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NHFs uttalelse om
hjelpemiddelordningen

lederen har ordet

Tiden flyr så fort synes jeg, har det noe med alder å
gjøre, eller er det aktiviteten som gjør det?

Her fikk vi førstehåndsinformasjon om hva stiftelse
har gjort og hva de tenker om fremtiden.

Vi er kommet til midten av februar og fortsatt ikke
noe snø på ytre Nordmøre, til glede for noen og sorg
for andre. Her ute i havgapet har vi hatt varmere
dager enn om sommeren. Personlig er jeg glad for
ma+ngelen av snø og ingen makking.

Vi fikk orientering om at det i fjor var 36 tilfeller av
polio i verden. Det er samme genetiske virus som var
årsaken til smitten hos de som vandrer i fjellene mellom Afghanistan og Pakistan. De håper at vaksineprogrammet kan avsluttes i 2017. Hvis det i løpet av de
neste tre år ikke blir registret noen smitte, vil verden
bli erklært POLIOFRI.

Det er kanskje tid for å se seg litt tilbake på fjoråret.
Det som hadde det største engasjementet var jo regjeringens forslag om bortfall av diagnoselisten på fysioterapi og innføring av egenandeler.
Hovedstyret hadde mange møter, brevskriving og lobbyvirksomhet for å fremme vårt syn og våre meninger.
Vi regnet med at dette ville gå vår vei med bakgrunn i
at det var kun de to største regjeringspartiene som var
imot oss, resten av partiene var for ingen endring.
Dessverre så tapte vi denne saken da kjøpslåingen
mellom partiene tok til for å sy sammen Statsbudsjettet.  
Vi må fortsatt jobbe mot de bestemmende myndigheter for å nå frem. Husk det er stortingsvalg til høsten.
Les nøye igjennom partinens valgløfter og bruk stemmeretten din. Det er det viktigste våpenet vi har.
10. mars er det svarfrist på høringen om behandlingsreiser til utlandet. Heldigvis var Arne Furulund og jeg
med på å lage høringsnotatet til Helse og omsorgsdepartementet. Hovedstyret vil svare på høringen innen
fristen.
Rapporten fra «Ekspertutvalget hjelpemiddelpolitikken» kom i disse dager. Rapporten sier at flertallsforslaget er å flytte hjelpemidler til boligtilpasning fra
folketrygden til kommunene. Flytte enkelte høyfrekvente hjelpemidler fra folketrygden til kommunene.
Føringer om økt bruk av tilskudd i stedet for dagens
utlånsmodell. Dette er den negative siden. Utvalget
kommer også med noen gode forslag, som å styrke
kvaliteten og forenkle tilgangen på hjelpemidler.
Styrke brukerpassordningen, modernisere IKT-system,
bedre informasjon, styrke kapasitet og kompetanse i
kommunene (ergo- og fysioterapeut) samt mye mer.
Hele rapporten og regjeringens omtale finner dere på;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-det-handlerom-en-enklere-hverdag/id2537816/
I januar ble jeg invitert til en rundbordsdiskusjon med
Bill and Melinda Gates Foundation i Oslo.  

4 Polio 12017

De opplyste at den erfaring og kunnskap de har opparbeidet vil bli brukt på andre sykdommer. Videre at de
ville rette sin oppmerksomhet på PPS (PostPolioSyndrom) og hva som må gjøres for å hjelpe de som har
blitt poliorammet.
Hovedstyret er i rute når det gjelder årsmøtet i slutten
av april, innbydelsen er sendt ut. Det skal bli spennende å treffe de valgte delegater fra våre fylkeslag.
Beklageligvis så er det noen fylkeslag som ikke sender
inn styremøtereferater eller årsmelding til LFPS. Vi
har ikke fått noen beskjed om at de er lagt ned så vi
må nok terpe enda en gang.

denne endringen. Et
flertall på fire, inkludert
Lars Ødegård, mener
at dagens ansvardeling
bør videreføres,
med rettigheter
og finansiering i
folketrygden.

NHF mener at det kunne vært
verre, men forslagene er like
fullt et hardt angrep på dagens
hjelpemiddelordning når det
gjelder:
•

Fylkeslagene er også i gang med sine årsmøter. NHF
lagene har sine og til slutt er det NHF landsmøte i juni.
Vi kan vel trykt si at dette året er et valgår.
På siste hovedstyremøte hadde vi en foreløpig gjennomgang å LFPS sin økonomi. Underskuddet er betydelig redusert, og vi arbeider fortsatt med kostnadsredusering.  
Vi takker alle fylkeslag som har bidratt med gaver. I
tillegg har vi også fått en arv som har hjulpet oss.
Vi har fått en merknad fra revisor om at heretter skal
eventuelle gaver til LFPS merkes. For eksempel
«Gave til hovedstyrets virke for polioskadde». Gaver
uten følgetekst må returneres til giver.
Til slutt vil jeg ønske alle sammen et godt valg og en
fin vår.

Geir

•

Flertallets forslag om å flytte
hjelpemidler til boligtilpasning
fra folketrygden til kommunene.
Dette gjelder såkalt fastmonterte
hjelpemidler som løfteplattformer,
trappeheiser, takmonterte
personløftere, hev/senk kjøkken,
fastmontert bad- og toalettutstyr,
automatiske døråpnere
mm. Utvalget forutsetter at
Husbanken tilføres tilstrekkelig
med midler til å ivareta et økt
ansvar for tilrettelegging av
boliger. Lars Ødegård og Astrid
Gramstad har tatt dissens og
viser til at folketrygdloven og
hjelpemiddelformidlingen har
vist seg som det beste og mest
effetkive virkemidlet for å styrke
funksjonshemmedes muligheter til
å bo selvstendig i egen bolig.
Forslaget om å flytte enkle,
høyfrekvente hjelpemidler
fra folketrygden til
kommunene. Dette dreier seg
om en god del av hjelpemidlene
i bestillingsordningen, som
bl.a. rollator, toalettforhøyer,
dusjkrakk og seng. Utvalget
bruker «enkle, høyfrekvente
hjelpemidler» i stedet for begrepet
«basishjelpemidler», men i prakis
handler dette om hjelpemidler på
bestillingslisten. Et mindretall på
tre, inkludert utvalgsleder, ønsker

• Føringer om økt
bruk av tilskudd i
stedet for dagens
utlånsmodell. Dette
vil bety innføring
av flere egenandeler
fordi det offentlige
ikke finansierer
hjelpemidlene fullt ut, at tilgang
til faglig rådgivning svekkes
og at det blir ulik tilgang til rett
hjelpemiddel utfra den enkeltes
økonomi. Lars Ødegård har tatt
dissens fordi tilskuddsordning vil
true hjelpemiddelformidlingens
formål og få svært negative
effekter for de mest sårbare
grupper av hjelpemiddelbrukerne.
NHF mener at dersom disse
forslagene blir gjennomført, vil
dette ha alvorlige konsekvenser for
funksjonshemmedes muligheter til
likestilling og deltakelse. Hverdagen
vil bli vanskeligere, dyrere og
uforutsigbar. Kommunalt ansvar
betyr ulikhet og et budsjettavhengig
tilbud, mens folketrygden betyr et
likeverdig tilbud utfra behov, der
man er trygg på at hjelpemidlene
blir finansiert. Forslagene er
ikke i tråd med Stortingets
føringer for gjennomgangen av
hjelpemiddelpolitikken: Hensynet
til brukerne skal stå i fokus for den
løsningen som blir valgt. NHFs
krav er at folketrygdens ansvar
for hjelpemiddelområdet ikke må
overføres til kommunene.
Utvalget anbefaler at ordningene
med høreapparater samt
ortopediske hjelpemidler evalueres,
fordi formidlingen ligger i
spesialisthelsetjenesten, mens
finansieringen er i folketrygden.

hjelpemiddelområdet vil stige når
andelen eldre i befolkningen øker.
Eksempler på tiltak for å sikre bedre
konstandskontroll i framtiden er
overføring av ansvaret for hjelpemidler
(helt eller delvis) fra staten til
kommunene, overføring av deler av
ansvaret til andre (f.eks. Husbanken),
økt bruk av tilskudd, innføring
av egenandeler, innstramming av
regelverket (rettighetene), strammere
vurdering av utvalget av hjelpemidler
og indirekte kostnadskontroll. NHF
mener at begrunnelsen for å svekke
folketrygden ligger her. En bedre
løsning er å beholde dagens gode
modell, fordi det vil være viktig for
den enkelte og samfunnsøkonomisk
lønnsomt at innbyggerne kan mestre
hverdagen, leve selvstendig og delta i
samfunnet.
Utvalget kommer også med gode
forslag
Utvalget har flere forslag
som vil styrke kvaliteten på
tjenestene og forenkle tilgangen
til hjelpemidler. Blant forslagene
er å styrke brukerpassordningen,
modernisere IKT-systemet, bedre
informasjon, styrke kapasitet og
kompetanse i kommunene (ergo- og
fysioterapeut) og bedre tilgangen til
dispensasjonsordningen når det gjelder
Nav sine produktavtaler. At flertallet
vil beholde «enkle, høyfrekvente
hjelpemidler» i folketrygden er også
bra, men utvalget er nær delt på
midten, så her kan beslutningen gå
begge veier.
Vi kommer med mer informasjon
etter hvert, både om utvalgets
forslag og om hva NHF skal gjøre
for å sikre at hjelpemiddelordningen
blir i folketrygden. Vi samarbeider
med NHFU, FFO, Norsk
Ergoterapeutforbund og andre i denne
viktige saken.

Hilsen
Guri Henriksen
Norges Handikapforbund
Telefon: 24 10 24 62

Økonomisk kostnadskontroll.
Utvalget viser til at utgiftene på
Polio 1 2017
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Alternative
behandlingsmetoder –
fungerer det?
Har hørt om forskjellige alternative
behandlinger og har selv prøvd noe
før. For eksempel har jeg prøvd
akkupunktur, og på meg har det vært
med på å lindre smerter i kortere
perioder. Det jeg har lyst til å dele med
dere, er derimot om noe helt annet.
I året 2000, bare tre år etter at jeg
fikk konstatert postpolio, hadde jeg
veldig mye kramper særlig i det ene
beinet. Jeg hadde droppfot, og legen
mente at krampene muligens ville avta
dersom jeg ble operert. De stivet av
ankelen noe, og forlenget akillessenen,
samtidig med at de flyttet en annen
sene. Jeg gikk med gips i seks uker
og det første legen så når han tok av
gipsen, var ett bein som hadde veldig
med kramper. Det er ikke bare vondt,
men hele meg blir veldig sliten av at
musklene arbeider 24 timer i døgnet.
Det ble bestemt at jeg skulle begynne
med Botox-injeksjoner. Det skulle
settes mest i det ene beinet, men også
det andre fikk noen små doser. Til
sammen fikk jeg 4 injeksjoner i det
ene og 2 i det andre. Jeg kunne maks
få dette injisert hver tredje måned,
for”giften” må helt ut av kroppen før
ny dose kan injiseres. Etter som årene
har gått, har de måtte øke dosen til det
tredobbelte, og nå var jeg tett oppunder
den grensen de kan sette. Hver gang
de økte dosen følte jeg meg dårlig i
hele kroppen akkurat som om jeg fikk
influensa, men det gikk over etter et
par dager. Det som bekymret meg
mest var at jeg nå var så tett oppunder
grensen som jeg kunne få, og hva ville
skje etter det med krampene?
For litt over ett år siden var jeg på
behandlingsreise i Tyrkia hos dr.
Mehmet. Han hadde begynt med noe
som kalles Gtos. Jeg skrev en artikkel
om dette i en tidligere utgave av Polio.
Gtos er en form for trykkbølger, men
6 Polio 12017

sterkere enn det som normalt gis her
i landet. Dette fikk jeg fra nakken og
helt ned til fotsålene. Dette hadde
virkning på meg fra oktober 2015
til mai 2016. Jeg fikk fortsatt Botox
i denne perioden. Når virkningen
av Gtos begynte å gå ut, kom jeg i
kontakt med en kiropraktor, som i
tillegg holder på med trykkbølger. Jeg
var hos han noen ganger, og det ble
bedre. Tre, fire uker før jeg skulle ha
Botox i september 2016, var jeg til ny
trykkbølge behandling. Han så hvor
urolig beinet mitt var, og spurte om
han kunne gjøre ett forsøk på meg.
Jeg svarte at ja, gjerne det om det kan
hjelpe. Det kunne han ikke garantere.
Han behandlet beina mineog det gjorde
veldig vondt mens det sto på. Beina
roet seg (krampene) mens han holdt
på.
Da jeg kom på sykehuset for å få
Botox-insjeksjonene var beina mye
roligere enn normalt, og legen spurte
hva som hadde skjedd. Jeg fortalte
da hva som var grunnen, og han
kunne ikke forstå det. Sammen med
en fysioterapeut, kom de fram til at
bølgene gikk mye lengre ned enn det
som en fysioterapeut kunne komme.
Igjen ble jeg spurt om han kunne gjøre
ett forsøk ved å sette halv dose, og jeg
sa ja.

hadde jo lest hva som hadde skjedd
forrige gang jeg var og fikk halv dose.
Han så ingen grunn til at jeg skulle få
Botox i det hele tatt. Så får vi se hva
som skjer videre.
Det som er så fantastisk bra at jeg
også har fått så mye mer energi. Legen
sier det ikke er det minste rart, for
når en har så mye vondt blir energien
brukt opp på smertene. Jeg klarer å
gjennomføre trening, på en helt ny
måte og mye hardere, og det er bare
positivt for meg. Jeg så en eldre dame
som skrev i avisen om trening, og
jeg vil gjøre hennes ord til mine.”Jeg
trener til det gjør vondt, og det er
godt.” Formen er jo en helt annen enn
det den har vært i hvert fall de siste ti
årene.
Kan alternative behandlingsmetoder
være noe for deg?

Arne Furulund

Jeg spurte legen om jeg kunne innbille
meg noe i hodet, slik at krampene ble
borte, men det sa han klart at det var
ikke mulig.
Måneden etter, i oktober 2016, dro jeg
til Tyrkia igjen, og fikk igjen behandlig
med Gtos, men denne gangen ekstra
mye på beina.
I desember var jeg på nytt på A-hus for
å få Botox og lurte veldig på hva legen
skulle si, for det var ikke antydning til
kramper. Det var en ny lege, men han
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Oppsummering fra fagdagen
Lørdag 17. september avviklet LFPS Akershus og LFPS Østfold den 3. fagdagen sammen. Det var 50 medlemmer
inklusive assistenter fra LFPS i Akershus, Østfold, Oslo og fra LFPS Aust- Agder møtte fram til. fagdagen.
Dagen startet med litt generell informasjon fra LFPS’
hovedstyre v/Arne Furulund, og deretter ble det servert
to retters lunsj i restauranten før det var tid for fagdagen.
Årets tema var pust og pusteproblematikk ved overlege Ove
Fondenes og spesialsykepleier Sølvi Margrethe Flaten og
fysioterapeut Ellen E. Holsvik.
Overlege Ove Fondenes begynte sitt foredrag med at
polioskadde har mange med pusteproblemer og søvnapné.
Respirasjonssvikt er stor årsak tit sykelighet og død hos en
rekke pasienter. Ved svekket belgfunksjon – «pumpesvikt».
er lungefunksjonen nedsatt når belgfunksjonen er nedsatt.
Kronisk pustesvikt kan føre tit hjerteproblemer og hyppige
lungebetennelser. Når «pumpen» (belgfunksjonen) svikter,
kan mekaniske pumper erstatte tapt funksjon.
Pustesvikt - hva er det?
Muskulaturen i hals og gane blir slapp, og klapper sammen.
Dette fører tiI pustestopp. Årsaker tiI pustesvikt kan være
astma, kots, lungebetennelse, punktert lunge, «stiv» Lunge,
skade /sykdom i ryggmarg, hjerne, svak muskulatur.
Skjevhet i ryggen kan føre tiI nedsatt pumpefunksjon.
Underventilering skjer når pustesvikten først og fremst
skyldes dårlig evne til innpust. Ved søvn er pustesenteret
slappere og tregere, og det blir langsommere og dypere
aktiviteter i hjernen. Pusteforstyrrelser skjer under REM
søvn = rapid eye movement. Utvikling av underventilering
som skjer over lang tid, kan ende med underventilering
på dagtid også. Symptomer på underventilering:
Morgenhodepine, dagtidstretthet, søvnproblemer, dårlig
hukommelse og konsentrasjon, tungpustet, tungpustet
i ryggleie, slapphet, uvel, nedsatt appetitt, hyppige
luftveisinfeksjoner, vektendring. Ustabile øvre luftveier:
Pustestopp fører tit stadige oppvåkninger og tite dyp søvn.
Pasienten blir anbefalt å bruke Cpap som holder svelget
åpent.
Når kan pustehjelp være nødvendig
* Når sykdom har god effekt av behandling med
hjelpemidler –
* Ved symptomer på pustesvikt
* Ved påvisning av pustesvikt
LMTV - (tangtidsvirkning mekaniske virkemidler)
hvordan hjelper det
* Bedrer/normaliserer innholdet av karbondioksid og
oksygen i blodet
* Omstiller pustesenterets aktivitetsnivå - Gir hvite for
pustemuskulaturen
Behandlingsmåte LMTV:
* Livskvalitet, Livskvalitet, Livskvalitet, Forlenge Livet
* Andre behandlingsmåter = normalisere pusten når en
sover.
Helseforetakene har ansvar for iverksettelse og opplæring
i bruk av pustehjelpemidler og ved behov for fornyelser.
Kommunehetsetjenesten har ansvar for omsorg og pleie.
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Det er viktig av poliopasienter etterspør undersøkelse
Det ble åpnet for spørsmål. Og det var en veldig engasjert
forsamling som hadde mange spørsmål, bla: Luftfuktighet
tit pusteapparatet. - innebygget fukter, og ca halvparten
av brukerne trenger luftfukter. Slange med varmeelement
kan være aktuelt når en sover i kaldt rom. Dette er
utstyr en kan be om å få i tillegg når en er avhengig av
pustehjelpemidler. Medisinering i apparatet - kan ikke gis
i Bipap. Innsovningsproblemer er egentlig ikke uttrykk for
pusteproblematikk. Det er ingen sammenheng mellom en
godt trent person og behov for pustehjelpemidler. En kan
være i god form, trene mye, være aktiv, men likeveI ha
behov for pustehjelpemidler. Vær obs på symptomer som
melder seg selv om du er godt trent - for eksempel urolig
søvn, hodepine osv. Hvis slike symptomer melder seg, er
det viktig at en ber om undersøkelse.

Overlege: Ove Fondnes

Spesialsykepleier: Sølvi Margrethe Flaaten.

Fysioterapeut Ellen E. Holsvik

Bjørn Danielsenl, LFPS Akershus

Maske og trakeostomi v/spesiatsykepleier Søtvi
Margrethe Flaten
I 2012 var det 2 nasjonale veiledere i Helsedirektoratet.
Dersom en ønsker mer opplysninger, finnes det på
Helsekompetanse.no/pust. Her finnes kurs som man kan
gå inn på for å øke kompetansen og kanskje få svar på
noen spørsmål. Ved bruk av pustehjelpemidler, plasseres
maskinen på nattbordet og ikke på gulvet. Det kan bli for
kaldt og medføre kondens i stangen.
Maskebehandling:
Tilpasning av maske: Masken som er laget av silikon, må
sitte godt. Den skaI ikke gnage, ikke lekke, ikke stramme
etter være ubehagelig på. Det finnes en rekke typer masker,
så man må finne fram tiI den beste i samarbeide med
spesialsykepleieren. Det er viktig at du tar på deg maska
riktig. Hvis du får problemer med tørrhet i nese og munn
og i øynene, er det tegn på at maska lekker og at tufttrykket
blir for hardt. Ved for stor lekkasje kan det føre til at en
puster i utakt med maskinen. Ta dette opp med den som
hjelper deg med tilpasningene. Ikke legg maska i skuffen.
Vanlig forbruk er to masker pr år. For å kunne forebygge
komplikasjoner ved bruk av maske, må man kunne montere
og demontere maske og hodestropper. Dette lærer du ved
utprøving og tilpassing. Hvis du får nattlekkasje, så snu titt
på maska, den kan forskyve seg litt når du flytter på deg.
Rengjøring: VIKTIG
Masken må vaskes og være tørr når den settes på. Indre
membran - silikonmasken - må vaskes hver dag sammen
med evt vannbeholder til luftfukter. Bruk mildt såpevann.
Det er viktig at masken vaskes hver dag, slik at hudceller
og fett fra ansiktet blir fjernet. Masken blir ubehagelig å
bruke hvis den ikke vaskes. Den blir stivere i materialet og
fører til mer lekkasje. En stiv maske slutter ikke ordentlig
tit. Rengjør ansiktet også før du tar på deg masken. Med
ukentlig renhold menes at man tar fra hverandre alle
delene av masken og legger det i lunket såpevann en
stund. Deretter tas det opp av vannet og skylles godt før
det settes til tørking. Man skaI samtidig vaske og skylle
slangen. Vannbeholder til luftfukter vaskes en gang i

uka i oppvaskmaskinen, hvis du har mulighet til det.
Hodestroppene kan vaskes i vaskemaskin, men husk på
borrelåsene. Det er greit om de bare vaskes for hånd.
Trakeostomi = hull inn til pusterøret = invasiv behandling.
Det kan være behov for trakeostomi og respirator når man
trenger pustehjelp størstedelen av døgnet.
Slimmobilisering ved nevromuskulære tilstander v/
fysioterapeut Ellen E. Holsvik.
Dette brukes f.eks ved polio, hvor lammelser, smerter, pust,
feilstillinger i ledd, fatique fører til vansker med å få opp
slim fra lungene. Lungevolum varierer -frisk, – veltrente
personer fylles lunqene med mellom 4-6 liter tuft når vi
puster. Ellers er opptaket mye mindre ved å fylle Lungene
og elastisiteten i Lungene minker. Respirasjonskravet
øker i takt med anstrengelse, og får man ikke nok luft inn
blir hostekraften mindre. Nedsatt hostekraft kan føre til
sammenklapping av lungeblærer, sekretstagnasjon, nedre
luftveisinfeksjoner, tap av elastisitet, stivhet i Iungene.
Hostekraft måles av peak flow meter som er en enkel
måling. Slimmobiliserende tiltak er fysisk aktivitet,
god væskebalanse, stillingsendringer, inhalasjon av
saltvann eller medisiner, Cpap eller Bipap, Pep-ftøyte,

manuet[ hostestøtte, Air stacking. Manuette teknikker kan
kombineres med manuetI hostestøtte for å få effektiv hoste
f.eks froskepusting - les grodanding (svensk på Google,
hostemaskin. Tit sist ble hjelpemidler som maskiner, masker
og hostehjelp satt ut på forskjellige stasjoner, hvor den
enkelte kunne spørre om ting de lurte på, prøve masker
som var tilkoblet maskin og som ikke var tilkoblet. Det er
helt tydelig at det er behov for slike samlinger hvor vi får
informasjon fra spesialistene, og kan se hjelpemidlene. En
av kommentarene jeg hørte fra en stasjon var: «Nå tror jeg
jammen du har reddet livet mitt. Jeg fikk prøve en maske
som jeg kan ta på og av selv uten hjetp. Tusen takk.»
Tusen takk kan vi vel si alle sammen. Det var en vellykket
dag med mye informasjon som jeg håper den enkelte tar
med seg. Hvis du er i tviI om du har pusteproblematikk, ta
kontakt med legen din som henviser det deg til sykehus/
spesialhetsetjeneste for testing av om du bør bruke
pustehjelpemidler. Det er viktig å puste.

Aud Aasheim
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Behandlingsreiser 2017
Rikshospitalet har gitt beskjed om
at Behandlingsreisene til Tyrkia
for 2017 er kanselert på grunn av
sikkerhetssituasjonen i landet.
Dette rammer alle diagnosegrupper, og
ikke bare oss med polio. Vi kjenner til at
administrasjonen i Behandlingsreiser har
jobbet intenst med å skaffe alternativ for de
som er rammet, og i dag, 21.02.17, har de
meddelt oss en glad nyhet.

De har klart å få utvidet avtalen med Vintersol
på Tenerife og kan tilby ytterligere 40 plasser
der for inneværende år. De som blir omfattet
av dette tilbudet vil få brev en av de nærmeste
dagene.
Hvorvidt det kommer avtaler om eventuelt
flere plasser, uansett destinasjon, vites på
nåværende tidspunkt ikke. Vi skal melde fra
så snart vi vet noe mere.

1

LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE
Landsforeningen for polioskadde er en landsomfattende organisasjon for personer med
poliomyelitt i Norge. Den har også adgang til medlemskap for familiemedlemmer og andre
som er interessert i vårt arbeid.
Vi er tilsluttet Norges handikapforbund.
Et stort flertall av våre medlemmer har fått senskader etter poliomyelitt i ung alder. Dette har
dessverre vært en lite påaktet og kjent lidelse både innen helsevesenet og blant folk flest. Vi arbeider
for å gjøre dette kjent, samtidig som vi arbeider for medlemmenes rettigheter
.
Til hjelp i dette arbeidet har vi etablert et FAGRÅD som består av fagpersoner med medisinsk og
øvrig helsemessig kompetanse. Dette Fagrådet har møter ved behov, dog minst 2 ganger i året. Her tar
man opp spørsmål knyttet til medlemmenes behov og fagrådets kompetanse. Fagrådet har også vært
høringsinstans i forbindelsen med saker knyttet til dette fagfeltet, og har utarbeidet et hefte om Polio
og senskader, et skriv til helseinstitusjoner om anestesi for polioskadde, samt egne brosjyrer på
norsk, engelsk, spansk og tyrkisk om anestesi for poliopasienter. Dette materialet kan man få
tilsendt ved å henvende seg til Norges Handikaps kontor i Oslo, tlf: 24 20 24 00. Der kan man også
bestille annet informasjonsmateriell om organisasjonen og om polio. Informasjonsmateriell fines også
på vår hjemmeside.
I inneværende periode består fagrådet av følgende medlemmer:

Oslo universitetssykehus HF

Behandlingsreiser til utlandet

Besøksadr: Forskningsveien 1, 0373 OSLO
Postadr:

Oslo universitetssykehus HF,
Seksjon for behandlingsreiser,
Postboks 4950 Nydalen,
0424 OSLO

Pasient
kontakt:

90 55 92 90 (09:00-11:00 og
12:00-14:00)
behandlingsreiser@ous-hf.no

Dato: 14.02.17

Kansellering av behandlingsreise til Scandinavian Rehab Center, Tyrkia
Ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF har besluttet å avvikle behandlingsreiser til
Tyrkia basert på en risikovurdering vedrørende sikkerheten i landet. Dette er med bakgrunn
i de mange terroraksjonene som har vært gjennomført i Tyrkia.
Behandlingsreiser til utlandet beklager at din behandlingsreise til Scandinavian Rehab
Center er kansellert. Du er satt på venteliste til Vintersol dersom det skulle bli ledige
plasser der. Du vil da bli kontaktet per brev eller telefon.
Vi har dessverre ingen mulighet til å fremskaffe det totale antallet behandlingsplasser som
blir kansellert i år.
Til informasjon vil det ikke være mulig å overføre søknaden din til neste år.
Du må søke på nytt for 2018, da med behandlingssted på Tenerife.
Søknadsfristen er 1. oktober 2017.
For informasjon fra UD se: www.landsider.no

Med vennlig hilsen
Hilde Mogan
(sign)
Seksjonsleder Behandlingsreiser til utlandet
Oslo Universitetssykehus HF

•
•
•
•
•
•
•

Geir Strømsholm - Leder i Landsforeningen for polioskadde. Tlf: 71 52 56 90
Ragnhild Skovly Hartviksen – Sekretær i Landsforeningen for Polioskadde. Tlf: 95 77 55 45
Bjørn Nilsen – Nestleder i Landsforeningen for Polioskadde. Tlf: 77 67 29 46
Nils Erik Gilhus – Professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus. Tlf:
55 97 50 45
Sigurd Aarrestad – Seksjonsoverlege ved Ullevaal sykehus, lungeavdelingen.Tlf: 22 11 80 80
Anne-Kristine Schanke – Professor og Sjefspsykolog ved Sunnaas sykehus. Tlf: 95 78 12 61
Kari Lofthus – Fysioterapeut ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved UNN i
Tromsø. Tlf: 77 62 80 41

Landsforeningens tillitsvalgte i Fagrådet besitter en omfattende erfaring og kompetanse både når det
gjelder polio, organisasjonsarbeid og på forskjellige fagområder.
Spørsmål til Fagrådet kan rettes til medlemmene innen de respektive fagområder.
Varamedlemmer:
• Tina Rekand- Neurologisk avd. Haukeland Universitetssykehus. Tlf: Vara for Nils Erik
Gilhus.
• Ove Fondenes – Haukeland Universitetssykehus. Tlf: 55 97 84 80.Vara for Sigurd Aarrestad.
• Anita Kjeverud – Sykehuset Innlandet HF. Avd. for medisinsk habilitering og rehabilitering.
Tlf: 62 53 72 80 Vara for Anne-Kristine Schanke.
• Dolores Nilsen- Sunnaas sykehus. Tlf: 66 96 96 57. Vara for Kari Lofthus
• Phuoc Tan Le – Tlf: 41 14 33 21. Vara for LFPS
Ytterligere opplysninger om sykdommen poliomyelitt og senskader er tilgjengelig i vårt hefte: «Polioog senskader». Dette ligger på vår hjemmeside: lfps.no

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet
og Ullevål universitetssykehus
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Høringsuttalelse fra Norges
Handikapforbund (NHF) vedrørende forslag
til ny byggteknisk forskrift.

mot. Det synes som man har tatt
mere hensyn til uttalelser og ønsker
fra flere av de største aktørene
i byggmarkedet, enn hensyn til
brukerne, spesielt de med mere
alvorlige funksjonshemninger.
NHF har vært helt klar i sin vurdering
av disse faktorene. De har tatt
utgangspunkt i de reglene som er i dag
og i FN-konvensjonen for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Det som
ikke er akseptabelt er den tydelige
veklegging av byggaktørenes ønsker
om redusering av kravene, og ikke de
basale behov flere i befolkningen har.
Under hvert punkt i forslaget er
det laget en grundig diskusjon av
de forskjellige vurderinger og krav
til utforming som framkommer.
Det vil være for langt å gå i detalj
på dette i denne oversikten. Hele
høringsuttalesen er på 16 sider. De
som er spesielt interessert finner hele
uttalelsen på NHF`s hjemmesider.
Den er også sendt i kopi til
landsforeningene. Vi skal derfor her
begrense oss til å ta inn NHF`s
Sammendrag av hovedkonklusjoner:
•

Det er positivt at
departementet foreslår
språklige og strukturelle
forbedringer for å få en letter

lesbar og mer brukervenlig
forskrift.

andre boliger. Dette støttes i
internasjonale standarder og
forskningsrapporter.

•

Høringsforslagets definisjon
av trinnfri må endres.

•

•

Krav til maks stigning
for gangatkomst må
opprettsholdes.

Krav om innvendig bod og
utvendige sportsboder må
videreføres som i dag.

•

Høydeforskjell mellom
hvileplan må ikke økes fra 0,6
til 1,0 m.

Alle balkonger. terasser og
uteplasser til tilgjengelig
boenhet må være trinnfrie.

•

Luminanskontrast på 0,4
mellom skilt og tekst er
for dårlig og er ikke i tråd
med Blindeforbundets
anbefalinger.
Luminanskontrast må her
være 0,8.

•

Økning av maks
betjeningshøyde fra 1,1 m til
1,2 m vil utestenge mange
personer fra å kunne bruke
omgivelsene. Krav til maks
betjeningshøyde på 1,1 m må
oppterrholdes.

•

•

Evakueringsplaner alene
kan ikke ivareta sikkerheten
til personer med nedsatt
hørsel. Unntak for otiske
alarmorganar på bad og
toalettrom må fjernes.

•

”50%-regelen” for
tilgjengelig boenhet under 50
kvm må presiseres med regel
om rekkeføge i utbygging.
Det må kreves 50%
tilgjengelig boenheter i hvert
byggetrinn.

•

Det er ikke belegg for å
hevde at forskning støtter
snurektangel på 1,3 m x
1,8 m eller snusirkel på
1,3 m. Snusirkel på 1,5
m må beholdes som krav
for både studentboliger og

Høringsuttalelsen ble sendt direktoratet
den 09.0217 og er underskrevet av
leder Arne Lein og Generalsekretær
Anstein Grendahl i NHF.

Rehabilitering
Byggeforskrifter: Illustrasjonsfoto
NHF er invitert til å gi en
høringsuttalelse i anledning forslaget
fra Direktoratet for byggkvalitet
om endringer i forskriftene for
byggkvalitet. I dette legges det
opp til både forenkling av språk
og forenkling/fjerning av krav i
forbindelse med utforming av bygg.
Det er her snakk om flere forslag
som vil virke direkte inn på
funksjonshemmedes hverdag,
herunder endring/reduksjon av
påbudt minstekrav til snusirkel for
rullestoler, endring av standard for
stigningsforhold, høyder på rekkverk,
krav til repo, terskler i leiligheter
og på balkonger/terasser, mv. Det er
også forslag om å redusere kravet til
antal tilrettelagte boliger både i vanlig
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boligmasse og i studentboliger.
Hovedsakelig går forslagene ut på å
redusere kravene for tilrettelegging.
Dette er begrunnet med økonomiske
hensyn, ikke hensynet til brukere med
behov for en enklere hverdag.
NHF har gått grundig gjennom
forslagene og kommentert de sentrale
punktene som berører oss, det vil si
funksjonshemmede.
I utganganspunktet er NHF positiv til
at departementet og direktoratet har
arbeidet med disse spørsmålene og lagt
fram et forslag til endringer. I dette
arbeidet har Universitetet i Gjøvik,
byggteknisk linje, vært egasjert i
arbeidet med utprøving av alternative

verdier for de ovennevnte forslag til
endringer. Det som forundrer er de
enkle testene som er foretatt ut i fra det
som synes som et klart mål å redusere
de kravene vi har fått ghjennomslag
gjennom flere års arbeide i forbindelse
med TEK10 og nå TEK17. Det er
et urovekkende fravær av erfaringer
og konklusjoner fra internasjonale
tester og standarer. De har her tatt
utgangspunkt i de funksjonshemmede
som har de største mulighetene til å
klare seg selv. Det vil si de som er
sterke i armene og kan bruke manuell
rullestol.
Det NHF ikke kan forstå er at de
forslagene som her framkommer i
de fleste tilfellene ikke vil forenkle
hverdagen for oss, snarere tvert i

Som kjent så har «Samhandlingsreformen» gitt
kommunene et større ansvar for tilbudene innen helse og
omsorg for innbyggerne. Blant annen vil de etter hvert
overta hovedansvaret for rehabiliteringen. Omfanget
av dette arbeidet er et relativt ukjent område for
kommunene, og det er igangsatt et arbeid for å få dette
på «stell» Landsforeningene har i den forbindelse laget
en liste over de tiltak som vi mener må vektlegges i dette
arbeidet.

•

Kommunene må ha tilstrekkelig med døgnbemannede plasser som bemannes med kompetent personell.

•

Mange kommuner har ikke avtale med spesialhelsetjenesten omkring rehabilitering. Dette forutsettes
i Samhandlingsreformen.

•

Kunnskap om rehabiliteringsfeltet er ikke god nok
blant beslutningstagerne.

Vi anbefaler at medlemmene arbeider lokalt med disse
spørsmålene, og håper at denne lista er til hjelp i arbeidet.

•

Individuell plan brukes i meget liten grad.

•

Rehabiliteringsinstitusjoner har ikke alltid nødvendig kvalitet og relevant kompetanse.

•

Helsedirektoratet vil sette i gang arbeidet med en
definering av kvalitetskrav innen habilitering og
rehabilitering.

•

Landsforeningene er

•

invitert til å delta i dette arbeidet.

•

Brukerne er ikke flinke nok til å klage på tilbudet
eller mangel på tilbud. Dette må til for å få mere
søkelys på problemene. Fylkeslegen/fylkesmannen
og Pasientombudene er en viktig faktor her.

•

Det er kommune som har ansvaret for habilitering
og rehabilitering.

•

I kommunene er det mangel på plasser og kompetanse.

•

Det må stilles minimumskrav til hvilke profesjoner
som skal være kjernekompetansen i de kommunale
rehabiliteringstjenestene og til hvilke faggrupper
det må være tilgang på utover dette.

•

Det må sikres at rehabiliteringstilbud i kommunene
og rehabiliteringsplasser må avgrenses fra annen
virksomhet og bemannes med rehabiliteringspersonell. Erfaring viser at dette sikrer et bedre tilbud.
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PÅMELDINGSSKJEMA

Landsforeningen for Polioskadde

LFPS ÅRSMØTEHELG 22. – 23. APRIL 2017
DELEGAT - NAVN:

INNBYDELSE TIL ÅRSMØTE PÅ PARK INN by RADDISON OSLO AIRPORT HOTEL,
GARDERMOEN, LØRDAG 22. - SØNDAG 23. APRIL 2017
Vedlagt følger saksliste for det kommende årsmøtet, samt skjema for bindende påmelding.
Lørdag 22. april

Søndag 23. april

kl. 10:00
kl. 12:00
Kl. 13:00

Registrering til Årsmøte
Lunsj
Møtestart

kl. 10:00
kl. 12:00

Årsmøte / Lokallagenes runde
Lunsj og avreise

Gangavstand fra Gardermoen til Hotellet er ca. 200 meter. Ved behov for assistanse kontakt Aviator
PRM, tlf.nr. 64 82 19 00
DELEGATER
Delegatfordelingsliste følger vedlagt.
Endelig delegatliste sendes ut pr. mail etter påmelding.
EGENANDEL
Egenandelen for delegater og observatører er kr. 2.758,- pr. pers. (en enhet til middag på lørdag inkl.)
Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hovedstyret i hende
senest 22.02.2017 og bes sendt til sekretær Ragnhild Skovly Hartviksen, ragnhsk@online.no.
Årsmøtepapirer vil bli utsendt direkte til delegatene senest 07.04.2017 pr. e-post. Hvis noen av delegatene
ønsker å få årsmøtepapirene tilsendt pr. post må det gis melding til sekretær i forbindelse med
påmeldingen. Saklister, forretningsorden, program og evt. forslag til behandling vil bli utdelt på møtet.

……………………………………………………………………………………………………………………………

OBSERVATØR - NAVN: ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE:

……………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON:

…………………………………………………….. E.POST……………………………………………………….

LEDSAGER (NAVN)
LOKALLAG

………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………

VED OVERNATTING, SETT KRYSS ETTER ØNSKE:
JA □

SKAL LEDSAGER HA EGET ROM?

NEI □

(Hvis ja – type rom)

VANLIG ENKELTROM

□

ENKELT ROM TILPASSET RULLESTOL

□

VANLIG DOBBELTROM

□

DOBBELTROM TILPASSET RULLESTOL

□

ALLERGIROM

□

ROM NÆR HEIS

□

DELER ROM MED ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HVIS DU DELER ROM MED NOEN, HAR DERE BEGGE RULLESTOLER?
SETT KRYSS FOR HVILKEN DAG DU KOMMER:
FREDAG

□

LØRDAG

□

SØNDAG

JA □

□

SETT KRYSS FOR HVILKE MÅLTIDER DU SKAL HA:

VI MINNER OM AT STYRESAMMENSETNING, ÅRSMELDING, ÅRSMØTEPROTOKOLL
OG REGNSKAP FOR LOKALLAGENE – I HENHOLD TIL LOVENE – SKAL SENDES
HOVEDSTYRET SNAREST ETTER AVHOLDT ÅRSMØTE

FREDAG

□ Frokost

□ Lunsj

□ Middag

OBS!!! Bindende påmeldingsfrist innen 22. mars 2017

LØRDAG

□ Frokost

□ Lunsj

□ Middag

SØNDAG

□ Frokost

□ Lunsj

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet.

NEI □

Med hilsen
Allergier/diett, dersom det er mat du ikke tåler så beskriv dette……………………………………………………

Geir Strømsholm
Leder

Ragnhild Skovly Hartviksen
Sekretær

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Andre opplysninger du mener vi som arrangør bør vite:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bindende påmelding innen 22.mars 2017.
Sendes:
Ragnhild Skovly Hartviksen, Teigeveien 12 D, 1640 Råde eller til e-post: ragnhsk@online.no
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Vedr retningslinjer for
egentrening i terapibassenget for
pasienter med senfølger av polio
Vi er kjent med at flere poliopasienter har mistet
tilbudet om trening i varmtvannsbasseng. I den
forbindelse med dette har vi utarbeidet en tekst som kan
være til nytte ved søknad til kommunene om tid i slikt
bassen. Husk at det er kommunene som nå har ansvaret
for å tilrettelegge for at vi har tilgang på dette tilbudet.

Pasienter med lammelser etter gjennomgått polio har svært
god nytte av rehabiliterende behandling i varmt basseng
(terapibasseng). Effekten av slik behandling er spesielt godt
dokumentert akkurat for denne gruppen med senfølger etter
polio. Det er gjort kontrollert vitenskapelig undersøkelse
av norske pasienter, som konkluderer med sikker positiv
effekt av behandling i varme omgivelser. Det er flere
undersøkelser som dokumenterer behandlingseffekten
av trening generelt. Vi regner med at fagmiljøet ved
kommunens fysioterapiavdeling er godt kjent med dette.
For oss er det dermed uforståelig og uakseptabelt at nettopp
dette tilbudet reduseres kraftig. Vi har forståelse for at ulike
pasientgrupper konkurrerer om en resurs. Etter vår mening
bør en vurdere om ikke total brukstid for det aktuelle
bassenget kan utvides. Innenfor de rammer som finnes,
18 Polio 12017

mener vi at gruppene med vitenskapelig dokumentert
positiv effekt av denne spesifikke behandlingen må
få mer tid enn grupper med svakere eller manglende
dokumentasjon.

På denne bakgrunn vil vi be om at administrasjonen legger
til rette slik at også vår diagnosegruppe kan få tilgang til
denne viktige resurs i vår arbeide med egen helse.

Stein Johnsen
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Skjebnemorellene

Hovedstyret i LFPS: Fra venstre Geir Strømsholm, Arene Furlund, Bjørn Nilsen, Stein Johnsen, Ragnhild Skogly. Alle foto: Anne
Torjussen, NRK
gjald det først og fremst å finne en
praktisk måte å leve livet på.

Foto: Illustrasjonsfoto
Dette er tittelen på en sak som
NRK publiserte på sine nettsider
den 11.02.17. Den er skrevet av
Anette Torjusen og Anette Løken
Jahr og tar utgangspunkt i et møte
med en poliopasient på 101 år.
Den første av forfatterne besøkte
også Hovedstyremøtet i LFPS
på Gardermoen den 7. februar
og intervjuet vår leder, Geir
Strømsholm.
Vi har fått tillatelse til å bruke
artikkelen som grunnlag for en sak i
bladet vårt, og vi håper at noen kanskje
kjenner hovedpersonen i saken, eller
kjenner seg igjen på andre måter her.
Hovedpersonen er Elsa Løken fra
Romerike. I forbindelse med et besøk
på torget i Lillestrøm i 1936, hun
skulle kjøpe blomster til sin mor, fikk
hun øye på noen moreller. Dette ble
fristende og hun fikk fatt i noen av
disse. De var gode og søte, men ganske
raskt fikk hun smerter i magen. Legen
sa det var magesjau, men ganske raskt
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fikk hun også ryggsmerter. Men i og
med at legen hadde antydet at det var
magevirus så tok hun det med ro. Etter
noen dager begynte hun å bli slapp i
bena. Hun ble dårligere og dårligere,
og til slutt falt hun om ute av stand til
å stå på bena.
Elsa skjønte ikke hva som skjedde
med henne, men da legen kom på
besøk så ble det fort klart at det her var

noe mere alvorlig som hadde rammet
henne, nemlig Polio. Som de fleste
andre i samme situasjon ble hun redd.
Hun hadde et par tremenninger med
samme diagnose, og de hadde fått
varige alvorlige følger av sykdommen.
Motløsheten meldte seg og den 20 år
gamle jenta la fra seg de planene hun
hadde for sitt liv. Her var det bare å
tenke nytt. Drømmen om man og barn
måtte komme i en annen rekke. Her

En gang var det store utgifter
forbundet med å få en slik sykdom.
De fleste familier måtte bære disse
utgiftene selv. Selve oppholdet på
sykehus ble dekket, men pleieutgifter i
ettertid og utgifter til nødvendig utstyr
måtte man i stor utstrekning bære selv.
Etter hvert ble dette bedret gjennom
utbygging av velferdstilbudene, noe
som dessverre ikke har blitt en varig
ordning.
Etter en tid fikk hun plass på
Diakonhjemmet i Oslo. Der fikk hun
god behandling og opptrening, men
det ble raskt klart at hennes drøm om
å bli «gardkjerring» ikke kunne gå i
oppfyllelse. Også i den tiden var dette
et hardt arbeid, og hun hadde ikke
lengre det som måtte til for å klare det.
Det førte til at hun til slutt også fikk
oppleve noe hun lenge hadde vært redd
for. Hun var forlovet da sykdommen
meldte seg, men på grunn av denne ble
det ikke noen vei videre her.
Det er klart at dette er hardt for
den som opplever det, og mange
av poliofolket har opplevelser som
Hkan Hvære i tråd med dette. En
ting er de fysiske plagene, men også
sosiale vansker og følelser blir fort en
belastning i slike tilfelle. Imidlertid
er det vår erfaring at poliofolket er

Vaksinasjonsprogrammet: Det er viktig at det fortsetter.
flinke til å tilpasse seg, og de aller
fleste har, mot alle odds, klart å leve et
rikt og godt liv. Kanskje ikke slik man
opprinnelig hadde tenkt seg, men når
vi spør så svarer de fleste at de, jevnt
over, har hatt et godt liv.
Elsa Løken er bare en av ca. 8 – 10000
som fortsatt lever med Polio i Norge
i følge Helsedirektoratets tall. Heldig
vis har vi vært forskånet fra store
epidemiene siden etter at vaksinen
kom til Norge på midten av 1950
tallet. Det har vært noen små lokale
tilløp senere, men etter de siste 50

årene har det ikke vært noen epidemi
her i landet. Slik situasjonen er i
dag så er det heller ikke en sykdom
som er spesielt utbrett og truende på
verdensbasis, men noen steder lever
viruset fortsatt. Det igjen er grunnen
til at barn fortsatt blir vaksinert mot
viruset her i landet. I fjor ble det kun
regoistrert 36 tilfeller rundt i verden
som vi kjenner til, men fortsatt
anbefales det at voksne personer
som skal på arbeid eller ferie i risiko
soner fornyer sin vaksine. Vaksinen
er nemlig bare virksom i 10 år, og
uforsiktighet her kan føre til en ny
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Johan Falkberget og de vanføre.
Johan Falkberget var en meget
allsidig og samfunnsengasjert man.
Som kjent var han bergmann,
journalist, forfatter, stortingsmann
og en mann med stort engasjement
for mennesker. Tidlig i 1950 årene
holdt han flere radioforedrag, og vi
i Polio fikk den gang hans tillatelse
til å trykke følgende foredrag i vårt
medlemsblad.
Styreleder: Geir Strømsholm er styreleder i Landsforeningen for Polioskadde.
epidemi. Vi skal her være klar over at
noen foreldre fortsatt vegrer seg mot at
barna får vaksiner, og i verste fall kan
en som har vært i risikoområder smitte
en eller flere av de barna. Vi skal være
klar over at det bare er ca. 93 % av
barna som får slik vaksine i dag. De
sju prosentene som ikke får vaksine
utgjør ingen fare dersom de bor spredt,
men det har vi ingen garanti for. Skulle
det oppstå smitte i et fortettet miljø er
det stor fare på ferde selv i dag.
LFPS har i alle år arbeidet for å
spre kunnskap om dette og for å
få befolkningen til å beskytte seg
og sine, og NRK journalist Anette
Torjusen hadde fått kjennskap til
at vårt Hovedstyre hadde møte på
Gardermoen den 7. februar. Hun
ba om å få et møte med styret og et
intervju med vår leder.

Geir la i intervjuet vekt på at vi fortsatt
må ha sterkt fokus på arbeidet med
opplysning både om de følger det kan
få om en epidemi rammer på nytt, og
hvilke utfordringer samfunnet har i
forhold til å gi de poliorammede som
fortsatt er i live et godt og verdig liv.
Gruppen poliopasienter har fortsatt
mye å tilføre vårt samfunn i forhold
til erfaringer og lærdom om hva som
virker og ikke virker.
En ting som Geir Strømsholm vektla
er det kanskje ikke mange som tenker
over. Nemlig det at selv om man har
tatt vaksinen selv, kan man risikere
å smitte andre som ikke har blitt
vaksinert.

bra i livet. Hun er klar på at vi må
fortsette å jobbe slik at nye utbrudd
blir forhindret. Hun er helt enig i det
som vår leder sier i intervjuet. Det må
jo være bedre å ta en vaksine enn å bli
varig hemmet og lam for livet?
Vi takker NRK for at vi fikk bruke
dette stoffet og håper at det kan være
til ettertanke for flere. Kanskje noen
av oss kjenner henne som var grunnlag
for artikkelen. Vi i redaksjonen vil
også takke henne for at hun stilte opp
og var med på å sette fokus på en slik
viktig sak.

Anne Torjussen, NRK
og Stein Johnsen

Eva løken fikk seg jobb på en
telefonsentral, men hun stiftet aldri
egen familie, men hun har klart seg

Små ord til ettertanke:

Små ord til ettertanke:

Fordelen med dårlig hukommelse er at man flere
ganger kan glede seg over de samme gode tingene for
første gang».

«Min største bekymring er ikke om man lider et
nederlag, men om man er tilfreds med sitt nederlag».

Friedrich Nietzche.

Abraham Lincoln.

«Den haltes fot og den blindes øye»
Min sjel er hos hver
Som livet ga mèn,
Som verden ga mismot i eie.
Det står i Casparis bok om villreinskytteren og filosofen Jo Gjende.
Vi møter så mange som livet ga mèn.
Vi går videre. Og tenker på oss sjøl!
Han vi møtte, stanser kanskje og stirrer
etter oss. Han lever nemlig i en annen
og strengere verden – der tankelivet er
mer rensmeltet og avklaret.
Vi burde stanset, vi og. Det er mulig
han hadde noe å si oss, vi kunne ha
nytte og glede av. Noe å leve på! Han,
livet ga mèn, ble nødt til å ta sine
første møysommelige skritt ved hjelp
av stav og krykke. – Vi slapp det.
Han fòr ikke fortere enn at han fikk tid
til å gjøre seg opp en mening om liv
og lagnad. Her vant han et forsprang.
Vårt store «Vi spankulerte forbi den
ene milepelen etter den andre. Og vi
tenkte på egen bate: Makt! Penger!
Berømmelse! – Det blir en ikke alltid
så vis av.
Den evig og alltid sjølopptatte, har
ikke gjort livet rikere og lettere å leve
for andre. Hans valgspråk er: «Hit
med kaka!» - Det står kalt av den slags
mennesker.
Han, som fikk en dårlig fot, en kroket
rygg, et blindt øye, et vansiret ansikt,
er naturlig vis også nødt til å tenke på
seg. Og med adskillig større grunn!

22 Polio 12017

Han som fikk full legemlig utrustning,
verdsetter ikke alltid det elegante
utstyr. For ham blir det gjerne noe
sjølsagt. Her utelukkes enhver form
for erkjennelse og takknemlighet.
Verdiene forflates. Guds gaver blir
gjort ringe. Og en dag går en omkring
og er «en lydende malm, og en
klingende bjelle».
Hos den, livet ga mèn, er neppe alt
sjølsagt. Han står ved et annet vindu og
stirrer på livets brutale ansikt utenfor
ruten. Han vet at det er noe som heter
årsak og virkning, - og resultat. At
tilværet i det store og hele ikke er noen
folkevise som kom rekende på en
fjøl. At livet i alt vesentlig tar form av
håndens og åndens gjerning.
Han som ustanselig roper: «Hit med
kaka!» er en matlei person. Vi kaller
han med et fint navn egoist. Av de aller
fineste navn er vel heller ikke det.
Alle, som har brakt verdensordningen
i ulage og voldt menneskeheten
umåtelige sorger og lidelser, har vært
kjempe-egoister. Tyranner og mordere!
Det kan være nok å minne om Nero,
Napoleon, og vårt århundres Hitler.
Blant dem, både livet og verden ga
mèn, har jeg truffet få egoister, - så av
den typen, en ikke er i stand til å være
i hus med. De ille medfarne synes å
ha fått en djupere forståelse av den
menneskelige ufullkommenhet – det
uverdige – hos ham eller henne. En
stor prosent vanføre er høyintelligente,
mange er genier og hører til
verdenshistoriens største ånder.
Tradisjonen vil at Homèrs daktyliske
heksameter er en evig stjernebru
over gudenes bolig, nær sagt på alle
fjelltinder.
Æsop skulle være pukkelrygget. Han
var slave og rimeligvis slått fordervet
av en full herre. I verste fall har han
vært ute for en misunnelig meddikter.
Den pukkelryggede slaven ga sa

verden så dryge sannhetsord at de svir
enda – bortimot 3000 år etterpå.
Jeg spurte en gang Oskar Braaten
som fra ungdommen av led av en
ryggskade, etter fall fra en hvis hest,
om han hadde kommet til å skrive sine
glimrende skuespill hvis han ikke var
blitt rammet av det med hesten? Han
svarte: «Nei, da hadde jeg nok vært
smed!».
Det gamle ord om «en sunn sjel i et
sunt legem» er i sannhet i snaueste
laget. Fordekt tale! Heldigvis er det
også sunne sjeler i skrøpelige legemer.
Her må jeg få lov å nevne nok et navn:
Endre Jerpestad!.
For en tid siden holdt redaktør Einar
Døhl et par utmerkede foredrag her i
radio om Jerpestad. Han er et vitnemål
om hva en vanfør kan drive det til.
Fenomenet Endre Jerpestad ble født
i en liten husmannsstue i Meldalen
17. februar 1857. Altså det året Ole
Vig lukket sine øyne for alltid i
Wergelands «Hjerterum».
Endre hadde ingen føtter å gå på.
Armene var visne og vanskapte. Han
la tidlig for dagen store evner. Med
gode menneskers hjelp kom han inn
på Peter Dybdals kjente amtskole.
Den framstående skolemannen ble fort
klar over Endres allsidige begavelse.
Dybdal leste privat med Endre og lånte
han lærebøker fra høyere skoler.
Videre skolegang ble stengt. Men
han holdt fram med å være sin egen
lektor. Og med et forbausende resultat.
Jerpestad måtte holde penna mellom
sine to visne never og skrev den rene
skjønnskrift.
Han ga seg også i kast med tegne og
malerkunsten og fikk mange lovord,
til og med i den nokså bornerte
Krstianiapresse. Endre Jerpestad
skrev flere bøker – om ikke nettopp
store dikterverker- som han solgte på
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sine mange besværlige reiser. På en
av bøkene hans står det: «Hva andre
oppnådde med megen flid, oppnådde
jeg med mere flid».
Han dro med leiet årsdreng til
ungdomslag, godtemplarlosjer
og andre foreninger og leste sine
fortellinger og epistler. Honoraret fikk
han i huva. En stormfull vinterdag
gjestet han Kongens gruve for å lese
for oss bergmenn. Vi ble atskillig
glåmøgd da en kjempe kom bærende
med en halv mzan på ryggen og satte
ham – som en annen husgud – fra seg
på et bord i Storbrakka.
Det ble en stor vinterkveld i fjellet.
Endre leste oss ut av mørke stoller,
orter og durcslag og inn i sin lyse
åndsverden. Han tok seg vel i vare for
å nevne sine gjenvordigheter.
Den vanføre tilbeder av skjønnheten
i verden, var lenge en utrettelig
såmann. Han, som ingen fot hadde, ble
bokstavelig talt «den haltes fot». Og
enda mer den «blindes øye»!
– Jeg har lett forgjeves etter
Gjerpestads navn i leksikon og
oppslagsbøker. Nei, så høgt på strå
kom nok ikke han Endre. Han døde 21.
januar 1932. Endre Jerpestad lukket

heller ikke sine øyne så langt unna
Wergelands «Hjærterum».
Det gikk en tømmermanns sønn
sammen med sine disipler opp til
«trøstens by», Kapernaum. Han løste
halte, blinde og spedalske av deres
lenker.
Vi har ikke fått den evne. Men vi kan
hjelpe de lenkebundne å bære lenkene.
Helt villig til det er vi ikke bestandig.
Vi glemmer at hjertes hender er utrolig
sterke. Et vennlig smil, et kjærtegn,
et oppmuntrende ord, formår og gjøre
giftige ord innebærende døden for den,
det blir sagt til _ eller om. Det siste er
piler som rammer i mørket.

daglige liv!
«Min sjel er hos hver
Som ga livet mèn
– som verden ga mismot i eie,»
Sier Caspari.
Vårt forhold til han ved siden av oss er
avgjørende om livet er levelig – eller
uutholdelig.
Å så det vonde og hauste det gode,
hører til det umulige. Dragesædens
såmenn har gjennom all historie vært
broderskapets generalfiende.

Johan Falkberget

• småklipp

fra nær og fjern

Det skrives så mangt i
skademeldinger. I boka Noske
skademeldinnger i utvalg har Arve
Torkelsen samlet mang fornøyelige
klipp fra skademeldinger.
Så til venstre, så til høyre...
Jeg så til venstre, så ingen bil. Så til
høyre, så ingen bil. Kjørte en halv
meter ut i veien – og ble påkjørt.

Men plusselig var han der
Obesvervasjonsoppfattelsen av krysset
viste ingen motgående biler i høyre
fil, og dermed klar bane for meg. Men
plutselig var han der.
To usynelige biler?
Jeg så ingen ting før det smalt. Etterpå
påsto han at han ikke hadde sett meg
heller.

Aldri har det gått så mange med stav
og krykke på jorden som i dag – et
endeløst tog i alle land! Det er tegn
som tyder på at nye talløse skarer
av sårede vil slutte seg til. Krigens
demoner står igjen foran hvermanns
dør. De roper inn: «Mer fly,! Flere
atombomber! Større slagskip!
Kraftigere V-våpen».

Bil B fortsatte å kjøre...
Lastebil B traff bil A på vesntre
side. Bil B fortsatte å kjøre. Jeg (A)
fulgte etter. Han stoppet nede ved
kaia. Jeg spurte om vi skulle skrive
skademalding, men svarte ta jeg kunne
få kysse ham i ræva. Jeg sa at det
ikke var vi som avgjorde skylda, men
forsikringen. Da bare gjentok han at

 løsning x-ord 3 2016
M I
K
K
M E

Plutselig
Jeg så ingen i nærheten, men plutselig
var kollisjonen der.
Av samme grunn
Av en eller annen grunn har motparten
mistet kontrollen over bilen. Av samme
grunn ble jeg påkjørt.
Grunnløs påkjørsel
Det var ingen motgående trafikk eller
andre gode grunner
Hvilken lærebok da?
Krysset så klart ut. Ingen fra høyre,
ingen fotgjenger åse. Likevel smalt det.
Det var som tatt rtt ut av læreboka!

Små ord til ettertanke:

Små ord til ettertanke:

«Politiske evner er evnen til å forutsi hva som vil hende i
morgen, neste uke, neste måpned og neste år. Og etterpå
ha evnen til å forklare hvorfor det ikke hendte».

«Vitenskap er fakta; akkurat som hus er bygd av
stein, så er vitenskap bygd på fakta. Men en haug
av stein er ikke et hus og en samling fakta er ikke
nødvendigvis vitenskap».
Henri Poincarè

Ubegripelig
Hvordan noen vitner kan kalle den
lille kassevogna mi for et ”vogntog”
er ubegripelig – jeg har jo ike engang
tilhengerfeste.
Enda mer ubegripelig
Jeg er født og oppvokst like ved
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jeg kunne få kysse ham i ræva. Så satte
han seg i bilen og kjørte bort.
Jeg sto stille da bil B kom mot meg på
fire stive hjul og skled inn i meg. Han
kom ut av bilen, kom bort til meg, rev
opp døra og spurte om jeg kjørte i fylla
eller hva jeg drev med. Så satte han seg
i bilen sin og stakk av.

Uforståelig, men sant
Jeg skulle svinge av til vsnstre. SÅ
ikke bilen som kom imot. Uforståelig,
men sant.

Hva gjør du og jeg for at demonene
sjøl en dag skal bli nødt til å gå på
krykker?
Her spørres om et standpunkt i vårt

Winston Churchill.

ulykkesstedet, der mine foreldre
fortsatt bor. Jeg kjenner derfor denne
veien og forholdene meget godt. Den
siste uken har jeg kjørt forbi stedet
hvor ulykke skjedde syv ganger. Så
hvofor det skulle skje noe nå er helt
ubreipelig.

A
K
D

V

P
A
R
K
A
N
L
E
G
G
E
T

L
B U
K
S T

E
O
V B E S T
O R
U R
K O M P A
T
A E
E E T
P
N E D I
M O R A L
A R
M E
I M P E R
E I
O M A N N
G O
N A
V A R M
E
Y
A R A K T
R E K K

I
N
G
E
S
I
R

N
A
U
T
E
L T
E
N E
G N
E I
G
S E

A N
A L I
S B O
A
E
D
T
E
E R I
R I S

I
N
R
I

I
S
T
E
E
N

R
E
N
E
E

T
I
R
R
E
E
R O
R Å
R
M E N T
E R
R
K R
S Å
R T
S
E O S I
D R E A
T I M
L I G
E N
I
A G E R
E D
S T I K
E
L U

R
E
N
N
E
B
U
B
A
L
A
N
S
E
R
E
U
K
E

Bjørg Løveng, Tønsberg, ble trukket ut som vinner av x-ordet i
nr 3/2016. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.
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KV.NAVN

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

LFPS Rogaland
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no

LFPS Aust-Agder
Johannes G.Torstveit
Ettestølveien 393
4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
Mob: 466 78 450
ietorstv@online.no

Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Kari Inghelm
Ytre Nore
6711 Bryggja
Tlf: 975 65 758
kariingh@online.no

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 Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe
Thomsethsveg 17
7036 Trondheim
Tlf: 73 93 54 74
Mob: 980 59 169
ol-mla@online.no

LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
Sandvikvegen 1
2134 Austvatn
Mob. 957 02 774
olaskogh@online.no

TALLORD
FORSKJELLIG

Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

KRÅKELYD

LFPS Hordaland
Liv Grethe Markussen
Nordåsdalen 45
5235 Rådal
Tlf: 55 13 28 21
Mob: 481 26 667
livgmar@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

LFPS Telemark
Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28
3718 Skien
Tlf: 413 38 848
jan-henn@sf-nett.no

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

LFPS Nord
Jan Erling Akselsen
Postboks 497
9485 Harstad
Mob: 909 47 913
janakselsen@hotmail.com

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

LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no

KV.NAVN

LÆRSTROPP
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BLINK

TALLORD
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KONJ.

FASE
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KJEPP
SYLTETØYPRODUSENT



TONE
VOKSE

AV
(to ord)

GATE

VIA

STOFF

TINE

DAMEBLAD

JA,

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

Navn:_________________________________________________________________________________________
Adressen:______________________________________________________________________________________

SNUS

SVAK

Postnr/posts ted
Telefon:_______________________ Fødselsdato og år:___________
Epost:_ _______________________
Dato:_________________________ Underskrift___________________

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/17.
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 8. juni 2017.
26 Polio 12017

Medlemsopplysninger:
Hovedmedl.skap
LFPS		

Husstandsmedlem

Interessemedlem

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

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

3 ukers gruppeopphold for polio
Mestrings-, lærings- og treningsƟlbud
InnƟl 8 deltagere
Individuell ƟlreƩelegging
Neste gruppe: 26. september - 17. oktober 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

