som situasjonen er så preget spørsmålene rundt
økonomi hele denne delen av møtet. Delegatene var
enige om å finne løsninger som ga mest mulig effektivitet
for minst mulig kostnad. Dette igjen førte til noen
innstramninger i både AU og Hovedstyrets arbeidsform.
Videre var det enighet om å beholde bladet POLIO, men
at man også her søkte etter løsninger som kunne gi lavere
kostnader.
Et forslag, om å forlenge årsmøteperioden til to år, noe som
for øvrig har vært oppe til behandling på et tidligere årsmøte
fikk ikke den nødvendige oppslutning denne gangen heller.
Det synes klart at poliofolket har behov for å komme

sammen, treffe gamle kjente og jobbe med saker som opptar
de fleste. Det er det forståelse for, men dersom vi skal klare
å senke kostnadsnivået må vi finne fram til rimeligere måter
å jobbe på også i denne forbindelse. Referenten vil tro at
Hovedstyret vil komme tilbake til saken i en aller annen
form etter hvert.
En annen viktig sak var bruken av «Vårt Eget Fond».
Tidligere årsmøter har vedtatt at regnskapet for Fondet skal
gå inn i vanlige regnskapet, og det er gitt anledning til å
benytte fondets midler til driften når det er nødvendig og
godkjent av årsmøtet. Dette ga årsmøtet tilslutning til.
Valgene førte ikke til store endringer i ledelsen av LFPS.
Alle de sittende ble gjenvalgt, bortsett fra 2. varamann,
Line Hersve, som hadde frasagt seg gjenvalg. Her ble Brit
Steilland fra Troms valgt i stedet.
Lederen Geir Strømsholm takket til slutt forsamlingen for et
godt årsmøte og ønsket alle vel hjem. Han overrakte også en
gave til det avtroppende styre/varamedlem og til dirigenten
under møtet.
Protokollen fra årets Årsmøte er nå ute til godkjenning. Så
snart den er godkjent av de valgte representanter vil alle
lokalavdelingene få den tilsendt. Den vil også bli lagt ut på
hjemmesidene våre.

Stein Johnsen
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Feiret 17. mai i Tyrkia
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En liten tilbakemelding fra oss med senskader av polio som
på nytt har fått delta på et behandlingsopphold ved Scan
Rehab senter i Tyrkia. Vi har blitt godt fulgt opp av dr Mehmet Vedat Ozek. Tilbudet var godt organisert og vi fikk individuelle konsultasjoner og behandling. Fysioterapeautene
Christel og Stefan har gjort sitt for at vi alle er i bedre form
nå enn da vi kom. De Individuelle fysioterapitimene har gitt
oss innsikt i hvor viktig det er at egentreningen er tilpasset
den enkelte for å få til gode resultater og en bedre hverdag.
Massasjetimene to ganger pr uke har vi virkelig sett frem til.
Det gjorde godt for en sliten kropp.
Syv stykker ønsket å prøve GTOS behandling. Dette angret
vi ikke på. Alle opplevde behandlingen som vellykket. Seks
av syv ble smertefrie etter mange års kontinuerlig smerter i
nakke, skulder, bein og hofter. Behandlingen ga også friere
bevegelser og en bedre nattesøvn, noe som igjen vil på sikt
gi økt livskvalitet for den enkelte.
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Under oppholdet feiret vi 17. mai i god norsk tradisjon.
Klokka 12.00 var det oppmøte på «norskeplassen», en
plass på gressplenen som vi opphold oss mye på i fritiden
mellom treningsøktene. Derfra gikk 17. mai toget til
strandrestauranten, hvor vi sang to vers av Ja vi elsker. Ved
festmiddagen på kvelden, ble vi vartet opp med de deiligste
retter av ulike slag. Det var tale for dagen og nasjonalsangen
ble sunget på nytt. Samtidig hadde vi en markering av 20
år med behandlingstilbud for poliorammede på SRS. En
stor takk til Mehmet for det han har fått til for vår gruppe
gjennom årene. Han har en unik innsikt og kunnskap om
polio og senskadene av den.
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Rehabilitering på

Steffensrud: Stedet ligger flott til

Onsdag 24. februar satte jeg meg i
bilen for tre uker med rehabilitering
på Steffensrud. En lang tur fra
Fredrikstad, syntes jeg
Jeg ble tatt godt i mot i resepsjonen
da jeg kom, og ble henvist med en
hjelper til rommet som lå i 2. etasje.
Det var et stort, lyst og fint rom med
balkong og flott utsikt. Badet var også
godt tilrettelagt for rullestolbruker,
men speilet henger for høyt for en som
sitter. Her vil jeg helt sikkert trives
tenkte jeg.
Etter utpakking ble jeg tatt i mot i
3. etasje, hvor jeg møtte sykepleier,
fysioterapeut og ergoterapeut og fikk
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rehabiliteringsplanen for oppholdet
mitt. Målet for oppholdet var mer
energi og spirit, bedre styrke og få
øvelser som jeg kan klare. Et av
målene var også at jeg må lære meg
å si nei. Deretter var det omvisning
til oppholdsrom og spisesal. Her fikk
poliogruppa på 8 personer reservert
fast bord med god plass, og etter hvert
oppdaget jeg all den gode maten.
Jeg tenker på noen ord som jeg alltid
har med meg når jeg er spent. Det
aller beste en kan gjøre for en som er
ny og alene et sted, er å være en venn
eller kompis. Det er så enkelt og det
kan skape så utrolig mye glede. Det å
komme på rehabilitering var en ny og

ukjent opplevelse for meg, men etter
velkomst- eller bli kjent møtet 1. dagen
følte jeg meg som en av gruppa.
For meg fungerte treningsopplegget
veldig bra. Jeg kan ikke være i
varmtvannsbasseng, og det ble det
tatt hensyn til slik at jeg fikk mer
trening med fysioterapeut og veileder
på treningsapparater. Jeg hadde
også samtaler med ergoterapeut om
hjelpemidler og tilrettelegging under
oppholdet.
I tillegg til trening inne, var det også
uteaktiviteter. Vi var i lavvoen som lå
et stykke unna og vi hadde natursti,
til tross for at det var mye snø. Med

Steffensrud

Rommene: Det er store og fine rom på Steffensrud.

Svømmebasseng: Trening i vann er del av muligheten på Steffensrud.
full gass på rullestolen og litt hjelp så
kom jeg fram. Det var veldig godt med
uteaktiviteter hvor vi selv var med på
opplegget med pizzabaking den ene
dagen, og på naturstien på neste tur.
Vi hadde også besøk av Stein Johnsen,
LFPS. Han fortalte litt om LFPS og
fikk tilbakemeldinger på oppholdet fra
oss. Det var mange som var fornøyde
med både kosthold og trening, men
som alltid var det litt delte meninger.
Jeg er så fornøyd med oppholdet og
kjenner at jeg har en bedre hverdag nå.
Jeg er også veldig glad for at jeg ble
godt kjent med og fikk nye venner i
poliogruppa som var der sammen med
meg.

«Jeg lærte kjernemuskelterapi,
sansemotorikk, soneterapi, kosthold
og horisontal trening som er
energiøkonomi.
Polio jeg har, men føler meg ikke rar.
Opptrening jeg fikk, livet føles ganske
godt. Kjenner gleden av å mestre min
underbare kropp.»
Tusen takk til Steffensrud for et flott
og godt opphold. Jeg kommer snart
igjen for mer trening og læring.

Grete Karin Olsen
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• 21

fra gamle dager

Halvparten av de poliomyelittramm
etterbehandling. Adresseavisen 19.09.50
.

Men vi må få spesialinstitutter til behandlingen.
Poliomyelittforeningen sender ekspertteam til NordTrøndelag.
HVERT ÅR når sommeren er i ferd med å ebbe ut får vi en
epidemi av poliomyelitt som etterlater et antall mennesker
som invalider på grunn av lammelser. Å forebygge denne
sykdommen har ennå vist seg å være uhyre vanskelig, mens
man derimot på etterbehandlingens område har gjort gode
framskritt den senere tid.
De nye behandlingsmåtene har ført til at 50% av de
rammede kan bli fullstendig helbredet, 25% har en del
ulemper etter sykdommen, mens 20% blir betydelig
handicapped. Disse resultatene er så vidt oppmuntrende at
man setter stor kraft inn på å fortsette behandlingsmåtene,
og den idealistisk arbeidende Landsforeningen mot
poliomyelitt får nå fler og fler medarbeidere i kampen mot
den triste sykdommen som i dag må karakteriseres som en
folkesykdom.
EKSPERTER I ETTERBEHANDLING TIL NORDTRØNDELAG.
Men det er langt mot målet ennå. Man må komme
så langt at man effektive spesialinstitutter for
poliomyelittetterbehandling som kan arbeide som
selvstendige enheter innen sentrale sykehus.
NORD-TRØNDELAG har i år vært særlig utsatt for
sykdommen. Etter henvendelse fra sykehusene kom i
går den kjente spesialist på etterbehandlingens område,
neurologen Paul E Paulsen til Levanger, og med han
et arbeidsteam som vil tre i aksjon for bekjempelse av
sykdommen. Laget får som oppgave å lage retningslinjer
for behandling av hvert enkelt tilfelle på fylkes to sykehus
(Innherreds og Namdals), og videre skal ekspertene
undersøke mulighetene for opprettelsen av et fast
behandlingsinstitutt. I første omgang vil en skaffe erfaringer
for hvordan en slik arbeidsenhet kan improviseres.
Adresseavisens utsendte medarbeider fikk i dag en
orientering om hvordan saker ligger an i et møte med
overlægen i Innherreds sykehus medisinske avdeling,
dr. Henrik F. Lange, og dr. Paulsen var til stede,
videre fru avdelingslæge Margot Nissen – Lie som er
formann i poliomyelittforeningens arbeidsgruppe, samt
sykegymnasiast frk. Else Smith og fru dr. Paulsen.
Tilfellene er blitt et problem for Innherreds sykehus. – Det
gir i grunnen et noe fortegnet bilde av poliomyelitten å
holde seg til antall innlagte pasienter, understreker dr.
Lange. Mange flere mennesker har sikkert vært syk, men
tilfellene har kanskje artet seg som en lett influensa. Men
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nå tyder meget på at sykdommen er på retur i Trøndelag.
September er også den måned den begynner å ebbe ut.
ANTALL rammede og døde er ikke større i denne enn
i andre epidemier vi har hatt her i landet i den senere
tid, men tallet er likevel så stort at tilfellene har blitt et
problem for oss her ved sykehuset. Etterbehandlingen av
poliomyelittpasienter tar nemlig adskillig tid. Vi har ikke
vært forberedt på så mange, og vi har for liten hjelp. Derfor
har overlæge Vogt ved Namdal sykehus og jeg henvendt
oss til poliomyelittforeningen og fått opp hit den kjente
spesialisten på etterbehandlingens område dr. Paulsen. Også
sykegymnasiast Else Smith – utdannet ved Warren Springs
USA er med, og i morgen kommer en bandagist. Dermed
har vi et helt team i aksjon ovenfor den pasientgruppen som
ligger ved dette sykehus. Senere skal laget reise til Namdal.
AKSJONEN vår i Trøndelag vil nå skaffe oss erfaring
for i hvilken grad vi hurtig kan improvisere et effektivt
behandlingsinstitutt. Poliomyelittforeningen har på privat
basis tatt opp arbeidet for å skaffe oss institutter på sentrale
steder i forskjellige landsdeler. Fullstendige spesialklinikker
har vi ikke. Etterbehandling har nemlig vist seg å gi gode
resultater. 50% av de rammede blir helt bra, 25% får en del
ulemper og 20% blir handicapped.
SPESIALINSTITUTTER SOM SELVSTENDIGE
ENHETER INNEN SYKEHUS.
Behandlingsinstituttene skal helst danne en enhet f.eks innen
et bestem sykehus. De årene hvor man ikke har vesentlige
epidemier må instituttet elastisk kunne innrette seg på
andre oppgaver, f.eks. virke som vanlig epidemisykehus.
Landsforeningen mot Poliomyelitt har nå et spesialinstitutt
i Osalo (i Sanitetsforeningens lokaler), og annet skal innvies
snart i Skien. Men forøvrig har man måttet sende pasienter
til våre nabolands spesialklinikker, et forhold som har virket
deprimerende både for pasient og pårørende. Den aksjon
nå som er innledet i Trøndelag går altså ut på å bringe det
nødvendige spesialutstyr og personale til pasienten.
SLAGPLAN FOR TRØNDELAG
– Hvordan er nå slagplanen for Trøndelag? – spør vi dr.
Paulsen. Først vil alle tilfellene bli kartlagt, så får vi en
oversikt over tilfellenes art. Så legges retningslinjer for
behandlingen av hvert enkelt tilfelle. Samtidig får vi et
grunnlag for å kunne bedømme mulighetene for en etablering
av et behandlingsinstitutt på Innherreds sykehus. Av nytt
apparatur som må skaffes er et elektrisk instrument som
brukes ved undersøkelse av de lammede muskler.
– Drives det noen «etterforskning» av tilfellene i Trøndelag
for om mulig å finne en sammenheng mellom dem?

fra gamle dager

mede kan helbredes helt ved effektiv
– Dr. Lange: Det er det med poliomyelitten at det er uhyre
vanskelig å finne smitteveiene. Derfor har det også vært
vanskelig for å sette grenser for i hvilken grad isolering
skulle skje. Sykdommen framkalles av en virus som er så
liten at man ikke kan se den i mikroskopet. Man ser b<are
virkningene av virusgruppene.
– Hvordan er symptomene?
– Vanligvis får pasienten hodepine, nakkestivhet, og hva man
kan kalle influensasymptomer. Det er viktig å få pasienten
hurtig til sykehus. Ikke minst for å skaffe pasienten et
beskyttende sengeleie og hindre overstrekninger av ledd og
muskler.
ET VIKTIG ARBEID.
Fru avdelingslege Margot Nissen-Lie sier at det har trøstet de
mange pårørende sterkt å høre i hvilken grad foreningen går
inn i dette arbeidet.
CARTE BLANCHE TIL SPESIALISTEN.
Dr. Paulsen: – Vårt store håp er å få et sentralinstitutt
slik at de vanlige sykehus kan avlastes, men til hele
poliomyelittbekjempelsen
trenger
vi
befolkningens
medvirkning.
Dr. Lange: – Dr. Paulsen og hans medhjelpere får nå carte
blanche for bruk av det spesialutstyr som kreves. Sykehuset
har kunnet ta i bruk et badekar til bruk ved etterbehandlingen,
og dessuten har vi en mekanisk respirator (jernlunge),
som brukes ved de tilfelle hvor sykdommen har angrepet
de høyereliggende partier av kroppen, ved musklene som
dirigerer åndedrettet.
GODE RESULTATER PÅ ETTERBEHANDLINGENS
OMRÅDE.
Poliomyelitt er en gammel sykdom som har tiltatt i de senere
årene, uttaler dr. Paulsen. Antall rammede skifter fra år til år,
men de siste årene har landet hatt ca. 600 tilfelle pr. år. I fjor
var imidlertid tallet atskillig lavere igjen. Målet er å skaffe
beskyttelse mot sykdommen, og forskningen pågår meget
intenst med sikte på dette.
MEN på etterbehandlingens område har man kommet
lengst. Før var man tilbøyelig til å la pasienten hvile, nå forstår man at oppøvelse av de lammede muskler er
riktigst. Poliomyelittskadene oppstår i det motoriske seller
i sentralnervesystemet, slik at bevegelsesapparatet blir
skadelidende. Ellers oppstår også leddlidelser i tillegg til
muskellammelser. Etterbehandlingen tar sikte på å forsøke
på å få musklene til å utføre tilfredsstillende funksjoner
igjen. Øvelsesbehandlingen i spesielle bad og med egnet
apparatur kan utrette meget. Musklene arbeider lettere i
vann, og pasienten har også en viktig psykologisk stimulans
ved å se disse resultater.

XXX
Sammen med fru avdelingslege Nissen-Lie deltar også
fru dr. Paulsen i arbeidet med å danne Arbeidsgrupper for
foreningen I Trøndelag, og det er klart at vår landsdel må
hilse med glede og dyp velvilje deres innsats.
På Innherreds sykehus er, når dette leses, et velkvalifisert
team gått i gang med arbeidet for å intensivere den
etterbehandlingen pasientene trenger. Kanskje vi her har
kimen til de første behandlingsinstitutter av denne art landet
har krav på.

LFPS – 25 år – rettelse
I forrige nummer av Polio hadde vi på side 14 en artikkel
om LFPS 25 år. Ved en inkurie hadde en av våre tidligere
ledere falt ut i oversikten. Det beklager vi så mye, og
det er undertegnedes ansvar at lista ble trykket slik som
den framstår i bladet. I kladden var den riktig, men dette
hadde dessverre falt ut da den ble redigert over til bladet.
Det er klart at slikt ikke skal finne sted. Men denne
gangen skyldes det nok for dårlig korrekturlesning fra
min side. Han som hadde falt ut var Steinar Øyhaugen.
Han var en meget aktiv og iderik leder i tiden 1993
– 94. I hans periode ble det jobbet med den første
polioundersøkelsen, det første senskadeheftet og
opprettelsen av vårt eget fond.
Den korrekte lista over ledere blir som følger:
1991 – 1992 Kari Johannessen
1993 – 1994 Steinar Øyhaugen
1995 – 1996 Bjørn Hansen
1997 – 1999 Kari Johannessen
2000 – 2002 Birgit Berg
2003 – 204 Kari Johannessen
2005 – 2014 Stein Johnsen
2015 Geir Strømsholm.
Da håper jeg at lista skal være i orden, og nok en gang:
Beklager at Steinar Øyhaugen falt ut første gang.
En annen sak er at vi i samme nummer ba om innspill fra
lokallagene fra arbeidet gjennom disse 25 årene. Det har
vi dessverre ikke fått enda, men vi vet at det er mange
skriveføre folk i lokallagene som kan lage en sak til
bladet. Derfor: Kom igjen folkens. La oss høre fra dere.

Stein Johnsen
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VG mars 1957:

Det staten ikke gjorde
«Landsforeningen mot poliomyelitt fortjener i full monn
de mange lovord den har fått i samband med åpningen av
Kronprinsesse Mærthas Institutt. Det er en imponerende
innsats som ligger bak reisningen av det ruvende nybygget,
som etter de sakkyndiges uttalelser legger forholdene så
godt til rette for en effektiv kamp mot poliomyelitten og
denne uhyggelige sykdoms alvorlige ettervirkninger.
Det må ha kostet store anstrengelser både å finansiere et
slikt høyverdig medisinsk anlegg og å få alt planlagt og
tilrettelagt for å gjøre instituttet best mulig skikket til å løse
sin viktige oppgave. Det er ikke mange organisasjoner som
kan vise fram slike resultater av knappe ti års arbeid, og det
hele blir ikke mindre imponerende, når en vet at planene er
gjennomført med privat – og i noen grad kommunal – støtte,
men uten store aksjoner av noe slag.
Enkelte spør kanskje seg selv hvorfor staten ikke har tatt seg
av en så viktig oppgave. Det er et nærliggende spørsmål,
særlig i en tid da all talen om velferdsstaten kan få mange
til å tro at staten løser alle virkelige samfunnsproblemer og
i alle fall gjør det som er nødvendig for å lindre sykdom og
nød.
De faktiske forhold er nokså mye annerledes, og
behandlingen av poliomyelittpasientene er det beste
bevis på det. I den første etterkrigstiden var vi fullstendig
uforberedt på å møte de store polio-epidemiene. Det kunne
ta år før en lammet pasient kunne få behandling, dersom det
ikke lyktes å få ham sendt til Danmark. Helsedirektør Karl
Evang karakteriserte forholdene som skandaløse og uverdig
et kultursamfunn.
Harde ord, kanskje, men det er helt på det rene at mange har
blitt krøplinger for livet, som kunne fått førligheten igjen,
om de var kommet under effektiv behandling i rette tid.
En skal selvsagt ikke glemme at dette var midt i den første
og vanskelige gjenreisningstiden etter okkupasjonen. Staten
hadde hundre oppgaver som alle krevde å løses. Men
forholdene var heller ikke lette for den enkelte, som strevde
med sin private gjenreisning.
Det var likevel det private tiltaket og den enkeltes offervilje
som brakte lysning for de poliomyelitt-ramte. I de år som
har gått, har vi fått en frekke behandlingssteder for poliopasienter rundt i landet, og som den naturlige avslutning
på verket kommer nå Kronprinsesse Mærthas Institutt for
å ta på se de oppgaver som en ikke kan ta på seg på det
lokale plan, og for å legge forholdene til rette for videre
forskningsarbeid, så vi kan stå bedre rustet i kampen mot
den uhyggelige sykdommens følger i framtiden.
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Kronprinsesse Mærthas Institutt er et skoleeksempel på
hvilken verdi det har at det blir gjort en privat innsats for å
løse sentrale samfunnsoppgaver ved siden av det staten selv
kan overkomme.
Kanskje er dette aller mest framtredende når det gjelder
kampen for folkehelsen og på det sosiale plan. Men det er
ingen grunn til å tro at forholdet skulle vært fundamentalt
annerledes på andre områder, der det er bare så al for klart
at statens innsats ikke strekker til.
Derfor burde tiltak som det nye polio-instituttet gi stoff for
ettertanke for dem som så altfor firkantet holder på at det
eneste saliggjørende er å la alt foregå i statens regi, og som
vil settebom for det som staten selv ikke kan overkomme».

KOMMENTAR:
Som det framgår av ovenstående hadde ikke forholdene
innen Helse-Norge funnet den endelige form, og
har kanskje ikke gjort den enda. Vi kan kjenne igjen
etterlysningen av statens initiativ og ansvars-takning i
den situasjon som er på området polio-behandling i dag
også. Staten synes ikke å være villig til å la oss beholde
de rettigheter som møysommelig er opparbeidet over år.
Nå er det lagt opp til at rehabiliterings oppholdene skal
reduseres til tre uker, og det er også fremmet forslag om å
ta bort vår rettighet til fri fysioterapi.
Vi hadde håpet at vårt samfunn hadde kommet lengre i
dag enn at vi behøvde å ta fra utsatte grupper nødvendige
rettigheter. Her har vi som er tillitsvalgt fortsatt en viktig
oppgave å kjempe for.
Vi får håpe at forholdene fortsatt vil være til stede for at vi
kan gjøre denne jobben.
Stein Johnsen

AKERSHUS OG ØSTFOLD

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER I AKERSHUS OG ØSTFOLD,
OG TIL MEDLEMMER I ANDRE LOKALLAG.
VI SKAL ARRANGERE NY FAGDAG 17. SEPTEMBER 2016 KL 11.00
PÅ QUALITY HOTELL MASTEMYR, LIENGA 11, 1410 KOLBOTN - 66997800
Tema: Pust og pusteteknikk v/overlege Fondenes fra Haukeland sykehus.

Det vil også bli demonstrert hjelpemidler vedrørende pusteproblematikken.

Dersom du ønsker det, kan du ta med nær familie eller nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen, kan
du gjerne dele invitasjonen med dem. Eller kjenner du noen som har polio og ikke er medlem,
del også invitasjonen med dem.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
Egenandelen for å delta på fagdagen er kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke
medlemmer. Egenandel innbetales på kto.1286.49.66924, Landsforeningen For Polioskadde
Akershus. (LFPS A)
PROGRAM:
11.00 - 11.15		
11.15 – 12.00		
12.00 – 13.00		
13.00 – 16.00

Velkommen
Overlege Fondenes
Lunsj
Overlege Fondenes og hans medarbeidere som forteller videre om
pust og pusteproblematikk. Det vil også bli vist og demonstrert
«pustehjelpemidler»
16.00 Avslutning
Det blir lagt inn pauser, og tid til spørsmål og svar underveis.

Påmeldingsfrist 29. august.
Påmelding sendes til:
Helene Kjølstad – helene.kjolstad@gmail.com / tlf. 97110207 (Akershus) eller
Aud Aasheim – auaashei@online.no / tlf. 97039725 (Østfold)
Gi beskjed om eventuell matallergi og om du er rullestolbruker.

Dersom du ønsker overnatting, må du selv ta kontakt med hotellet, tlf. 66997800.

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE
FAGDAG!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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fra nær og fjern

Så sant - så sant!

Frimerker fra USA

Ingrid Dale Wollebæch fra Gol har sendt oss frimerker som gis ut i
USA. Er det noe å tenke på for oss her i Norge?

 løsning x-ord 1 2016
Bildet er fra Danmark, men det er nok ingen
grunn til å tvile på at det også gjelder her
i Norge. Så henstillingen må være at vi lar
parkeringsplassene for funksjonshemmede være
for funksjonshemmede.

Fra barnemunn
Om døden:
Når folk er døde kan de selge seg selv til
universitet. Det høres ikke så morsomt ut, så
jeg tror jeg nøyer meg med det ene beinet.
I dag er sykehusene så store og moderne at
ikke særlig mange får lov å dø en sunn og
naturlig død.
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Når vi dør, blir knoklene til et skjellet.
I de katolske landene er døden etter hvert blitt
blitt ganske dyr. Den siste olje som hører til,
er steget voldsomt i pris..
Når vi dør, blir kroppen til et himmellegeme.
Hvis vi er virkelig trett av livet, kan selvmord
være den siste utveien hvis det ikke er andre
som vil.
Sakset fra Nels Vogels bok fra 1983.
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Steinar Larsen, Tjøtta, ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr
1/2016. 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
gretheplatt@gmail.com
post@lfps-akershus.no

LFPS Nordvest
Geir Strømsholm
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund
Tlf: 951 27 111
geir.stromsholm@gmail.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

LFPS Vest-Agder
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

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 2 2016
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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
Neste gruppe: 28. september - 19. oktober 2016
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

