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lederen har ordet

Til de av dere som savner vårt blad i høst, så ble det
vedtatt på årsmøtet vårt i april å utgi 3 blader.
Må få lov å si at tiden flyr veldig fort av sted. Nå
er det blitt november og ikke lenge igjen til jul og
nyttårsfeiring.
I juni måned kom høringen som vi varslet om
allerede sent i fjor. «Fysioterapiordningen og
diagnoselisten». Samme dag ble det sendt e-post til
våre samarbeidspartnere om at vi ønsket å være med
på tilsvaret på høringen. Det ble poengtert hvor viktig
dette var for oss i LFPS og hvordan det påvirker
vår helse og økonomi. Derfor ble forbundslederen
i NHF sin kommentar til Handicapnytt som et slag
i ansiktet. Videre kom også samme uttalelse på
NRK P1. Uttalelsene må vi kunne si vekket mange
til engasjement og dette er bra. Vi sendte brev til
NHF sitt sentralstyre og noen andre om hva som
var i ferd med å skje, og hvordan dette kan påvirke
organisasjonen. Vi sendte derfor eget tilsvar til
høringen, videre sendte vi brev til utvalgte statsråder
med kopi av tilsvaret, det ble også sendt kopi til våre
samarbeidspartnere, samt alle helsepolitiske talsmenn
og helse og omsorgskomiteen på stortinget. Kopier
av tilsvaret og brevet til sentralstyret står på sidene 14
til 17 her i bladet. Vi har hatt mange telefonsamtaler
og utvekslinger. Som dere vet, kom sentralstyremøtet
i NHF med en uttalelse og tilsvar på høringen som
gavnet LFPS.
Vi har notert oss at statsbudsjettet som ble lagt frem
ikke tok hensyn til høringssvarene. Man kan lure på
om høringen kun var en skinnmanøver. Heldigvis er
samarbeidspartiene Venstre og KRF imot fjerningen
av diagnoselisten. Når jeg skriver dette vet jeg ikke
hvordan forhandlingene utarter seg.
I begynnelsen av september var jeg på en konferanse
på Tøyen vedrørende utryddelse av Polio på
verdensbasis. En flott konferanse i regi av Graduate
Institute Geneva og Universitetet i Oslo. Her fikk
vi innblikk i vaksinasjon, politikk, diplomati og
pengestrømmer. Noterte meg også bekymringen for
at vi i den såkalte «vesten» ikke monitorerer vårt
kloakksystem for virus.
I oktober har det vært hektiske dager med dialogmøte
på Sunnaas sykehus, møte med de andre nordiske
Polioforeninger, Rehabiliteringskonferansen på
Lillestrøm, og møte med RKE (regional koordinerende
enhet) i Helse Sørøst. Innimellom dette var jeg innkalt
til Helse og omsorgsdepartementet, referansegruppe i
fritt rehabiliteringsvalg, hvor HOD står for utgiftene.
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Økonomien i LFPS fører også til
endringer for bladet Polio
Leserne av Polio har flere ganger blitt orientert om at Landsforeningens økonomi har blitt betydelig vanskeligere
den senere tid. Dette skyldes bl.a. sterkt reduserte bingoinntekter.

Jeg ser at vi klarer å få markert oss og at de jeg møter
ved disse anledningene er blitt mer oppmerksomme på
at det tross alt bor ca. 10 000 Polio overlevere i Norge.
Videre at de også vet om at våre nye landsmenn kan
ha med seg diagnosen Poliomyelitt fra sitt hjemland
og har ett annet behov.
I oktober fikk vi endelig godkjent vår bruk av
de midlene som vi fikk tildelt fra BUFDIR på kr
400 000,- til prosjektet «Levekårsundersøkelse
for Polio Skadde i Norge». Hvis vi ikke fikk
godkjennelsen kunne de ha forlangt pengene tilbake.
Lillian Festvåg har nå fått godkjent sin artikkel fra
undersøkelsen i Journal of Rehabilitation Medicine,
og den er publisert i PUBMED. Det er plassen
profesjonelle søker informasjon om ulike evner. Stor
takk til Lillian for hennes arbeid. Vi vet også at AnneKristine Schanke holder på med en artikkel. Det skal
bli spennende å se hva hun kommer frem til-.
1.desember kommer Kvinnsland-utvalget med sin
rapport. Utvalget skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal utrede
alternative modeller for hvordan staten kan organisere
eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere
inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.
Arbeidsutvalget vårt er i full gang med å planlegge
årsmøtet vårt, det er bestilt på Park-Inn på
Gardermoen 22-23. april.

Hovedstyret er derfor i gang med en ganske omfattende og tung snuoperasjon. Vi må bruke tiden framover til både å finne
alternative finansieringskilder, og til å redusere utgiftene så godt som mulig uten å ta bort all kvalitet i arbeidet. Dette krever
både oppfinnsomhet og pågangsmot.
For bladets del så betyr det at vi i tiden framover vil redusere fra fire til tre blad i året. De fleste har nok fått med seg at det
allerede er iverksatt i år, men til neste år vil det føre til en helt ny distribusjons-plan. Bladet vil komme ut som følger:

1. Månedsskiftet februar/mars.
2. Månedsskiftet juni/juli.
3. Månedsskiftet oktober/november.
Det vil også bli vurdert en ny distributør fra neste år.
Vi håper at dette ikke vil skape noen store vansker for medlemmene. Vi hører gjerne fra dere dersom det oppstår uventede
problemer med distribueringen eller på andre måter. Og – Dessuten er Hovedstyret glad om noen av dere der ute i PolioNorge kan komme med tips og innspill som kan være til hjelp i arbeidet med å finne en ny stødig økonomisk plattform. Det
vil gagne oss alle i tiden som kommer.
Som dere kan se i andre artikler og innlegg i bladet
så har vi store arbeidsoppgaver foran oss dersom
vi skal kunne få beholde goder vi har opparbeidet
over flere år. Dette krever en skjerpet innsats fra oss
alle, og uten tilstrekkelig med midler vil kvaliteten
på arbeidet bli dårligere. La oss alle jobbe for at det
ikke skjer.
Lykke til framover alle sammen.

Stein Johnsen.

I juni nærmere bestemt 16-18. er det landsmøte i NHF,
og den som vil melde inn saker bør starte så snart som
mulig.
Tusen takk til fylkeslag som har gitt hovedstyret
innspill, vi trenger engasjerte medlemmer. Tusen
takk til de fylkeslag som har gitt oss pengegaver. Det
er veldig oppmuntrende at de fylkeslag som har noe
til overs er med og bidrar til fellesskapet, når våre
inntektskilder svikter.
Til slutt vil jeg takke for et givende år, og ønsker dere
alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår.
Geir

Personer med nedsatt funksjonsevne
kan få reduserte symptomer etter
opptrening og behandling i varmt klima.
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Møte med Polioforeningene i Danmark, Sverige og Norge,
12. oktober 2016

Pause: Agneta Rønnqvist, fra venstre, Agnete Sedin, Birte Mølgaard, Merete Bertelsen, Gurli B. Nielsen og Lise Kay

Hyggelig matpause: Inger Ljungqvist, Erik Østergaard, Marina Carlsson og Henning <<<jensen.

Fra Sverige (RTP): leder Marina
Carlson, kontorsjef Agneta
Rønnqvist og fra forbundsstyret
Malmø, Inger Ljungqvist.

kunnskapsnettet, som er en digital
møteplass for fagpersoner og brukere.
Der deler de erfaringer og debatterer
om forskjellige emner. Nettet er
oppdelt i interessegrupper. Siden
overvåkes av en moderator. Se mer på
//rtp.se/kunskapsnatet/

Fra Danmark (Polioforeningen):
Poliokoordineringsutvalget, Birte
Mølgaard, Agnete Seidelin, Henning
Jensen, Eirik Østergaard, Gurli
B. Nilsen, overlege Lise Kay og
fysioterapeut Merete Bertelsen.
Norge:
Leder i LFPS, Geir Strømsholm.
Det ble en gjennomgang hvordan
foreningen fungerer i de forskjellige
land.
Danmark:
Den tidligere foreningen PTU er
blitt oppdelt i to: Polioforeningen og
UlykkesPasientForeningen. Formålet
er primært, for å kunne kommunisere
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mer målrettet, og at budskap skal
bli mer tydelig. De er ca. 1 700
medlemmer.
De har felles økonomi og
administrasjon og driver i felleskap
Spesialhospitalet i København og ett
mindre ett i Århus.
De har satt ned et koordineringsutvalg
som skal bidra til forskjellige
aktiviteter, slikt som medlemsblad
(Livtag) og hjemmeside, ikke minst
«Sunnhets- og forskningsdagen»
De har nettadresse www.
polioforeningen.dk
Årsmøte har de hvert år, og de har for
tiden følgende forskningsprosjekter:
Glostrup prosjektet (spørreskjemaer,
registeropplysninger og fysiske
undersøkelse).
Internasjonalt gammaglobin studie.

Virus studie om hvorfor noen blir syke
og andre ikke av virusinfeksjon.
Sverige:
RTP har 5 målgrupper, Polio,
ryggmargsskadde, amputerte, nakke
og hjerneskadde. De har ca. 1 500
poliomedlemmer. RTP er organisert
i lokalforeninger rundt omkring
i landet. De har 6 sykehus med
spesialmottagelser for polioskadde.
RTP jobber for å bevare disse.
Pasienter kan selv velg hvor de vil bli
behandlet, men må betale reisen selv.
De har mange «nye landsmenn»
som er rammet av Polio, som
gir dem utfordringer på språk og
kulturforskjeller.
Hjemmesiden deres heter www.rtp.se
RTP har sammen med en
søsterorganisasjon utviklet

Rtp utgir bladet LIV. Rtp har lagt
ut forelesninger om smerte på sin
hjemmeside som medlemmer kan se
på. De har utgitt en bok og 2 filmer om
Polio.
De vil avholde en internasjonal
Poliokonferanse i 2018, tidspunkt og
sted vil de komme tilbake med.
Rtp har årsmøte hvert 3 år.
Hvordan kan vi gjøre samfunnet bevist
på Polio?
Lokalforeninger anbefales å
kontakte sykehus og legesenter med
opplysninger. Oppfordre medlemmer

til å bli med lokale råd i kommuner og
regioner. Artikler i faglig tidsskrift.
Kurs/fagdager for helsepersonale.
Levere brosjyrer om polio til leger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter
med flere. Holde foredrag om Polio
i humanitære foreninger. Delta i
forskingsprosjekter. Delta i lobbykurs,
orientere om Polio foredrag på www.
ted.com
Hvordan kan vi bruke hverandre på
Nordisk plan?
Utveksling av våre blad/magasiner.
Ha linker på hjemmesidene våre.
Sverige har hatt et faglig nettverk
sammen med danske i en årrekke.
Hjelpe hverandre med opplysninger og
forhold og tilgjengelighet ved reiser i
de respektive land. Sende observatører
til hverandres årsmøter. Huske på
å invitere de andre landene ved
temadager eller større arrangementer.

Gi lov til at de andre land kan oversette
hverandres brosjyrer. Eventuelt
utarbeide felles materiale som kan
oversettes til andre språk. Danmark
har på somalisk, arabisk, engelsk og
tyrkisk.
Skal vi møtes igjen?
Vi synes dette var meget nyttig og
møtes gjerne igjen neste år med tema
«nye landsmenn med Polio». Agneta
Rønnqvist undersøker nærmere og om
det er mulig med støtte fra Nordisk
råd.

Geir Strømsholm
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Regional rehabiliteringskonferanse 2016

mellom kommunene, private rehabiliteringsinstitusjoner og
helseforetakene.
I tillegg til rehabilitering vil det bli satset på habilitering –
herunder alle de gruppene hvor dette er aktuelt. Målet er å
finne ut: «Hva gjør vi, hvorfor gjør vi det og virker det».
Om lag 56 000 mottok rehabilitering i spesialhelsetjenesten
i 2015. Videre ble ca 26 500 behandlet i private
rehabiliteringsinstitusjoner.
Fra 2017 innføres Fritt Rehabiliteringsvalg». Et pluss her
er at pasientene blir involvert i prosessen på et tidligst
mulig stadium. Målet er å gi et tilbud/tjeneste som er
sammenhengene med gode tilbud og god kvalitet.
Vellykket rehabilitering i Helse Sør-Øst
Statssekretær Lisbeth Normann i Helse - og
Omsorgsdepartementet fikk så ordet.
Hun åpnet med å takke alle parter for innsatsen med å
skape et best mulig tilbud innenfor habili og rehabilitering.
Brukermedvirkning ble framhevet som et viktig insitament
i dette arbeidet. Videre var hun opptatt av det forebyggende
arbeidet og akuttbehandling. Det viser seg at dette faktisk
er med på å redusere behovet for habili og rehabiliterings
tjenester. I denne forbindelse sa hun at det blir drevet mye
viktig og bra rehabiliteringstjenester som hjemme tilbud.

REhabiliteringskonferansen: ”Moderator” Halvard Flatland, til venstre ledet diskusjone, Rune Kløvtveit, brukerrepresentant,
Gudrun Sofie Østhassel, brukerrepresentant, MS forbundet, Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst og Simone kienlin, Helse Sør-Øst.
Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst RFF inviterte til
regional konferanse om rehabilitering 18. og 19. oktober
2016. Geir Strømsholm og Stein Johnsen møtte for LFPS
til 2 dagers orientering rundt et viktig tema for våre
medlemmer. Her var det snakk om både rehabilitering
i sykehus, private institusjoner, og ikke minst i den
enkeltes hjemkommune. Samhandlingsreformen
legger opp til at det meste som kan samles under
benevnelsen rehabilitering i tiden framover skal foregå i
hjemkommunen, eller i et interkommunalt foretak.
Det betyr at vi må innstille oss på at både hverdagen
og tilbudet om rehabilitering blir noe annerledes i tiden
framover. Foreløpig er hverken vi eller helse Norge klar
til full gjennomføring av dette prinsippet. Kommunene er
opptatt av å få både den faglige ekspertise og økonomien på
plass før hele reformen er gjennomført.
I dette bildet ligger også evne og vilje til å tenke nye og
bedre løsninger i forhold til organisering, bemanning og
teknologi. Vi som var til stede var så heldig å få et lite gløtt
inn i framtiden gitt ut fra de nåværende ressurser og ut i
fra det vi kan vente oss framover. På dette bakteppet vil
jeg prøve å gi leserne et lite kikk i krystallkulen som vi ble
presenter under disse dagene.
18/10-16.
Konferansen ble åpnet av direktør for samhandling i Helse
Sør-Øst, Knut Even Lindskjøen og direktør Einar Magnus
Strand på Sunnaas sykehus, og det var sistnevnte som ledet
oss gjennom et overblikk over dagens situasjon samtidig
som han trakk noen linjer framover.
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Han innledet med å fortelle at både Habilitering og
Rehabilitering er et av satsningsområdene framover for hele
Helse Sør-Øst. De andre er Rus og Pre-Hospitale tjenester.
Han fortalte også at man jobber med planer kom å utvikle
denne type konferanse framover til et større internasjonalt
evenement i framtiden.
Mennesker flytter grenser.
Etter at de to hadde satt oss i riktig konferanse-modus
fikk Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard i Helse SørØst ordet. Hun fortalte at vi var i den heldige situasjon at
både Helseadministrasjonen og det politiske lederskiftet
er opptatt av at framtidens tjenester skal utvikles under
begrepet «individuell tilpasning». Den 1. oktober i 2015
kom det en veileder for «Rehabilitering, Individuell plan og
Koordinator». Videre er det vedtatt endringer i Pasient og
brukerrettighetsloven med tilpasning». «garantiordninger»
med tidsrammer for igangsetting av helsetjenester.
Regjeringen ser at det er behov for en intensivering av
tilbudet innen rehabilitering og bedring av behandlingslinjen
der. Det skal etableres rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt
i kommuner og helseforetak. Herunder skal det, sammen
med brukeren, sikres sammenhengene behandlingsforløp.
Innsamling av data på området vil være viktig i forhold
til best mulig hensiktsmessig og kvalitetsmessig tilbud på
området.
I denne forbindelse viste hun til Nasjonal helse og
Sykehusplan – Stortingsmelding nr. 11 2016-19. Videre
har vi en sentral Strategiplan. Til sammen er det viktig
å komme opp med strategier og tiltak for samhandling

Hun tok så for seg definisjonene når vi snakker om tilbud til
forskjellige grupper, så som Rus – Eldre – Yngre. Pasienter
og brukere sier i dag at vi vektlegger sykdom i for stor grad
når tilbudene blir tilrettelagt. Det påvirker tilbudene både i
institusjoner, kommunene og i hjemmet. I den forbindelse
var hun opptatt av å finne ut hvem i kommunene som Har
det overordnede ansvar for utvikling av disse tjenestene.
Det arbeides med å utvikle et kommunalt registrerings
og behandlingsverktøy. Her har Stortinget gitt midler til
utviklingsarbeidet.
Hun vektla at det arbeides for at kommunene skal ta et
større ansvar for oppbyggingen av tilbud på lokalt nivå.
Fortsatt skal mange få tilbud innen spesialhelsetjenesten
der det er helt nødvendig. Det er avsatt 200 millioner til
dette arbeidet. Det er videre avsatt 1,2 milliarder kroner
til kompetanseutvikling i ko0mmunene til neste år. Dette
framgår av forslaget til statsbudsjett. (Ikke vedtatt enda.)
Her nevnte hun noen eksempler, for eksempel «Parkinson
nett» som en måte å jobbe på. Dette er en Nederlandsk
modell, og opplegget vil også kunne brukes ovenfor
andre diagnosegrupper. Til dette arbeidet er det foreslått 5
millioner kroner.
Regjeringen ønsker mere ambulante tjenester framover. Her
tenkes tiltak rettet mot behandling i hjemmet til den enkelte.
Det vil komme en ny definering av begrepet rehabilitering
- slik at det nå blir definert som et livsløpsperspektiv.
Departementet vil også liste opp en oversikt over hvilke
tjenester og kompetanse som kommunene trenger, men
dette kommer ikke til å få form av et pålegg til kommunene.

Mot alle odds
Den kjente TV profilen Halvard Flatland fikk så ordet. Han
var invitert fordi han selv har erfaring som pasient både ved
vanlige sykehus og innenfor rehabilitering. Det siste fra
Sunnaas sykehus.
Han fortalte om hvordan forløpet ble den gangen han fikk
et hjerteinfarkt mens han og kona var på ferie i Spania
sammen med et vennepar. Hans beskrivelse av det lokale
sykehus og behandlingen der var lett å sammenligne med
en kjent TV reklame for slike sykehus. Imidlertid fikk han
ganske raskt overføring til norsk sykehus. Hans kone er
utdannet sykepleier å kunne selv være med på opplegget,
herunder hjemreisen. Det var nok en ubetinget fordel i dette
tilfellet.
Like etter hans eget sykehusopphold fikk kona brystkreft,
og Da var det plutselig han og resten av familien som måtte
være resurspersoner. Disse eksemplene brukte han for å
illustrere hvor viktig det var at den som selv ble syk hadde
omsorgspersoner som kunne komme inn å dele forløpet med
den syke. Det er viktig at man er to, eller flere, i forbindelse
med konsultasjoner og orienteringer fra helsevesenet. Dette
fordi man da lettere får med seg det som blir sagt, og fordi
to husker bedre enn en når et sykdomsforløp og symptomer
skal beskrives. Vi som primærpasient har kanskje lett for å
bagatellisere eller glemme viktige poenger.
Familien gjorde denne erfaring gjennom forløpet av disse
to sykdommene. Og det kom godt med da han selv ble
kritisk syk en tid etterpå. I januar 2013 ble han «uggen» og
utilpass og ganske raskt dramatisk sykere. Ble akuttinnlagt
på Bærum sykehus, men direkte oversendt Rikshospitalet
pga. for høye Feritin verdier. Han hadde fått HLH
syndromet. Det skjer for bare 4 – 5 personer i Norge hvert
år. Syndromet er alltid utløst av en annen sykdom, og i
hans tilfelle viste det seg å være immunforsvaret som gikk
helt amok på grunn av kreft i systemet. Det førte til at han
fikk utrolig mye vann i kroppen. Vekta gikk opp fra ca. 80
til ca. 120 kilo på utrolig kort tid. Dette førte til at han ble
liggende på intensivavdelingen i 12 uker, og han lå i koma
hele tiden. Situasjonen ble beskrevet som kritisk og kaotisk
det meste av tiden.
I ettertid har han fått fortalt hvordan både han og familien
ble fulgt opp av venner i denne perioden. De lærte at det
var viktig at pårørende prøvde å leve så normalt som mulig
i en slik situasjon fordi: «det kommer tider etter denne som
de må være klar til å møte».
Han ble overført til Sunnaas etter oppholdet på
Rikshospitalet og kom hjem til familien etter ca. 9 mnd.
på sykehus til sammen. Sier at selve treningsoppholdet
var uvurderlig, men han lærte samtidig noe som nok var
vel så viktig, nemlig at «evnen til å takle motgang ikke
er noe vi er født med, men det er noe vi må lære, trene og
vedlikeholde». Også Flatland har gjort den erfaring at vi har
et flott helsevesen i Norge, og at det nok er blant de beste i
verden.
Min hverdag som kronisk syk.
Gudrun Sofie Østhassel fra Multiple Sklerose Forbundet var
neste innleder.
Hun startet med å beskrive symptomer for sin sykdom. Ved
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MS er det mye som ved polio. Hver enkelt pasient har sine
spesifikke symptomer, og det er sjelden at alle har de samme
symptomene. MS har de tradisjonelle symptomene som:
problemer med balansen, fatique, siktende immunforsvar og
sviktende muskelstyrke. (- Noen poliofolk som kjenner seg
igjen her?)
Sykdommen får innvirkning på alle livets aspekter.
Medisiner kan holde sykdommen i sjakk, til en viss grad,
men disse medisinene virker ikke på alle, og sykdommen er
progredierende over tid. Det eneste som virker er fysikalsk
behandling. Man er totalt avhengig av rehabilitering, og jo
mere jo bedre er helseutviklingen. Hun understreket at både
erfaring og forskning er klar på at man er totalt avhengig av
dette for å kunne fungere i hverdagen. Videre understreker
hun at det må satses på kognitiv trening for å kunne mestre
sykdommen i hverdagen. Mer enn 80 % av MS pasientene
lever i 50 år i gjennomsnitt med sykdommen.
Det er som med Polio; kunnskapen om muskulære
sykdommer kun finnes i spesialhelsetjenesten.
Ikke i kommunene og mere spredt i private
rehabiliteringsinstitusjoner. Understreker at MS pasientene
trenger en behandling som må skreddersys til den enkelte
pasient. Ingen har lik sykdomsutvikling hverken med MS
eller Polio.
Erfaringen er at tilbudet og tjenestene lokalt er lite
sammenhengene. Det er liten eller ingen kommunikasjon
fra spesialheletjenestene og til kommunene. Tilbudene
blir derfor nærmest fraværende. Pasientene har behov for
slik spesifisert kvalitativ behandling hele livet for å kunne
fungere i hverdagen. Uten dette vil mestringen av dagliglivet
bli betydelig verre. Det at de sier atvi kan ringe dersom vi
blir verre viser hvor lite behandlingsapparatet skjønner om
hvilke problemer MS og Polio sliter med i hverdagen.
Hun legger vekt på at dersom vi ikke får den
hensiktsmessige behandlingen vil vi bety en stor belastning
på samfunnsøkonomien i tiden framover. Totalt behov
for hjelp vil komme raskere dersom adekvat behandling/
rehabilitering ikke er kontinuerlig tilgjengelig.
Til slutt stilte hun noen spørsmål til helsetjenestene:

•

Hvor er de som tenker nytt?

•

Hvor er kvaliteten?

•

Hvor er kunnskapen?

•

Hvordan skal vi utvikle de helsetjenestene vi har
behov for?

Innlederen var helt konkret i synliggjøringen av behov og
etterlysning av den riktige Behandling og Rehabilitering.
Dette betyr mye for enkeltmennesker, men det betyr også
mye for samfunnsøkonomien.

mellom pasienten og helsepersonell viktig. I dag er det
fortsatt mye usikkerhet rundt effekten av behandlinger. Og
– samarbeid mellom helsepersonell og pasient er fortsatt
under utvikling.
Brukermedvirkning er ikke synonymt med Samvalg.
Vi snakker her om direkte medvirkning i selve
beslutningsprosessen. I den forbindelse arbeides det nå med
et læringsområde om Samvalg i legeutdanningen.
Det er viktig å formidle til pasienten at det er et valg som
må tas. Det skal være en sams vurdering i forhold til
fordeler og ulemper ved det valg som tas. Valgalternativene
må videreformidles – og da snakker vi om alle alternativ,
herunder konsekvensen dersom valget blir ingen innsats fra
helsevesenet. Det må kommuniseres eksakt hvilken nytte og
hvilke konsekvenser de forskjellige alternativene får.
I Norge er det målt at det kun i en av seks beslutninger i
helsevesenet er omfattet av Samvalg. Undersøkelser viser at
70 % av pasienteneønsker mulighet tikl Samvalg. Det som
er viktig her et at pasientene må få være med på valget.
Strategier for økt Samvalg:
Her ser vi at det er en forutsetning for implementering at
alle parter er helt bevist på at dette er noe vi skal samarbeide
om. Det er ulike verktøy under utarbeidelse for å støtte
denne prosessen.
Rundebords samtale mellom innlederne.
Her kom blant annet følgende tema opp: Hvem er ansvarlig
ved endelig valg i Samhandlingsprosess? Deltakerne var
enige om at det som var klart at legen har det endelige
ansvar for den og/eller de behandlinger som blir igangsatt.
Derfor er det viktig at samarbeidet er skikkelig og at partene
er klar over hvor grensene går.
Er kommunene klar til å ta det ansvaret som
Samhandlingsreformen innebærer? Svaret ble at politikken/
målsettingen at de tjenester vi her snakker om ikke
skal legges ut før kommunene er klar/forberedt til å ta
oppgavene.
Har kommunene den kompetansen som må til?
Helsetjenesten mener at kunnskap og kompetanse allerede
er til stede i kommunene. De sier at kommunene har den
kompetanse som helsevesen har bruk for. (Red.anm.: men
hva med pasientenes behov her?).
I forbindelse med at tilbudene og tjenestene blir lagt ut
pressiseres det at man må bruke øremerkede midler for å
sikre at pasientene får den hjelp de trenger.

Simone Kienlin, Helse Sør-Øst.

Stilles det i dag tilstrekkelige kompetansekrav til
kommunene? Svaret ble at man må samarbeide på tvers av
«båsene» da kommunene pr i dag ikke har den nødvendige
kompetanse på hele rehabiliter9ingsfeltet. Det ble presisert
at det i viktige i denne forbindelse er at staten stiller med de
nødvendige økonomiske midler.

Hva er samvalg – sett fra pasientens fokus. Jo det handler
om:
Forskning – Muligheter – Beslutning. Vi har kunnskap –
og det blir gjort mange vurderinger. Her er samhandling

Samvalg - Trenger vi en helserevolusjon?
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Stein Arne Rimehaug, fysioterapeut ved Aker sykehus.

•

Poliklinisk/dagtid?

I dag er personell ujevnt fordelt utover i kommunene.
Spørsmålet blir da om pasientene får tilgang på den
kompetansen som foreligger? Spørsmålene blir da: Blir
ditt rehabiliteringsbehov dekket? Undersøkelser viser,
overraskende, at tilbudet er best i mindre kommuner.
Videre ser vi at behovet er størst i forhold til progredierende
neurologi, slik som Polio og MS. Videre er det stort behov
innen alvorlige lungesykdom og kognitive lidelser.

•

Utredningsopphold?

•

Spesialhelsetjenesten?

Hva skal til for å ha effekt?

•

Frekvens/tilbud varierer sterkt.

•

Kunnskap.

•

Forløpskompetanse.

•

Tjenestetilbudskompetanse.

Avdekking av disse behovene bør være en tydelig bestilling
både til kommunenes satsing på dette området, men også et
insitament til spesialhelsetjenesten om ikke å forhaste seg i
utfasing av behandlingstilbudet til disse gruppene før det er
på plass i kommunene.
Morgendagens rehabilitering.
Alf Johnsen, kommuneoverlege i Askim.
Han startet sitt innlegg med følgende spørsmål:

•

Når er morgendagen?

•

Hva er rehabilitering?

•

Innovativ rehabilitering i indre Østfold. Er dette en
modell å bygge videre på?

Dette skal munne ut i en utredning/plan.
Prøveprosjektet i Indre Østfold bygger mye på en modell fra
Nederland, spesielt med sikte på rehabilitering Parkinson
pasienter. Ca. 90 % av rehabiliteringen i Nederland foregår
pr. i dag i lokalsamfunnet/kommunen, og det omfatter alle
diagnosegrupper. Det som er viktig å være oppmerksom på
her er at det er adskillig flere fysioterapeuter i kommunene
i Nederland enn i Norge. Under slike forutsetninger er det
lettere å få til et system som kan tilby bedre lokale tjenester
enn det vi foreløpig kan.
Flere kommuner i Østlandsområdet fikk så anledning til å
gi en oversikt over hvor langt de hadde kommet i prosessen
med utbygging av tjenester. Det som er gjennomgående er
at de hadde utarbeidet planer og styringsdokument som ga
en god oversikt over utviklingen i tiden framover. Disse
prosjektbeskrivelsene har gjerne navn som: «Mestring i
alle livets faser» Et annet moment som også synes å gå
igjen er at de flere steder har innsett at dette kan bli for
mye for den enkelte kommune alene, slik at det er utviklet
samarbeidsprosjekt som dekker flere mindre kommuner.
Dette er gjennomførbart i tettbebygde strøk, men der det
er større avstander byr dette på praktiske problemer. Et
gjennomgående trekk var også at kommunene gjerne ønsket
at det kunne komme øremerkede midler til dette arbeidet.
Problemet lokal er jo at alle må konkurrere om den samlede
kommunale potten, og da er det opp til politikerne å avgjøre
hor ressursene skal prioriteres.

Enten vi liker det eller ikke så er morgendagen nå.
Spørsmålet er da: Hvem skal rehabiliteres? Jo det er de
personer som bor i området og som har fått diagnostisert et
behov for slike tilbud. Og her er det viktig at vi er klare på
at personen er sentrum i prosessen.

Konferansen var lagt opp over to dager, og dag nr to startet
med en forelesning på engelsk. Det var dr. Geoff Fernie,
leder av et rehabiliteringsinstitutt i Toronto i Canada som
orienterte om det arbeidet han drev og hvordan instituttet
han leder, Toronto Rehabilitation Research Institute ble
bygget opp. Hans foredrag hadde tittelen:

Det blir flere som trenger rehabilitering i tiden framover, og
hva skal vi tilby da?

The future of rehabilitation. – Eller på Norsk:
Framtidens rehabilitering.

•

Hjemme- rehabilitering

•

Hverdags rehabilitering, gjerne utenfor hjemmet.

•

Teknologisk bistand.

Hvilken rolle skal personen (Pasienten) selv ha i dette
opplegget? Kan personen selv ta ansvaret, eller må andre
komme inn og bistå eller ta over ansvaret fullstendig? I
denne prosessen er målplan/individuell plan viktig. Det
må også, raskest mulig, avklares hvordan arbeidet skal
koordineres. Til det renger vi et lokalt rehabiliteringssenter,
og da må vi avklare følgende:

•

Inntak, utredning, oppfølging av vedtak.

Etter dette ble det gitt tilbud om spesialsesjoner. Vi fra
LFPS valgte flg:

•

Hovedvekt på ambulant rehabilitering.

Hvordan sikre kompetanse og kvalitet i morgendagens
kommunale rehabilitering?

•

Hvor skal dette skje?

•

Hjemme hos personen?

I Canada er det i dag ca. 4,4 millioner personer med skader/
lidelser av ulik art. Samtidig er det utviklet omsorgstjenester
til ca. 8 millioner. I det siste tallet ligger det også vanlige
omsorgstjenester relatert til alder og aldersbetingede plager.
Han beskrev livet for folk når de blir eldre. Hva er det
vi er mest redde for? Jo, vi bekymrer oss for benbrudd,
hoftebrudd, kognitiv svikt (hvor la jeg det og det?) får jeg
beholde bilnøklene, osv. Så hva venter meg. Er det opphold
på sykehus, sykehjem, eldresenter, mv. – Spørsmålet er
hvordan vi skal møte dette?

•

Forebygging.

•

Rehabilitering.

•

Tilbakeføring og oppfølging i hjemmet.

•

Tilbud om behandling og pleie.

•

Utvikling av nye produkter og nye tjenester.
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Jo løsningene over hele den vestlige verden bygger på på
tilbakeføring og oppfølging i hjemmet. For å få til dette er
det fortsatt viktig å ha et godt tilbud i førstelinjetjenesten i
form av behandling og pleie. Det er også sentralt at vi gir
muligheter for utvikling av nye tjenester og nye produkter.

tolke svake hjernesignaler og bruke det til ekstern bruk av
proteser og elektriske instrumenter mv.

På det senteret han leder legger man vekt på at hele
personalet er med på alle oppgaver uansett hvilken
profesjon de har. Det betyr at leger, sykepleiere, ingeniører,
fysioterapeuter og ergoterapeuter er med på hele forløpet for
den enkelte pasient.

Sveinung Tornås, innovasjonsdirektør, Sunnaas sykehus.

Hvordan møte morgendagens utfordringer innen
rehabilitering?

Vi kan se for oss økende og nye behov:

•

Økende og eldre befolkning.

•

Helt andre forventninger til tilbudene.

•

Færre «varme hender».

•

Lavere kostnader.

Dette er en sikker måte for å prøve ut hvordan klientene/
pasientene fungerer. Det er en rimelig metode, og
den er stimulerende og spennende både for pasienter
og personale. Simulatorene blir brukt av helsefaglig
utdannede, teknologer/ingeniører, byråkrater og, ikke minst,
pasienter. Noe av dette minner om den måten de gamle
«Attføringsinstituttene» var bygd opp på og synes å være
en spennende og fornuftig måte å møte de utfordringer som
ligger foran oss på.

•

Samarbeid mellom alle ledd utvikles bedre.

•

Teknologien utvikles videre.

Stamcelleforskningens muligheter.
Professor Joel Glover, Universitetet i Oslo tok oss med på
en spennende reise innenfor stamcelleforskning i Norge og
i utlandet. Vi har tidligere omtalt dette i Polio og det knytter
seg noen vyer og muligheter for å bøte på skader forårsaket
av følere typer sykdommer eller ulykker.
Skader i hjerne og ryggmargen er alltid meget komplekse,
og flere celle typer er gjerne affisert/skadet. Det betyr
at komplekse nervekretser kan være skadet, noe som
gir store utfall. Nervefiberveksten er hemmet, med det
kan forekomme ny mobilisering av andre nervefibre og
nervesynapser. Dette kjenner vi til fra vår diagnosegruppe,
Polio. Behandlingsmulighetene avhenger av hvor
omfattende skadene er hvor lenge side det er at skaden
oppsto.
Hvordan kan vi så bruke stamceller i rehabiliteringen?
Det ser ut til at vi kan få stamceller til å erstatte ødelagte
forbindelser og celler, og da snakker vi om flere funksjoner
som muligens erstattes/heles helt eller delvis. Foreløpig er
dette hypoteser/antagelser, men dyreforsøk synes å gi grunn
til å tro at vi kan oppnå noe denne veien.
En av de store utfordringene er å få injiserte celler til å
overleve, en annen er å få til de «riktige» cellene. Det kan
fort bli for mange, for mye av «det gode». Så målretting av
cellene er viktig, og der er ikke forskningen enda.
Vi har kommet så langt at vi kan lage «neuroproteser», for
eksempel er «Cochlea» implantat en slik protese. Disse
kan opereres inn i hjerne, og kan blant annet brukes til å
styre eksterne proteser. Et alternativ til dette er å bruke
en «ekstern hjelm» med elektroder som kan oppfange og
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Viktig å tenke på at teknologien ikke skal overta,
men være et viktig hjelpemiddel for både pasienter
og omsorgspersonell/etater.

morsomt, samtidig som det kan gi god trening for armer og
bein. Brukerne opplever at de ikke har store begrensninger,
eller at de har færre begrensninger.

•

Teknologien kan være en forlenget arm.

Det brukes forskjellige spillkonsoller etter hva den enkelte
pasient har mest behov for. Virtual Realty blir bevist også
brukt. På Sunnaas har de et egent laboratorium til dette
bruk, og det rommet har blitt et meget populært og brukt
sted.

Teknologi i rehabilitering.

Dette er et sted som både tilbyr rehabilitering av
pasienter og utvikling av nye løsninger som kan brukes
i pleie og i daglig livet. De har bygget opp 8 forskjellige
«simulatorer», det vil si prøver på miljø hvor man kan prøve
ut behandlingsmetoder og produkter. Disse simulatorene/
laboratoriene simulerer både ute og innemiljøer.

Etter denne sekvensen gikk vi over på medisinske
utfordringer:

•

Vi må se på en utvikling av helsetjenester som en næring
i framtidens Norge. Innovasjon/utvikling er en del av
løsningen. Innovasjon i helsesektoren er en ny eller
forbedret vare som fører til at andre aktører finner det
spennende og nyttig å ta i bruk nye løsninger, momenter og
produkter i helsearbeidet.
Hvordan skal vi få det offentlige til å ta i bruk de løsninger
som blir utviklet? Jo – forskning må bidra til omstilling
på de aller fleste sektorer. Det er viktig å tenke på at
teknologien ikke skal overta, men være et hjelpemiddel
for både pasienter og for omsorgspersonell og etater.
Teknologien kan være en forlenget arm i denne prosessen
som består av:

•

Innovasjon = oppfinnelser.

•

Produktutvikling.

•

Samordning produkt – system/familie.

Målsettingen er å ha fokus på endringsprosesser og frigjøre
ressurser slik at disse kan brukes på mere tiltrengte områder.
Hvordan kan rehabiliteringsfeltet ri på bølgen av den
digitale tsunamien?
Professor Kari Kverner, senterdirektør ved Universitetet i
Oslo.
Først og fremst; Vi må være klar over at det er vi selv som
må ta i bruk de nye teknikker og oppfinnelser.

Kari Anne Dahl, prosjektleder i Indre Østfold rehabilitering.

Hvilke erfaringer har man gjort?

Hun tok for seg begrepet teknologi og skilte mellom to
typer:

•

Bruken gir trening og styrke og kan forebygge
smerte.

Velferdsteknologi		og			
Rehabiliteringsteknologi.

•

Brukerne får flere aktive bevegelser. De tar i bruk
muskler de ikke var klar over at de fortsatt har.

•

Spillingen hjelper også på kognitiv virksomhet.

•

Trygghetsskapende teknologier			
Her kommer teknologiske verktøy i en

•

Mestringsteknologi				
rehabiliterings situasjon.
Hva kan vi som brukere trekke ut av en slik konferanse? Det
er viktig at vi er oppdatert på hvordan helsevesenet tenker
• Utrednings- og behandlingsteknologi
og på det vi konkret kan vente oss i tiden som kommer. Vi
er ubeskjedne nok til å mene at dersom vi skal få en best
• Velværeteknologi
mulig utvikling er det viktig at vår røst blir hørt. Svært få
diagnosegrupper enn oss besitter en så massiv erfaring, og
I dette prosjektet er de helt klare på at teknologien
enda færre kan dokumentere denne erfaring som oss. De
skal understøtte, ikke erstatte behandlingen i
Polioundersøkelsene som vi har foretatt vil nok vise seg å
rehabiliteringsarbeidet. Opptreningen kan gjerne skje
bli viktige verktøy i det arbeidet som står foran oss, og vi
gjennom med/dataspill. Dataspill viser seg å være morsom
skal vite å bruke de for det de er verd.
for de fleste aldersklasser, og det gir nødvendig og god
trening til å gå videre til «hjelpemiddelteknologi».
Velkommen til fremtiden alle sammen.
Det som er viktig her er at både fagfolkene og brukerne er
fornøyde med løsningene/verktøyet.
I en slik setting trenger det seg gjerne på et spørsmål
fra brukergruppen: Hvor blir personalet og de «varme
hendene» av? Det er like greit at vi er forbered på at det er
dette vi møtes av når kommunene nå skal overta ansvaret
for rehabiliteringen, og vi må finne en måte å møte det
på som er god for alle parter. Her er det viktig at vi som
pasientgruppe og som organisasjon holder oss oppdatert
og kommer med de nødvendige innspill. Medlemmenes
erfaringer og tanker rundt dette er særdeles viktig i denne
prosessen.

Stein Johnsen.

Hva er så robotteknologi, og hva kan den brukes til i
rehabilitering?
Linda Sørensen, ergoterapeut ved Sunnaas sykehus.
«Robotikk» utvikles for å hjelpe mennesker. Det styres
av en computer og er som oftest en mekanisk maskin.
Hun viste bilder av forskjellige roboter utviklet for bruk i
helsevesenet. – Det som er viktig for ergoterapeuter er å
utvikle roboter som kan være nyttig i trening av ferdigheter
hos pasientene, og de må kunne tilpasses den enkelte
pasient.

•

Det vi er ute etter nå fremover er en integrert tjeneste.

•

Morgendagens Pasienter må kunne bruke de tekniske innovasjoner som finnes.

•

Man må utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger
som setter pasienten i stand til på bruke løsningene
og møte nye utfordringer.

Bruk av spillteknologi i rehabilitering ved Sunnaas
sykehus.

•

Hvordan skal vi få det offentlige til å bruke de løsninger vi utvikler?

Ergoterapeut Ane Lund og spesialergoterapeut Truls
Johansen, Sunnaas sykehus.

•

Forskning må bidra til omstilling.

Hvorfor bruker vi dataspill? Først og fremst fordi det er
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Til
NHF Sentral ved Arne Lein og Arnstein Grendahl
LFPS Hovedstyret viser til melding fra Ellen Trondsen 21. juli 2016 vedrørende "Høring innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i
fysioterapiordningen".
LFPS Hovedstyret har fått mange forespørsler og innspill fra NHF-medlemmer angående dette,
også fra ikke-medlemmer. Hovedtrekket er at alle er imot forslaget og ønsker at NHF’s svar på
høringen gjenspeiler medlemmenes syn. En underskriftkampanje kan bli iverksatt og oversendt
NHF.
Av de mange momenter og bekymringer som medlemmene har uttrykt velger LFPS Hovedstyret
å fokusere på to hovedgrunner: medisinske hensyn og rettferdighet (herav Universell
Utforming).
Medisinske hensyn. De fleste poliorammede har behov for å gå til fysikalsk behandling to til tre
ganger i uken, dette gjelder benkbehandling og trening i sal med fysioterapeut tilstede. Det er
anerkjent fra medisinske forskning at poliopasienters muskulaturer vil svekkes og reduseres
dersom man ikke får ukentlig fysikalsk behandling. Dette resulterer i store problemer som
immobilitet og ubevegeligheter. Hvis poliorammede med senskade etter polio ikke får
behandling kan det få fatale konsekvenser, bl.a. pusteproblemer. Fysioterapeuter som daglig
behandler poliopasienter har uttrykt bekymring for konsekvensene av forslaget og vil også
stemme imot det.
Rettferdighet. De funksjonshemmedes organisasjoner og staten arbeider daglig for at Universell
utforming (UU) skal være på plass i tjenester og produkter. Dessverre er det langt fram til at
målet er nådd. NHF-medlemmer opplever fortsatt avvisning ved påstigning av kollektive
transportmidler selv om de er tilrettelagte. Medlemmene bruker store summer til transportutgifter
i forhold til ikke-funksjonshemmede. Det er også velkjent at poliopasienter har store
ekstrautgifter på grunn av sykdommen. Denne posten er nylig fjernet fra selvangivelsen, det har
påført våre medlemmer ytterligere økte utgifter. De fleste med poliodiagnose blir uføretrygdet
før alderpensjon på grunn av store belastninger i arbeidslivet og senskade poliosyndrom, i
gjennomsnitt har de arbeidet i 20 til 30 år. Dette tilsier at våre medlemmer ikke har den samme
økonomisk handlefrihet som øvrige i samfunnet. Mange vil av økonomiske grunner måtte
redusere eller slutte helt med fysikalsk behandling. Det synes ikke riktig å sammenligne en
kronisk diagnose med pasienter som har en kort skadeperiode, f.eks. ryggprolaps.
Personer som i dag ikke er medlemmer i NHF har gitt uttrykk for at de vurderer å melde seg inn
i NHF. Dette samsvarer med våre medlemmers inntrykk av at det er viktig å organisere seg slik
at noen kan tale deres sak. Det oppleves ikke som overraskende at vi funksjonshemmede
opplever angrep fra ulike kanter i samfunnet, vi husker fortsatt saken vedrørende "snusirkel"!
Landsforeningen for Polioskadde
Schweigaardsgt. 12
0185 Oslo
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Org.nr.: 977 328 853

Leder: Geir Strømsholm
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund

Tlf.: 951 27 111
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Hvis NHF velger å ikke svare på høringen eller svarer positivt til forslaget fra Regjeringen er
LFPS Hovedstyret redd for at NHF kan bli splittet samt at organisasjonens troverdighet settes
på prøve. Som nevnt ovenfor er det ennå et godt stykke igjen før målet om UU er oppfylt i
Norge. Vår organisasjon NHF arbeider for likeverd og likestilling. Dette bør være det
overordnede mål.
Konsekvens:
Det vil bli negative konsekvenser for poliorammede om Regjeringens forslag blir vedtatt. Etter
innføringen av Samhandlingsreformen, har poliorammede opplevd en forverring i tilbudet om
både fysioterapi, rehabilitering og andre treningstilbud som er positivt for den som har blitt
rammet av polio.
Fysioterapi, trening og rehabilitering er veldig viktig for en som er rammet av polio. Viktig for å
kunne opprettholde livskvaliteten, kunne være i jobb og spare samfunnet for mange utgifter.
Regjeringens målsetting er bl.a. at alle, ikke bare de som har polio, skal være i jobb og aktivitet
så lenge som mulig, for å spare samfunnet for økte utgifter. Ved innføringen av forslaget vil
poliorammede fortere få dårligere helse, ha raskere behov for hjelp fra det offentlige, ha raskere
behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Det vil si at livskvaliteten for enkelte blir veldig
fort forringet.
Dette er noen av konsekvensene som NHF bør være kjent med.
LFPS Hovedstyret anbefaler at NHF svarer på høringen og stiller seg negativt til forslaget.
Istedenfor å fjerne et godt tilbud bør NHF se hvordan et godt tilbud kan utvikles og ivareta den
slik at den kan komme flere til gode.
Med hilsen
Landsforeningen for polioskadde
Geir Strømsholm
Leder
Kopi: Ellen Trondsen, NHF, Postboks 9217 Grønland, 0185 Oslo. E-mail: ellent@nhf.no
LFPS, alle fylkeslag
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter, Postboks 9217 Grønland, 0134
Oslo. E-mail: post@lkb.no
Landsforeningen for ryggmargsskadde, v/leder Lars Arild Fjellheim, Postboks 9217
Grønland, 0134 Oslo. E-mail: leif.arild.fjellheim@haugnett.no
Landsforeningen for slagrammede, v/leder Roger Amundsen, Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo. E-mail: rogeramu@start.no
Sentralstyremedlemmer i NHF
- Torill Heggen Munk. E-mail: toril-hm@online.no
- Tove Linnea Brandvik. E-mail: tbr@bkkfiber.no
- Kirsti Stenersen. E-mail: kirstistenersen@hotmail.com
- Arve H. Nordahl. E-mail: ahara@online.no
- Arne Olav Hope. E-mail: post@hometell.no
Landsforeningen for Polioskadde
Schweigaardsgt. 12
0185 Oslo

Tlf.: 22 17 02 55
Fax: 22 17 61 77
Org.nr.: 977 328 853

Leder: Geir Strømsholm
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund

Tlf.: 951 27 111
E-mail: post@lfps.no
www.lfps.no
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Referat fra møte med Regional koordinerende enhet (RKE), Sunnaas
Sykehus 28.10.2016 på Aker sykehus

Tilstede på møte var fra RKE enhetsleder Jon Ivar
Sørland, Lege Lars Nysæther og fra LFPS Geir
Strømsholm og Ragnhild Skovly Hartviksen.

foreligger. Dersom henvisningen er mangelfull vil det
medføre store forsinkelser, og i verste fall kan det medføre
et feilaktig avslag.

Dette møtet kom i stand da LFPS har fått henvendelser fra
medlemmer vedr. søknader til og svar fra RKE.

Om RKE skulle innvilge henvisningen, så kan
rehabiliteringsinstitusjonen avslå søknaden. Henvisningen
går da tilbake til RKE som vil jobbe for å finne et
tilsvarende tilbud i en annen institusjon. Får en avslag på en
søknad er Fylkesmannen klageinstans.

RKE i Helse Sør-Øst har oversikt over private og offentlige
rehabiliteringsinstitusjoner i regionen. Ønskes det opphold
på et privat rehabiliteringssted med avtale må fastlegen
din sende en henvisning til RKE. Legespesialister i RKE
vurderer ut fra opplysningene i henvisningen om hvorvidt
søker ut fra gjeldende lover og forskrifter har rett eller ikke
rett på et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten.
I 2017 vil det bli innført fritt rehabiliteringsvalg på lik linje
med dagens ordning med fritt behandlingsvalg. Når denne
ordningen også innføres for rehabiliteringsfeltet vil man
kunne søke seg til opphold i alle landets helseregioner.

For at RKE skal kunne vurdere henvisningen i henhold til
dine behov for rehabilitering, er det viktig at henvisningen
inneholder de nødvendige opplysningene. RKE foretar
i første omgang en vurdering ut fra slik henvisningen
18 Polio 32016

•

En henvisning må inneholde følgende:
•

Pasientens navn, adresse, fødsels- og personnummer
og telefonnummer.

•

Fastleges (henvisers) navn, legekontor og
telefonnummer.

•

Oppgi hvilken institusjon det søkes til.
Vurderingsenheten ved RKE vurderer om ønsket
institusjon er riktig i forhold til ytelsesavtalene
den enkelte institusjon har. Blir det angitt noen
institusjon i henvisningen vurderer RKE hvilken
institusjon som er best egnet, samt ved flere mulige
institusjoner hvem som har kortest ventetid.

•

Hoveddiagnose som det henvises i forhold til, aktuell
problemstilling og eventuelle andre relevant(e)
bidiagnose(r).

Det er viktig at henvisningen inneholder alle nødvendige
opplysninger, like viktig er det at henvisningen sier noe om
hvilken diagnose og funksjon søker har.
På nettsiden www.sunnaas.no/rke kan du lese mer
om og finne veiledning til utfylling av henvisning til
rehabilitering. Her finnes også oversikt over tilgjengelige
rehabiliteringstjenester i regionen.

eller «Raskere tilbake».
Rehabiliteringsinstitusjonene
har avtaler innenfor ulike
sykdoms/diagnosegrupper og
for forskjellige aldersgrupper (se
ovenfor).

•

Målet med rehabiliteringen skal være knyttet til den
aktuelle problemstillingen/helseproblemet som ønskes
bedret og skal helst være knyttet til funksjon i yrke,
fritid, dagligliv o.l. Angi type rehabilitering det søkes
til; ordinær rehabilitering, arbeidsrettet rehabilitering

Sykehistorie med relevant
informasjon fra utredninger
og undersøkelser som er
gjennomført, eventuelle
funn og øvrig medisinsk
tilstand. Sykehistorie,
spesialistvurderinger, prøvesvar
og oppdatert vurdering fra lokale
behandlere/tjenester kan legges
ved i eget skriv.

•

Medikamentoversikt. Er det
gjort endringer som følge
av pasientens forverring/
funksjonsfall? 5.3 Varighet
av tilstanden(e) det ønskes
rehabilitering for.

•

Angi for hvilke områder
der sykdom/skade totalt sett
bidrar vesentlig til å nedsette
personenes funksjon i det
daglige.

•

Angi personenes behov for
personhjelp i ulike daglige
funksjoner, samt beskriv

mobilitet. Legg gjerne med
utfyllende funksjonsbeskrivelse,
for eksempel sykepleie- og/eller
fysioterapirapport.
•

Arbeid/utdanningsstatus og
eventuelle ytelser fra NAV.
Pasienter som er eller står i
fare for å bli sykemeldt fra et
arbeidsforhold det forventes
pasienten kan returnere til, kan
komme inn under ordningen
«Raskere tilbake».

•

Er tilstanden vurdert av
spesialist? Legg i så fall ved
aktuell spesialistvurdering.

•

Kryss av for hvilke kommunale
tiltak pasienten har pr i dag.
Dersom pasienten har hjelp fra
lokale behandlere/tjenester, vil
rapport fra disse kunne være
nyttige å legge ved. Beskriv
eventuelt hvorfor behandling i
kommunehelsetjenesten eller
sektorsykehusets lærings- og
mestringstilbud ikke er et
alternativ til rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten.

•

Hvis pasienten har hatt
rehabiliteringsopphold tidligere
legg ved kopi av epikrise fra

siste rehabiliteringsopphold.
Belys endringer som har skjedd
siden siste rehabilitering.
Har pasient/lege fulgt
rådene/tiltakene foreslått fra
rehabiliteringsinstitusjonen?
Beskriv hensikt med et nytt
rehabiliteringsopphold. Gjentatte
opphold kan være indisert ved
progredierende lidelser og/
eller vesentlige ny tilkomne
funksjonstap eller ved kontroller.
•

Henviserens vurdering av
pasientens motivasjon for
rehabilitering og vurdering av
hastegrad.

•

RKE vurderer henvisninger fra
fastleger, privatpraktiserende
spesialister, manuellterapeuter,
kiropraktorer og andre med
henvisningsrett. Henvisninger fra
relevant spesialist i sykehus skal
sendes direkte til institusjonen
det søkes til.

•

Fyll ut dato, sted og henviser
sin signatur. Legg ved et
direkte tlf-nummer til henviser,
slik at RKE eller institusjonen
kan nå henvisende instans ved
eventuelle spørsmål.
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Elektroniske henvisninger:
Henvisninger skal sendes elektronisk
og kun unntaksvis på papir. Alle
elektroniske henvisninger til Regional
koordinerende enhet (RKE) i Helse
Sør-Øst skal heretter adresseres ved
bruk av Adresseregisteret i Norsk
helsenett, til adressen Regional
vurderingsenhet (Rehabilitering)
innunder virksomheten Sunnaas
sykehus HF.
Nasjonale faglige retningslinjer viser
hva slags helsehjelp det er forventet
at norsk helsetjeneste skal tilby
pasientgrupper. Det er ikke utarbeidet
nasjonale faglige retningslinjer for
polio/post-polio.
Pasienter som henvises, skal få avklart
om de har behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten og får vurdert
hvilken frist de i så fall skal ha.
Grunnlag for vurderingen
er Pasientrettighetsloven,
Prioriteringsforskriften,

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin
og rehabilitering – Helsedirektoratet
2015, Nasjonale faglige retningslinjer,
andre faglige retningslinjer f.eks.
retningslinjer for smertelindring –
Legeforeningen 2009
Det er to vilkår i Pasientrettighetsloven
og Prioriteringsforskriften for å
få rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten. Det ene er
at pasienten kan ha forventet nytte
av helsehjelpen og at de forventede
kostnadene skal stå i et rimelig forhold
til tiltakets effekt.
Grunnlag for vurderingen er
avgrensning mot primærhelsetjenesten,
avgrensing mot rekreasjon
og avgrensing mot annen
spesialisthelsetjeneste f.eks. rus,
psykiatri nevrologi.

•

Hokksund Rehabiliteringssenter

•

Jeløy Kurbad

•

Vikersund Kurbad

•

Steffensrud Rehabiliteringssenter

•

Sunnaas sykehus, avd. VRD

•

OUS - Ottestad

Sommeravslutning for LFPS
Aust-Agderpå Bjellandstrand
gård, Tromøy, 20. juni 2016

RKE har informasjonstelefon for
ReHabilitering. Nummeret er 800 300
61. Det er helsefaglig personell som
veileder og gir råd til mennesker
med spørsmål om rehabilitering
– og habilitering. Pårørende og
helsepersonell til søker kan også ringe
dette nummeret.

Institusjoner i Helse Sør-Øst som har
tilbud til pasienter med poliomyelitt:
•

Unicare Fram

fra gamle dager
Aftenposten 1012.54

Polio-fondet et uttrykk for god samfunnsånd.

.

Fru Elise Gotaas, Lysaker, som døde i april i år, (1954) har som meddelt i vår morgenutgave i dag testamentert i det hele
kr. 826 154,93 til et fond – «Elise og Olav Gotaas `fond» - hvis avkastning skal benyttes til bekjempelse av poliomyelitt
og sykdommens følger. Avkastningen skal fortrinnsvis benyttes til hjelp for pasienter som har gjennomgått denne sykdom.
Disponent
Gotaas er tidligere avgått ved døden.
Aftenposten har bedt medlem av fondets styre, høyesterettsadvokat Frants Meidell, om en uttalelse i anledning den vakre
donasjonen.
Det er i overenstemmelse med disponent og fru Gotaas tankegang at det ikke skapes for sterk publisitet i anledning av
gaven, svarte høyesterettsadvokaten, - men det må allikevel være tillatt å si at den er et vakkert utslag av samfunnsånd.
Fondets statutter er enda ikke vedtatt, men er under utarbeidelse. De foreslår fondets avkastning anvendt i kampen mot
poliomyelitt. I første rekke i form av støtte til pasienter, men det også mulig at en del av midlene vil kunne bevilges til
leger, til deres vitenskapelige forskning av pliomyelitt.
Styret vil også få anledning til, når det er rasjonelt å disponere av kapitalen. I de tilfelle må styrets beslutning være
enstemmig. Den normale avkastning vil bli på ca. 22 000 kroner.
Mine styrekolleger, professor, dr. med, Holst og dr. med Zeiner –Henriksen, har begge gitt uttrykk for det virkelig store
behov som dette fond imøtekommer, til tross for at det nu er blitt opprettet flere gode klinikker. I legekretser er meddelelsen
om «Elise og Ole Gotaas` fond» blitt blitt mottatt med glede.
Høyesterettsadvokat Frants Meidell opplyste til slutt at fru Gotaas har testamentert 50 000 kroner til bidrag til bolig
for hjelpepresten i Østre Bærum. Mens hun ennu levde har fruen gitt 50 000 kroner til samme formål. Til orgel eller
utsmykning av Hovin kirke i Ullensaker er i testamentet avsatt 25 000 kroner.
Avdøde disponent Ole Gotaas var gjennom en årrekke disponent for A/S Lilleborg Fabrikker.
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Kåserer: Arne Berger kåserer om Alf Prøysen
Også denne gangen inviterte vi
medlemmer fra Vest-Agder. De
møtte mannsterke opp og bidro til
en hyggelig dag. Det var nesten
like mange gjester fra vest som fra
vertskapet. Det førte til god stemning
og summing mellom bordene.
Vår leder Johs Torstveit ønsker
velkommen og åpner med dikt av
Halvor Sandsdalen og Nils Olsson.
Som musiker hadde vi bedt kantor
Andrea Maini om å spille klassiske
stykker inn i mellom det oppsatte
programmet.
Arne Berger holdt et interessant og
morsomt kåseri om Alf Prøysen. Det
passet bra siden dette arrangementet
ble holdt på Tromøya, like i nærheten
av der Prøysen bygde sin enkle hytte
etter hvert. Vi ble presentert for små
historier de fleste av oss ikke hadde
hørt før.

Mat hører til et slikt arrangement der
mange hadde lang reisevei. Vi fikk
servert Middelhavsbuffet m/dessert
og kaffe og kake senere, og en liten
utlodning til slutt. Som alltid har man

det så hyggelig at det er vaskelig å
bryte opp for å gå hver til sitt.

Elizabeth
Ref

Rekordoppslutning for
sommertreffet til LFPS Vest-Agder
28 medlemmer med og uten ledsagere
møtte på lagets sommeravslutning
på Café Generalen i Ravnedalen 6.
juni. Det var dobbelt så mange som
i fjor. Det stabile godværet hadde
nok mye å si for frammøtet. Det ble
nødvendig å lage et skikkelig langbord.
Personalet fikk noe å bryne seg på,
siden folk kunne bestille det de ønsket
fra menyen. Da folk hadde fått hygget
seg med maten, hadde laget leder
Berit Johansen et innlegg. Hun ville

gjerne ha forslag til tur som kan vi kan
arrangere i 2017. Dette må nok styret
komme tilbake til. Det kan ellers se ut
til at noen medlemmer vest i fylket har
blitt ufrivillig fjernet i forbindelse med
at NHF har hatt en gjennomgang av
medlemsregisteret. Vi vil gjøre det vi
kan for å finne ut av dette.

Gudrun Meyer (sekr.)
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Nye skritt i rehabiliteringen

Det siste året har jeg fått en ny
erfaring fra NAV-systemet, det vil si
med hjelpemiddelformidlingen. Hvor
enkelt er det egentlig å få innvilget
aktivitetshjelpemidler i voksen alder?
Jeg snakker her om en trenings- og
aktivitets arm/ben stol, «NuStep».
I mitt tilfelle ble jeg kjent med
hjelpemiddelet på Sunnaas Sykehus og
CatoSenteret. Utgangspunktet mitt var:

•

Senskader etter poliomyelitt
i begge ben og deler av kroppen for øvrig, permanent
rullestolbruker, stillesittende
med betydelig vektøkning,
smerter og stivhet.

•

Samtidig var armene «utslitt».

•

Få fart på indre organer, bevegelse i kroppen, litt omløp
på blodpumpa (hjerteinfarkt
i 1991) samt at begge ben
trengte bevegelse. På NuStep
festes bena til samme bevegelse som armene, dermed får
jeg blodsirkulasjon og bevegelse også i begge ben, selv
om bena er helt uten egen
kraft og funksjon.

•

Målsetning for meg, mest
mulig allsidig bevegelse,
forhindre nytt hjerteinfarkt
og blodpropp og ikke minst
vektreduksjon.

•

I tillegg er jeg fortsatt delvis
i arbeid. Slik egentrening/
aktivitet betyr etter alle solemerker at jeg kan stå enda litt
lenger i arbeidslivet.
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Arbeidsaspektet var trolig viktig
for NAV i sin totalvurdering av
min søknad. Men hva er arbeid
eller «aktivitet»? I dag blir også
funksjonshemmede eldre, vi lever
lenger og kan bidra i samfunnet på
mange ulike måter. For eksempel i
lokalmiljøet, i organisasjonslivet,
i brukerutvalg innen ikke minst
helse og NAV-systemet osv. Vi
har «bøttevis» med erfaring som
samfunnet trenger, men da må vi
være i stand til å delta. Min påstand
er at aktivitetshjelpemidler, ikke bare
treningshjelpemidler, helt klart bidrar
til økt aktivitet og bedrer livskvaliteten
for den enkelte. Og i andre enden,
dette sparer storsamfunnet på rent
økonomisk.
Hvordan lykkes så jeg og fikk dette
godkjent. Ikke uten kamp, anke/
klage. Selv med en klar og entydig
dokumentasjon fra Sunnaas Sykehus
og CatoSenteret ble det først blankt
avslag. Dette er treningshjelpemiddel –
det får man ikke når man er over 26 år.
Jeg protesterer, anker. Mine
argumenter var i første rekke;

•

•

Takker for at NAV og jeg er
enig i mitt behov om at jeg
fyller alle krav for slike hjelpemidler. Jeg protesterer tydelig på at NuStep for meg er
et rent treningshjelpemiddel
og dermed ikke kan godkjennes. For meg er dette så mye,
mye mer.
Videre påberoper jeg meg
«individuell vurdering». Skal

jeg ha avslag er det fordi jeg
ikke fyller kriteriene, ikke
fordi at NAV ved sine interne
rutiner og praksis kaller dette
treningshjelpemiddel og dermed setter mitt behov – min
søknad utenfor.

•

Videre krever jeg likebehandling. Jeg var kjent med at
andre NAV-HMS har sagt JA.

Her får jeg fullt medhold i NAV
klagenemnd og det omsøkte
aktivitetshjelpemiddelet innvilges!
Jeg bruker min arm/benstol NUStep
daglig. Vekta går nedover, blir jeg
varm og sliten, bena (selv uten egen
kraft) prikker og blir varme når
bena følger armbevegelsene. Siden
NuStep kan stilles på lav kraft blir
også bevegelsene i armer – skuldre
- maveregion aktivert, uten at gamle
vondter har kommet tilbake. Og: jeg er
fortsatt i arbeid!
PS! Når jeg etter hvert slutter i
arbeidslivet har jeg trolig krefter
og lyst til å fortsette med mitt
engasjement i lokalsamfunnet, i
brukersamvirket, i organisasjonslivet.
Med NuStep på «mitt lag» sammen
med samspillet i egen familie og
andre praktiske hjelpemidler i eget
hjem tror jeg derfor på mange gode år
fremover…

Mvh
Sverre Bergenholdt
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LFPS Vestfold var samlet på Sandefjord
Motor Hotel til konferanse

• småklipp

fra nær og fjern

«En byråkrats syn på å rydde i sitt
arkiv er å ta en kopi av hvert papir før
han ødelegger det».
Laurence J. Peter.
«Vi øvde hardt…….men hver gang
vi begynte å dele oss i grupper, ble vi
reorganisert. Senere i livet lærte jeg at
vi pleier å møte enhver ny sitasjon i
livet med omorganisering…….og for
en vidunderlig metode det kan være
for å skape illusjonen Av fremskritt
mens vi egentlig skaper udyktighet og
umoral»

«Den beste måten å vinne en diskusjon
på, er å begynne med å ha rett».

Diskusjon:
«Stillhet er noe av det vanskeligste å
motsi».
Johs Billings.
«Diskusjon er utveksling av kunnskap;
krangel en utveksling av uvitenhet».
Robert Quillen.
«Det beste argumentet er det som bare
virker som en forklaring».

«En lang diskusjon kan bety at begge
parter har rett»
Voltaire
«Mennesker lar seg vanligvis lettere
overbevise av grunner de selv
oppdager enn av grunner som andre
oppdager.
Blaise Pascal

Dale Carnegie.

Petronius (ca. 100 år f.Kr.)
Demokrati:
«Demokrati er mistanken om at mer
enn halvparten av folket har rett mer
enn tiden».

Quentin Hogg
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E. B. Withe.

A

«Alle demokratiets sykdommer kan
kureres av mer demokrati»

Å

Alfred E. Smith.
«Undertrykte får hvert fjerde år
lov til å bestemme hvilke spesielle
representanter for den undertrykte
klasse som skal representere og
undertrykke dem».

Konferansen: LFPS Deltakerne følger spent med.

Karl Marx
Tema for konferansen var: Gruppetilbud og
individuelle tilbud for pasienter med følgetilstander
etter «poliomyelitt». Rehabilitering på Steffensrud Vi
hadde fått besøk av to representanter for Steffensrud
rehabiliteringssenter, daglig leder Ole-Jakob Dyrnes og
fysioterapeut

faglige teamet består først og fremst av lege, fysioterapeut,
ergoterapeut og sykepleier, men kan suppleres med flere
etter behov. Behandlingen består i å styrke kjernestabilitet,
bassengtrening, avspenning, sansemotorikktrening og sosial
aktivitet ute/inne. Undertegnede ble fasinert av begrepet
horisontal trening og ble veldig fristet til å søke et opphold.

«Dårlige politikere velges av gode
borgere som ikke stemmer»

Pema Dolma som jobber med Poliogruppene Steffensrud
rehabiliteringssenter liggerpå Toten i landlige omgivelser
og har gode hensiktsmessige lokaler godt egnet for
rehabilitering. Steffensrud har enerom med bad og
mulighet for å leie elscooter og mulighet for å ha
med ledsager. Steffensrud har basseng, treningsaler,
undervisningsrom og arbeidsstue. Et utemiljø som brukes
aktivt i rehabilitering, med klatrevegg, gamme, turveier
av varierende vanskelighetsgrad. Steffensrudtjernet har
muligheter for kano/kajakk og fiske. På vinteren kjøres
det opp skiløyper også med varierende vanskelighetsgrad.
Personalet ønsker å være en medspiller ovenfor den enkelte
pasient som kommer dit for rehabiliteringsopphold ved
gi felles opplevelser, motivasjon, tllhørighet, livsglede,
sansestimulering og mestring. Gruppeopphold for
poliopasienter er dessverre lite prioritet i Helse sørøst,
derfor tar de inn bare to grupper på åtte stykker i året,
men det er mulig å søke på individuelt opphold. Det

Bruk av internett

«Det finnes tre slags mennesker
i verden: De som ikke kan fordra
Picasso, de som ikke kan fordra
Raphael, og de som ikke har hørt om
noen av dem»
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Etter en flott lunsj startet Line Hersve opp med neste
tema på programmet. Det var å lære oss mer om bruk av
nettbrett, både det å logge oss på når vi ikke er hjemme,
finne hjemmesidene til lokallagene, til LFPS, til NHF
Oslofjord Vest og til NHF sentralt. De som ikke hadde
facebookprofil, fikk i oppgave å fikse det slik at vi kan
fortsette dataopplæringen på neste samling. Da vi skal
lære å opprette lukkede grupper der vi kan praktisere
likepersonsarbeid.

Georg J. Nathan
Kunst:

S
Å
G

John Withe.
«Maling er en blind mans yrke. Han
maler ikke det han ser, men det han
føler, det han forteller seg selv om det
han har sett».
Pablo Picasso.

Tekst: Jorunn Fimstad
Foto: Roy Johansen
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Ingrid Wollebæk, Gol, ble trukket ut som vinner av x-ordet i nr
1/2016. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

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

LFPS Aust-Agder
Johannes G.Torstveit
Ettestølveien 393
4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
Mob: 466 78 450
ietorstv@online.no
LFPS Buskerud
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
werre-fj@online.no

LFPS Nordland
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

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

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

LFPS Oslo
Phuoc Tan Le
Dronning Eufemias gate 20
0191 Oslo
Mob: 411 43 321
phuocoslo@hotmail.com



JA,

LFPS Rogaland
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

LFPS Vestfold
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

K(l)assebil.

LFPS Telemark
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 413 38 848
jan-henn@sf-nett.no
LFPS Nord
Bjørn Nilsen
Styrmannsveien 29
9014 Tromsø
Tlf: 77 67 29 46
Mob: 952 47 750
bjornnilsen47@gmail.com
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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.

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

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

3 ukers gruppeopphold for polio
Mestrings-, lærings- og treningsƟlbud
InnƟl 8 deltagere
Individuell ƟlreƩelegging
Neste gruppe: 31. januar - 21. februar 2017
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

