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God sommer!
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Lev livet.

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

Årsmøtet vårt er unnagjort for denne gang. I år
var det noen nye delegater som vi var så heldige
å få prate med. Det er alltid kjekt å treffe nye
og at nye krefter blir med. Vi fikk mange fine
og nyttige innlegg. Vi må nesten regne oss som
en stor familie med gode sosiale egenskaper.
Stein Johnsen kom inn i hovedstyret igjen, denne
gangen som styremedlem. Det er bra at han som
redaktør av bladet vår får førstehåndsinformasjon.
Med de nye delegatene får vi sett på ting fra
nye vinkler, og de får også oppdatere seg med
historien og hva som er gjort/prøvd tidligere.

i Europa og EU. Håper også at vi blir oppdatert
på hva som skjer i forbindelse med Polio
konferansen som er tillyst i Stockholm neste år.
Til høsten, nærmere bestemt september er det
stortingsvalg. Nå må vi huske å benytte oss av vår
rett til å stemme. Det er viktig at vi gir de sentrale
politikere og partier beskjed om hva vi synes om
deres arbeid for oss/de som er uføre på grunn av
kronisk sykdom eller blitt pensjonister.
Er det greit at de frarøver oss samme regulering
som resten av samfunnet?

Vi legger merke til at vi hadde fått ett nytt år på
baken. Vi er «heldige» her på berget som ikke får
tilflyt av ungdommer. Vi unner ingen at de skal
bli smittet av polioviruset.

Er det greit at de påfører oss ekstra kostnader som
følge av en sykdom?

I 2016 var det 37 stk. nye polio tilfeller registret
på verdensbasis. Hittil i år er det registrert 5
tilfeller av vill poliovirus, 3 i Afghanistan og 2 i
Pakistan. Vi vet at Rotary International og Bill &
Melinda Gates Foundation fortsatt jobber hardt
med vaksineprogrammene, og de har som mål full
utryddelse. Ja, hva ville ha vært bedre!

Er det greit at de fratar oss kompensasjoner?

Når jeg skriver dette er det bare litt over en
uke igjen til landsmøtet i NHF. Arne Lein
har nå sittet i 2 perioder og det skal velges
ny. Ser at valgkomiteen har kommet med
sin innstilling på ny kandidat samt nye til
sentralstyret. Beklageligvis er innstillingen slik
den foreligger kun medlemmer av «NHF» som
innstilles til sentralstyret. Når vi går igjennom
«Interessepolitisk program» hvor «vi-følelsen» er
fremherskende og de store oppgavene felleskapet
står ovenfor, er det rart at landsforeningene er
utelatt.

Som dere alle vet, er vi inne i økonomisk urolig
tider, og landforingens inntekter krymper.
Vi kunne ikke ha eksistert uten hjelp fra
Fylkeslagene. Vi i hovedstyret retter en stor takk
til våre bidragsytere. Vi jobber fortsatt med å få
ned våre kostnader og vi er på rett vei. Vi må alle
ta inn over oss at skal vi ut og fortelle om polio,
samt delta i ulike aktiviteter, er det også synkront
med kostnader.

Vi bør ta til etterretning at ingen fra Polio er
med, selv om vi er den største diagnosegruppen i
organisasjonen. Vi bør nok gå i oss selv og være
mere aktive og gi innspill på kandidater.
Skal vi være med å forme fremtiden, må vi også
delta på de arena hvor vi kan påvirke og fortelle
om Polio og PPS.
I slutten av juni skal jeg på møte i EPU (den
Europeiske Polio Unionen), det blir spennende å
få førstehåndsinformasjon om hva som rører seg
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Er det greit at de fratar oss hjelpemidler?
Er det greit at de ikke følger opp universell
utforming?
Nå skal jeg ikke liste opp mer, det kan bli for
politisk. Men valget og din stemme er det
kraftigste signal du kan gi.

Jeg vil minne dere om at 1. oktober er en viktig
dato. Dette er nemlig tidsfristen for søknader til
behandlingsreiser for 2018.
Til slutt vil jeg ønske alle sammen en fin sommer
og et godt valg til høsten.
Geir

Akershus og Østfold med fagdag

Behandlingsreiser: Lege Yndis S. Strumse snakket om Behandlingsreiser.
Akershus og Østfold lag av LFPS
har på nytt arrangert en fagdag.
Denne gangen samlet det ca. 50
deltakere.

De nye parkeringsbestemmelsene er
også tidligere behandlet i samme nr. av
Polio. Ut over dette er opplysningene
tilgjengelig på Lovdata.

Samlingens hovedtema var: Alternativ
behandling – Har du smerter –
Hva er trykkbølgebehandling.
Dessuten ble det gitt informasjon
om Behandlingsreiser v/lege Yndis
A Strømsø. Hun arbeider hel tid ved
dette kontoret. Ut over dette fikk
deltakerne orientering om TEK-17, og
TEK-10. Dette går på endring i reglene
for universell tilpasning av bygninger.
Det ble også gitt orientering om de nye
reglene for parkering.

Dagens hovedtema – Alternativ
behandling – Trykkbølgebehandling/
sjokkbølgebehandling. Foreleser
kiropraktor Halvor Sørby, Follo
Kiropraktorklinikk.

Dagens klu var sang, skrevet og
fremført av Arne Furulund. Gjett om
han fikk applaus.
Strømsø orienterte om at det var
fremmet forslag om at deltakere på
behandlingsreise kunne få ha med
assistent, men så lenge det ikke blir
satt av penger til det så går både
Behandlingsreiser og LFPS i mot det.
Det vil bare føre til bortfall av rene
behandlingsplasser slik budsjettet er
nå.
Søknadsfristen for neste års
Behandlingsreise er 1. oktober. Se
egen orientering om dette annet sted i
bladet.
Når det gjelder de nye reglene for
universell utforming av bygg så viser
vi til egen artikkel i siste nr. av Polio,
(nr. 1 -2017) Saken skal behandles i
Stortinget 10.juli d.å.

Behandlingsformen er i dag en av de
mest effektive og hurtigst voksende
når det gjelder smertebehandling.
I den medisinske verden har den
eksistert siden 1980 tallet i forhold til
knusing av nyrestein, og det er i dag
den mest brukte metoden i forhold
til dette. Behandlingen består av å
tilføre smerteområdet høyenergiske
trykkbølger. Bølgene kan bli generert
på ulike måter og vil trenge gjennom
huden og videre ned i vevet. Bølgene
forårsaker mikroskopiske skader til det
allerede skadede vevet, og vil sette fart
i helingsprosessen med økt sirkulasjon
og metabolisme. Skaden regenereres
og smerten forsvinner gradvis – vevet
blir stimulert til å hele seg selv.

Sammensatte og kompliserte
symptomer og indikasjoner behandles.
Trykkbølgebehandling gir effekt
etter få behandlinger. Ved denne
behandlingen er det ingen anestesi,
og det er minimale bivirkninger
(blåmerker).
Søby har foreløpig erfaring med tre
poliopasienter over en åtte måneders
periode. En av tre har ikke hatt mer
virkning av behandlingen enn ved
tradisjonell fysikalsk behandling. De
to andre har hatt stort utbytte etter
behandlingene som skjer over en
kortere periode på 3-4 behandlinger, og
så pause. Blant annet har virkningene
vært så gode at en av pasientene nå
slipper Botox injeksjoner for kramper
i beina. Dette har vedkommende fått
kontinuerlig siden år 2000. Krampene
er nå borte.
Temadagen ble avsluttet med en
hyggelig middag. Vi arbeider med,
og vil komme tilbake til en ny tema-/
fagdag i 2018.

Aud Aasheim, referent.

Hva skjer med behandling med
trykkbølger? Det skjer endring på
cellenivå, reduserer smerter, reduserer
kalkpåleiringer, fører til vekst av nye
blodkar og stimulerer generering av
nytt bindevev.
Det viser seg at denne behandlingen
kan ha større suksessrate enn kirurgi
mange tilfeller. Det er kortere
behandlings og rekonvalesenttid. Den
reduserer smerter og muskelspenninger
og øker bevegelsesbaner.
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Styret fra 2017: Bak fra venstre Bjørn Nilsen, nestleder, Geir Strømsholm, leder, og Stein Johnsen, styremedlem. Foran sitter
Ragnhild Skovly Hartviksen, sekretær og Arne Furulund, kasserer.
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ÅRSMØTET 2017

Årsmøtet 2017 samlet på
Gardermoen Park Inn.
Så var vi samlet til årsmøte igjen på
Park Inn Hotell på Gardermoen. Det
er greit å bruke et kjent hotell slik at
vi allerede ved adkomst vet hvor vi
finner både møterom og det vi ellers
har bruk for.
Lederen, Geir Strømsholm, ønsket
alle delegater, observatører og
gjester velkommen. Han innledet
med å orientere om arbeidet med
opptrappingsplanen for rehabilitering.
Regjeringens fjerning av fritak for
egenandeler ble nevnt, herunder løftet
om mere midler til rehabilitering.
Dette er nedfelt i regjeringens
opptrappingsplan for rehabilitering
i form av en Stortingsproposisjon.
Planen foreligger i elektronisk utgave,
og delegatene fikk tilbud om å få den
tilsendt etter møtet. De fleste takket ja
til dette, men til lesernes orientering
så vil vi her ta med hovedinnholdet i
planen.
Opptrappingsplan for
Rehabilitering og Habilitering.
Definisjon: Habilitering og
rehabilitering er tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål
og virkemidler, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig
bistand til pasientens og brukerens
egen innsats for å oppnå best mulig
funksjons – og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og
i samfunnet.
Utfordringer
I dag opplever vi at det offentlige
tjenesteapparatet ikke lykkes med å
bistå brukeren ut fra dennes behov og
mål. Dette skyldes svikt på flere plan,
blant annet manglende kommunikasjon
mellom de tjenesteytende enheter.
Brukeren kan oppleve å få tilbud
fra flere instanser som ikke «henger
sammen», det vil si manglende
koordinering. Det er vel også slik at vi
opplever at planlagte tilbud ikke er å
oppdrive på det gitte tidspunkt.
Dette skyldes dessverre ofte svikt
i faglig kvalitet, arbeidsform og
organisering. Tilbudene er heller ikke
alltid i tråd med brukerens behov.

Målsetting
Habilitering og rehabilitering skal i
størst, mulig grad tilbys i brukernes
nærmiljø. Det betyr at kommune skal
styrkes både faglig og kapasitetsmessig
i tiden framover. Målsettingen er
at kommunene skal overta mere av
ansvaret for det som i dag ligger til
spesialhelsetjenesten.
Brukerorganisasjonene
Regjeringen mener at
brukerorganisasjonenes ulike tilbud
er en underbrukt resurs, både fordi vi
besitter en unik kompetanse, og fordi
utviklingen av et fullverdig tilbud vil
kreve at alle instanser samarbeider. Da
kan man ikke la være å bruke de tilbud
organisasjonene har, eller, slik som i
dag, la disse stå med lua i handa for å
få bidra.
Viktigste kritikk mot planen
I dag skilles det for dårlig mellom
habilitering og rehabilitering. Dette er
en plan, de inneholder lite opptrapping.
Planperioden er kort. Den strekker seg
fra 2017 og ut i 2019. Det etterlyses
også mere ressurser. Pr i dag er det
antydet et forbruk på 200 – 300
millioner. I dagens helse- Norge
kommer vi ikke langt med dette.
Tydelig retning
Kommune blir mer sentrale. Helseog Omsorgsdepartementet vil stille
krav til et tettere samarbeid med
brukerorganisasjonene for å yte
tilskudd til kommunene. Det må
tenkes nye måter å samarbeide
på slik at alle blir involvert på en
hensiktsmessig måte, det være seg
brukeren, brukerorganisasjonene og de
forskjellige profesjonene.
Dette systemet skal være innarbeidet
i kommunenes planer allerede i 2017,
og samarbeidet mellom partene skal
tydelig synliggjøres.
Stortingets behandling
Stortinget slutter seg i hovedsak
til disse retningslinjene. Flertallet
vektlegger målet om samarbeid
mellom pasienter/brukere,

brukerorganisasjonene, pårørende og
de aktuelle profesjonene. Økt fokus på
mestring i hverdagen og på den enkelte
brukers erfaringskompetanse skal
løftes fram. Teambasert og tverrfaglige
tjenester med en godt fungerende enhet
som vektlegger dette samarbeidet lir
vesentlig.
Behandlingsreiser
Nestleder Bjørn Nilsen overtok
så mikrofonen og orienterte om
«ståa» i forhold til status vedrørende
behandlingsreisene:
For 2017 søkte 273 polio pasienter,
hvorav 165 fikk plass. Av disse
takket siden 12 stykker nei til reise
av forskjellige grunner. På nyåret
kom meldingen om at reisene til
Tyrkia var kansellert på grunn av
den usikre situasjonen i landet.
Rikshospitalet »hev seg så rundt» og
fikk framforhandlet 40 nye plasser
på Vintersol på Tenerife. Det oppsto
da et problem i forhold til antallet
rullestolbrukere, noe som igjen førte
til at flere mistet en allerede innvilget
reise.
Rikshospitalet jobber nå bredt ut mot
Rehabiliteringsinstitusjoner i Europa,
beliggende i varme strøk, med det
som målsetting å få nye plasser. Dette
ventes avklart til høsten.
Arne Furulund og Geir Strømsholm
ble oppnevnt som medlemmer i en
gruppe som har arbeidet med framtiden
til behandlingsreiser, herunder
vurdering av diagnosegrupper. Saken
er nå ute på høring. I planen blir det
åpnet adgang til å ha med medhjelper/
assistent. Ulempen er at det medfører
at plassene på reisene reduseres med
et tilsvarende antall diagnostiserte
som antall som det blir medhjelpere.
LFPS har sakt at vi ikke kan støtte
utredningen med mindre det kommer
friske midler til dekning av utgiftene
til medhjelpere. Det vil si at man ikke
skal ta midler fra pasientenes pott.
Det blir spennende å se om de øvrige
diagnosegruppene støtter oss i dette
slik at vi får gjennomslag for våre
synspunkter.
Dersom denne ordningen blir
godkjent så vil det bli stilt krav til de
Polio 22017
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ÅRSMØTET 2017

Delegatene: Årsmøtedelagtene følger med i plenumsmøtet.
som skal være med som medhjelper.
Det blir krav om legeattest for
pasienten som sier klart at det er
nødvendig med hjelper, legeattest av
hjelperen og en kvalitetssikring av
hjelperen. Spørsmål fra salen viste
at dette var et tema som skapte stort
engasjement.
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Bjørn Nilsen avsluttet med å rose
Behandlingsreisers administrasjon for
den holdningen de møter oss med. De
lytter til våre argumenter og forsøker
i den grad det er mulig å imøtekomme
våre ønsker og behov.
Etter disse orienteringene gikk vi så
over til selve årsmøtet, og dette ble på

tradisjonelt vis innledet med et minutts
stillhet til minne om de som har gått
bort siden vi sist var samlet.
Tidligere generalsekretær
Lars Ødegaard var til stede som
representant for NHF, og ble valgt
til møteleder med akklamasjon.
Opptellingen viste at det var 23

ÅRSMØTET 2017

Styrebordet: Det avgående styret. Fra venstre Arne Furulund, kasserer, Bjørn Nilsen, nestleder, Geir Strømsholm, leder, Phuoc Tan
Le, avgånede styremedlem og Ragnhild Skovly Hartviksen.
stemmeberettigede til stede. I tillegg
var der 4 observatører. Aud Aasheim
og Ragnhild Skovly Hartviksen ble
valgt til referenter. I tillegg ble det
valgt tellekorps, redaksjonskomite og
2 til å undertegne protokollen.
Årsmeldingen ble gjennom gått og
godkjent som den forelå. Delegatene
vedtok også regnskapet, men her var
det flere spørsmål til postene enn det
var i årsmeldingen. Styret redegjorde
nok godt for dette for det ble godkjent
slik det forelå.
Handlingsplanen for 2017 ble så
lagt fram for møtet med anledning
til spørsmål og innspill. Styret fikk
tilbakemeldinger på at det er flere
viktige områder innen tilbudet til oss
som diagnosegruppe som fortsatt
trenger innsats og opplysning ovenfor
politikere og helsebyråkrater. Dette
gjelder spesielt diagnoserelaterte
spørsmål, men også spørsål knyttet
opp mot våre nye landsmenn.
Som konklusjon på disse
momentene kom det klare signaler
på at vi må vektlegge arbeidet
ovenfor innvandrere, hjelpemidler
og undervisning av helsepersonell.
Kanskje er det også på tide å se på

mulighetene fgor oppdatering av
senskadeheftet.
Rammebudsjettet skapte også
engasjement, og kasserer orienterte om
de forskjellige postene. Budsjettet ble
anbefalt i den stand det forelå. Møtet
videreførte enstemmig den ordningen
vi har for godtgjørelse til tillitsvalgte
uten endringer.
Valgkomiteens leder Mona Myrer
fikk så ordet. Hun orienterte om hvem
i styret som hadde bedt om avløsning
og de forslagene som dette medførte.
Alle forslagene til valgkomiteen ble
enstemmig vedtatt. Ledelsen i LFPS
i det kommende året blir derfor som
følger:
Leder Geir Strømsholm. Nestleder
Bjørn Nilsen. Sekretær Ragnhild
Skovly Hartviksen. Kasserer Arne
Furulund. Styremedlem Stein Johnsen.
1. vara Berit Johanesen og 2. vara Aud
Aasheim.
Ny valgkomite ble: leder Bernt
Støylen, Kjell Inge Bringedal og
Gunnbjørg Lambertsen. Vara Wera
Fjeld og Randi Halden Larsen.
Den gjenvalgte lederen, Geir
Strømsholm, takket for tilliten før han
avsluttet årsmøtet.

Møtedeltakerne fikk så en liten pause
før middag.
Neste formiddag var avsatt til
lokallagenes orientering om arbeidet
rundt i landet. Her kom det fram
mange interessante detaljer som flere
av lokalavdelingene nok kan få nytte
av i tiden framover. For gjennomgang
av dette viser vi til en egen bolk om
dette i bladet.

Stein Johnsen
referent
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Nytt fra lokallagene – landet rundt
LFPS AKERSHUS
Årsmøtet ble avholdt 16.mars og vi
var 24 medlemmer som møttes og
uten endringer i styret, så vi fortsetter
sammen på vårt arbeid kommende
periode. Laget har pr 31.12.2016 173
medlemmer.
Vi prøver etter beste evne å ivareta
medlemmene ved hyppige infoer hvor
vi også ønsker tilbakemelding fra
medlemmene om hva de kan tenke
seg på medlemsmøter. Da vårt fylke
blir splittet av Oslo og avstandene
er store, holder vi medlemsmøtene
både på vestkanten, sør i fylket og i
midtregionen. Dette har fungert bra og
de som ikke våger seg ut i trafikken får
tilbudet nokså nær hjemtraktene.
Vi prøver å nå medlemmene med
spørsmål om hva de kan ønske av
ulike temaer, men får ikke noen
tilbakemeldinger. Uansett så er
det mange ganger bare rett og slett
hyggelig med samtaler over bordet
til en kopp kaffe. Mange får da en
mulighet å komme med sine plager
og kan spørre andre. På vårparten
hadde vi besøk fra Bryn Gartneri
med tema blomster både i hage og
veranda. Jeg vil spesielt fremheve
at vi på høsten hadde vi besøk fra
Pasient- og brukerombudet i Oslo
og Akershus hvor det redegjort fra
deres arbeidsområde. Dette var meget
informativt og vi fikk rede på mye vi
ikke visste. Videre ba hun oss brukere
benytte oss av deres tjenester og hun
var veldig glad for å kunne komme på
besøk. I slutten av november hadde
vi julebord i Asker med noen og 20
medlemmer og stemningen var på
topp.
På hjemmesiden vår har det blitt gjort
store endringer og fremstår i dag i helt
fornyet utgave. Vårt styremedlem Kjell
Rehoff Larsen har fått ulike bilder/
blomster fra Akershus på førstesiden
og oppdaterer etter hvert det er noe
nytt.
Da bingoinntektene har blitt mye
mindre, faktisk fra 110000 til 22000,
har vi startet med loddsalg og
medlemmene er flinke til å ta lodd.
Videre er vi tilsluttet Grasrotandelen
som også gir oss litt inntekter.
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Styremøtene har vært holdt hos Arne i
Oslo, men vil bli flyttet til Lillestrøm
hvor vi også får mulighet til gratis
møtelokale. Vi ber medlemmene ta
kontakt dersom de har saker de vil ha
behandlet. Vår «Hjelpelinje» er fortsatt
populær og vi hjelper til med svar på
ulike spørsmål.
Samarbeidet med Østfold synes vi er
givende med jevnlige møter i hva vi
kaller et AU og en felles styresamling
en gang i året. Her diskuteres det og
vi tar opp hva vi sammen kan tilby
våre medlemmer på begge sidene av
fylkesgrensen. I år skal vi ha felles tur
til Sverige i august.
Fagdagen har vi nå samarbeidet
om siden 2012 og har hatt flere
interessante temaer.
Neste fagdag vil avvikles den
10.juni og har hovedtema Alternativ
behandling.

Grethe Platt og Helene Kjølstad

LFPS Buskeruds aktiviteter det siste
året. – 2016 – 2017
Vi har pr. 31. desember 2016 totalt 114
medlemmer, 99 hovedmedlemmer og
15 husstands- eller sidemedlemmer.
Det er avholdt seks styremøter og seks
aktiviteter inklusive medlemsmøter.
Den årlige felleskonferansen med
Vestfold og Telemark poliolag ble
holdt 20.mai på Sandefjord Motor
Hotell, med tema, Steffensrud
Rehabiliteringssenter AS v/daglig leder
Ole Jakob Dyrnes og fysioterapeut
Pema Dolma.
I etterkant av dette møtet er det noen
som har søkt om å komme dit på
poliogruppe og blitt innvilget plass.
Sommerturen gikk med buss til
Strasbourg. Det ble tid til vinsmaking
og et besøk i Hadhamar. Et sted hvor
tyskerne likviderte både nyfødte, unge
og gamle med funksjonshemming.
Tur til Sandefjord Hotell, sammen
med Vestfold og Telemark, noe som
også kan sies å ha blitt en tradisjon.

Denne gangen var det innlagt tur til
Hvalfangstmuseet.
På medlemsmøte i oktober var temaet
trening. Dette tema var spesielt
interessant siden daglig leder Truls
Nebell orienterte om nye muligheter
for trening for oss med liten eller
ingen bevegelsesmuligheter, kalt
Shapemaster. Se mer på deres
facebookside under Feel good. Det
fantes et slikt studio i Åmot, Drammen
åpnet like før møtet vårt og det bidro
til at flere av våre medlemmer trener
disse stedene. Senere har det blitt nytt
senter i Kongsberg og det har også blitt
investert i disse treningsapparatene på
et rehabiliteringssenter i Vikersund.
Julemøte på Åssiden Seniorsenter var
også hyggelig som alltid.
Buskerud er fortsatt like fornøyd
med samarbeidet med Vestfold og
Telemark. Representanter fra alle
tre fylkene er representert i felles
styremøter, vanligvis to pr. år.
Styremøtene holdes på et tidspunkt
som vi allerede er samlet, Det kan
være på samlinger eller møter på
kontoret til NHF Oslofjord Vest i
Tønsberg.
LFPS Buskerud var representert på
lederkonferansen i NHF Oslofjord
Vest. Sted Kongsberg. 2 representanter
deltok fra oss..
Vi var to representanter tilstede på
Innspillskonferansen til Stortinget ang.
Bingo og lotterispill.
Var også representert med 3 personer
på Likepersonkonferanse i Kongsberg,
Arrangør var FFO.
Leder sitter som representant i
Likepersongruppe som deltar i vakter
på brukerkontoret på sykehuset i
Drammen, i alt 10 vakter.
Flere av medlemmene hadde
dugnadsjobb på hjelpemiddelmessen
i Drammen. Dette gir jo også penger i
kassen.
På medlemsmøtene orienterer vi
medlemmene om det som skjer.

ÅRSMØTET 2017
LOKALLAGENES TIME. LFPS
ÅRSMØTE 2017
Telemark har nå 61 medlemmer.
Antallet går raskt nedover. På siste
årsmøte var vi 8 personer, 6 var fra
styret !! Det er vanskelig for mange
av medlemmene å komme til møter
/ turer. Å få nye styremedlemmer
er helt umulig. Vi har diskutert med
medlemmene om nedleggelse av laget,
dersom ikke ting forandrer seg til det
bedre !? Det ” rare ” er at det fant
vi lite gehør for ! De som kommer
til tilstellingene, sier at det sosiale
samværet betyr mye for dem, de
gangene de kommer.
Vi samarbeider med Buskerud- og
Vestfold. Uten dette samarbeidet
hadde vi ikke fått til noe særlig, med
så få aktive medlemmer. Det har vært
2 felles samlinger i 2016. Temaene
har vært Rehabiliteringsopphold på
Steffensrud i Sandefjord Motor Hotell
og Likeperson konferanse i Park Hotel
Sandefjord
På vårparten hadde Telemark Poliolag
en meget vellykket tur til Kiel. Og på
vårt julemøte feiret vi samtidig vårt 25
års jubileum. Der var representanter
fra Buskerud- og Vestfold Poliolag
tilstede.
Økonomien i laget har blitt dårligere
på grunn av sviktende bingo inntekter.
I 2016 var de redusert med ca 50 %.
Det betyr at vi må redusere utgiftene,
og høyne egenandelen .
I år har vi planlagt to felles
sammenkomster med Buskerud og
Vestfold Poliolag. Den første har tema
«Bilførere over 65+» og den andre er
på Eidene Fritidssenter på Tjøme i
Vestfold. Vi har også planer om en
samling hos en av våre medlemmer
i Skien. Og tilslutt et julemøte med
overnatting på Norsjø Hotell.
LFPS Vestfolds aktiviteter i 2016
LFPS Vestfold har sitt årsmøte i mars.
Før sommeren har vi en samling et
eller annet sted i fylket. Vi finner et
sted som også har en kulturell verdi og
etterpå spiser vi lunsj. I fjor besøkte vi
Preus fotomuseum i Horten, som har
god tilgjengelighet. Vi hadde en dyktig
guide som viste oss rundt.
På høsten har vi medlemsmøte hvor vi
har et tema. I 2016 hadde vi besøk av

en representant for Mediq/Helsehuset
som viste oss småhjelpemidler
og informerte om ordningen med
blåresept.
Julemøtet startet på konserthuset
Bølgen i Larvik hvor vi overvar
forestillingen «Christmas with Nordic
Tenors» og etterpå ble det servert
julemiddag.
Et veldig viktig tilbud for
medlemmene i LFPS Vestfold er
treningen i varmtvannsbasseng. Vi
har trening på Kysthospitalet Stavern,
Tønsberg Svømmehall og Sjølyst
Nøtterøy. Treningen registrerer vi
nå som kursvirksomheten «Leve
aktivt med din sykdom i vann» og får
tilskudd til dette fra AOF. Det er plass
til flere på disse treningene.
LFPS Vestfold har et godt samarbeid
med Buskerud og Telemark poliolag.
Vi arrangerer felles fagkonferanser og
høstsamlinger.
LFPS Vestfold samarbeider med
LFPS Buskerud og Telemark. Vi har
felles konferanser og styremøter. Vi
arrangerer en fagkonferanse i mai
måned. Da velger tema som vi mener
alle kan ha interesse av. I fjor hadde vi
besøk av representanter fra Steffensrud
rehabiliteringssenter ved daglig leder
Ole-Jakob Dyrnes og fysioterapeut
Pema Dolma som jobber med
poliogruppene.
Fellesamlingen for poliolagene i
Buskerud, Vestfold og Telemark var
på Park hotel, Sandefjord. Det er viktig
og hyggelig å komme sammen med
poliovenner og utveksle erfaringer.
På lørdag hadde vi omvisning på
Hvalfangstmuseet i Sandefjord
og etter lunsj viste Line Hersve
hvordan man bruker nettbrettet og
opprettet en gruppe på facebook kalt
«Likemannsgruppe for polio BVT».
Dette er en gruppe hvor medlemmer i
regionen kan ta kontakt med hverandre
og snakke sammen på nettet.
LFPS Vestfold har styremedlemmer
som er aktive i kommunale
og fylkeskommunale råd. Vi
har likepersoner som betjener
brukerkontoret på Sykehuset i
Tønsberg.
Økonomien er fortsatt bra og den
største inntekten kommer fra deltagelse

i bingospill.
LFPS ØSTFOLD
Lokallagenes runde årsmøtet LFPS
230417
Medlemstallet LFPS Østfold er pr
311216 - 113 personer.
Det er i året vært 1 årsmøte, 7
styremøter og 8 medlemsmøter med
forskjellige tema – bla orientering
om det nye sykehuset og foredrag fra
gartner om planting og stell av planter
og trær.
LFPS Østfold har etter vi kom med i
ny bingoring fra 010116, en stabil og
god økonomi. Vi var svært heldige.
LFPS Østfold hadde også i 2016
julebasar med mange flotte gevinster,
i tillegg til at det er loddsalg på hvert
medlemsmøte
Vi har oppslutning fra ca 25% av
medlemmene på medlemsmøtene hver
måned.
LFPS Østfold har regelmessig kontakt
med nye sykehuset i Østfold, f.eks.
helsetorgvert, og representant i
brukerutvalget ved sykehuset. Styret
LFPS Østfold har brukerrepresentanter
i NAV Moss, NAV Halden og NAV
Hjelpemiddelsentral Østfold.
Ved årsmøtet i 2016 ble lagets første
æresmedlem utnevnt.
Samarbeidet med LFPS Akershus er
veldig bra. Vi gjennomførte 2 felles
styremøter og en styrekonferanse i
tillegg til 1 utvalgsmøte i 2016.
Den store oppgaven i 2016 var fagdag
i samarbeide med LFPS Akershus,
som ble arrangert 170916 på Quality
Hotell Mastemyr – temaet var pust
og pusteteknikk ved overlege Ove
Fondenes, spesialsykepleier Sølvi
Margrete Flaaten og fysioterapeut
Ellen E. Holsvik.
Samarbeidet fortsetter med ny tema/
fag-dag på Mastemyr 10. juni 2017,
forberedelser til felles tur 24. til
27.august og ny temadag/fagdag i
2018.
Vi hadde ikke hatt muligheter til å
arrangere fagdagene uten samarbeidet.
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Mitt første møte m

EL Teide: På en av utfluktene. Bak fra venstre: Ellen Damsleth, Elbjørg Nevstad, Liv S. Engom, Odd Even Knutsmoen og Steinar
Larsen. Foran fra venstre: Inger Helebe Velde, Inger Helene Olafsen og Odd Hollås.
Høsten 2016 søkte jeg på
behandlingsreiser til Tyrkia, og
håpet det beste.
I februar i år etter kom den gledelige
meldingen om at jeg hadde fått plass,
men den gleden varte ikke lenge. I
kjølvannet av gleden kom skuffelsen.
Turen var avlyst på grunn av
uroligheter i Tyrkia.
Uken etterpå kom et nytt brev med
beskjed om at jeg hadde fått tur til
Vintersol på Tenerife.
Å nei, tenkte jeg. Ikke dit. Jeg hadde
hørt så mye forskjellig om Vintersol.
Noen kunne ikke få fullrost stedet
mens andre kunne fortelle at stedet
hadde preg av å være en institusjon,
med sykehus senger, sykehus nattbord
og liknende.
Jeg med så mange traumer fra
tidligere sykehusopphold gjennom
12 år begynte å kaldsvette, og
fikk hjertebank. Brevet kom på
formiddagen så jeg tok meg god tid
12 Polio 22017

gjennom dagen til å tenke på om jeg
skulle takke ja eller nei.
Nå er ikke jeg den personen som gir
opp så lett så på kvelden bestemte jeg
meg for å takke ja. Jeg kunne jo gi
Vintersol en sjanse. Jeg takket ja til
tilbudet.
Andre april var avreisedatoen. På
Gardemoen møtte jeg flere som jeg
kjente fra før og som heller ikke hadde
vært på Vintersol tidligere. Og det var
litt godt, for da var jeg ikke alene med
den usikre følelsen. Hadde noen og
dele tankene med.
Vi kom fram til Vintersol sent på
kvelden og fikk bare utlevert nøklene
til rommet og beskjed om hvor
matsalen var. For frokost dagen
etterpå. Rommet ja, det var ikke lett å
finne i alt kaoset. Alt jeg fikk beskjed
om var at romnummeret var nummer
41, ikke hvilken vei jeg skulle gå for å
finne det. Så da sto jeg der da, som ei
forvirret «høne». Tilslutt var det noen
som forbarmet seg over meg og viste
meg veien til rommet.

Jeg låste meg inn og tenkte at dersom
dette har et snev av sykehus så orker
jeg ikke å være der. Men jeg ble
positivt overrasket. Rommet var
nakent, hadde ei brun seng som kunne
heises og senkes, et stort nattbord,
safe og et litt større bord. For ikke å
glemme et klesskap. Alt i lyse brunt.
Slettes ikke noe som kunne minne om
et sykerom. Utenfor rommet var det en
liten hageflekk med to stoler, bord og
ei solseng. Og en hekk som skjermet
for forbipasserende. Jeg bodde i første
etasje.
Mandag våknet jeg ganske tidlig.
Det første jeg tenkte var «hvor
er matsalen». Etter å ha gjort
morgenstellet gikk jeg en tur ut for å
se meg litt rundt. Klokken var bare
sju spansk tid så det var enda mørkt
og kaldt. Ute traff jeg ei som også var
nykomling og som var ute i samme
ærend som jeg.
Vi gikk litt sammen for å se om vi
fant matsalen, og det gjorde vi. Da
oppdaget jeg at området vi skulle være

ed Vintersol

På omvisning: Liv S. Engom, fra venstre, Mona Breiby, Elen-Karin Edvardsen, Signer
Bakkejord og Marit Amalie Avdal.

Klare til dyst: Her skal det spilles boccia
på hadde en mur rundt seg. Og da
tenkte jeg mitt.
Mandagen fikk vi info om selve
Vintersol, hva vi kunne gjøre på
fritiden, hva som befant seg rundt
om kring og liste over når vi skulle
gjøre hva. Sånn som for eksempel
samtale med fysioterapeut. Vi fikk
også beskjed om oppslagstavlen hvor
vi kunne finne oppdatert info. Feilen
var at det var flere oppslagstavler på
området, og for en nykomling var dette
ikke lett.
Så var det tid for fysioterapeut. Ida
fikk jeg. En svensk ung dame, blid og
koselig.
På forhånd hadde jeg bestemt meg for
å trene hardt, få mere kondisjon og

kanskje litt styrke i polio benet om det
gikk. Under samtalen med Ida svarte
jeg dette når hun spurte hvilken tanker
jeg hadde om oppholdet og treningen.
Jeg ble satt på det tøffeste programmet.
Både på kondis og styrke.
Jeg syntes det var greit.
I og med at det var mandag og den
første treningen «Sittende kondisjon
og styrke» skulle begynne klokken
to tenkte jeg som så at da kan jeg
prøve den. Av arket jeg hadde fått
skulle dette foregå på en stasjon som
het «Lanzarote», men hvor var den?
Jeg begynte å lete og gikk rund og
fant mange andre øyer, men ikke
Lanzarote. Til slutt måtte jeg spørre

den første jeg traff. Slik gikk den
første uken, med leting, og spørring.
Jeg var helt forvirret. Alle øvelsene
foregikk på forskjellig stasjoner med
forskjellige navn på. Heldigvis viste
det seg at det ikke bare var jeg som
hadde det slikt. Vi var tross alt flere
nykomlinger.
Sittende kondisjon og styrk. Vi satt
på en krakk og gjorde øvelsene i takt
med musikken, og det var ikke noe
«latmanns trim». For ordens skyld må
jeg legge til at vi brukte vekter også til
treningen.
Jeg har vært med på mye hard
trening i mitt liv, men dette tok kaka.
Fysioterapeuten var kjempe flink. De
som gikk forbi når vi hadde øktene
våre bare riste på hodet.
Jeg hadde også valgt «Matta styrka».
Under disse øvelsene lå vi på ei matte,
men denne fysioterapeuten var ikke
noe mildere enn den på kondisjons
trening. Det fine var at alt ble gjort til
musikk og så ble vi pushet til og ta i
litt til, som det heter. Jeg var veldig
fornøyd.
Polio 22017
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På slutten av dagen var det øvelser i
basseng. Her ble også alle øvelsene
gjort til musikk og i et sett. Ingen
pauser mellom hver øvelse. Alle
øvelsene varte i tretti minutter.
Jeg skulle ha det samme
treningsprogrammet i alle fire ukene,
men hadde muligheter til å bytte
gruppe inne i mellom. Jeg gjorde det
ikke. På slutten av første uka kom det
opp oppslag, på oppslagtavlen, om
utflukt til EL Teide en utbrent vulkan
på øya. Det viste seg at Vintersol
hadde en «fritidsleder» som het
Conney. Selvfølgelig svensk han også.
Han er den som arrangerer utflukter,
arrangementer, quiz, boulé eller boccia
som vi på norsk sier, kubbespill og hva
det måtte være. Han var helt unik. Jeg
var med på flere utflukter på de fire
ukene jeg var på Vintersol og Conney
var guide. Det han kunne fortelle om
det vi kjørte forbi, og historie rundt
var helt unikt. Han arrangerte også
botsja kveldene en ganger pr. uke . På
de kveldene ble det ganske mye latter
og god stemning. Det samme med
quiz kveldene. Etter vært ble vi kjent
med Sara også. Hun er en liten svensk
kvinne med et lurt blikk og et godt
vesen. Hun steppet inn når Conney
hadde fri. Jeg håper inderlig at Conney
og Sara fortsetter på Vintersol i mange
år til. De er unike begge to på hver sin
måte.
Men alt tar slutt en gang og det gjorde
disse fire ukene også. Helt plutselig.

Den siste uka gikk jeg rundt og
sammenlignet Vintersol med Tyrkia.
Da hadde jeg vært i nesten hver krik
og krok på Vintersol og sett hvordan
stedet var og ting fungerte og ikke
minst hvordan treningen var og hvor
den foregikk. Og ikke minst kjente
på min egen form og om JEG hadde
oppnådd deg JEG ønsket å oppnå.
Sammenlignet også hva vi kunne gjøre
på fritiden uten å måtte reise langt av
sted.
Etter middagen kunne vi gå langs
strandpromenaden enten til Los
Cristianos, Las Americas, eller bare ut
av porten opp bakken og ut i byen. Alt
lå i nærheten. Det var også muligheter
til å leie sykkel litt lengre bor i gata,
om vi ønsket det. En gjorde det. I
helgene kunne vi gå den lille stubben
ned til stranden, med matpakke og bli
der hele dagen. Om vi ønsket det.
Jeg satte meg i min egen lille hage
og oppsummerte tankene mine og
sammenligningen med Tyrkia, og
må bare innrømme at Vintersol
gikk Tyrkia en høy gang. På
Vintersol var alt så rent og ryddig.
Bassenget ble «støvsugd» hver dag,
PH innholdet og temperaturen ble
målt hver dag. Vannet var rent og
fint. Bassengtreningen og annen
trening foregikk ute. Treningen
var individuelt. Jeg var med på å
bestemme selv hvilken trening jeg
ønsket meg. Kjempe bra.

Maten bra god, men den kunne vært
litt mere tilpasset oss norske, og
da tenker jeg på lunsjen. To varme
måltider pr. dag synes jeg ble litt mye
for meg. Selvfølgelig kunne jeg tatt
for meg av det hvite brødet som lå
framme. Men…
Uansett hvordan jeg prøver og snu og
vende på tankene finner jeg ikke noe å
utsette på oppholdet på Vintersol.
Jeg er veldig fornøyd med stedet,
oppholdet og formen har ikke vært så
bra på lenge. Og ikke minst…jeg kom
hjem uten bronkitt/lungebetennelse.
Noe jeg har gjort etter oppholdene i
Tyrkia.
Jeg er klar over at Clinica Vintersol og
Royal Atlantis er to vidt forskjellige
behandlingssteder, men likevel.
For ikke å glemme alle de andre,
svenskene, som også var de . Det
var veldig moro og bli kjent med
svenskene. Alle var jo bare så
hyggelige.
Til slutt må jeg bare si at min redsel
for at Vintersol hadde sykehuspreg er
gjort til skamme. Heldigvis.
Så nå ser jeg fram til neste opphold.
Og takk for et godt opphold til dere jeg
traff på Tenerife.

Liv Engom

Hilsen til alle i Norges Handikapforbund
Landsmøtet i Norges
Handikapforbund, samlet i
Lillestrøm fra 16. til 18. juni 2017,
hilser til alle medlemmer og
tillitsvalgte i våre lag, regioner
og landsforeninger.
Siden landsmøtet i 2015 er det
gjennomført en omfattende prosess
i hele organisasjonen for å fremme
forslag til hva som skal være Norges
Handikapforbund samfunnsoppdrag
mot 2030. Landsmøtet 2017 har vedtatt
forslaget og en strategi for hvordan vi
skal arbeide for å fylle oppdraget.
Vi ønsker å takke alle medlemmer
og tillitsvalgte for den betydelige
innsatsen som er lagt ned i arbeidet
med å utvikle samfunnsoppdraget
og strategien knyttet til dette. Denne
innsatsen betyr at organisasjonen nå
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står samlet i arbeidet for full deltakelse
og likestilling for funksjonshemmede.
Strategien inneholder 9
satsningsområder som viser oss vei i
arbeidet. Vi ønsker spesielt å trekke
fram at strategien legger vekt på
nærhet, og at vi skal være tilstede
der folk er. Kommunereformen vil
medføre at kommunene i framtiden vil
få større ansvar for ulike tjenester. De
kommunale rådene for mennesker med
nedsatt funksjonsevne vil ha en særs
viktig rolle i kampen for innbyggernes
rettigheter og for å legge til rette for
et samfunn som inkluderer alle. Vi
vet at nivået på kommunale tjenester
og praksis varierer fra kommune til
kommune, ikke minst år det gjelder
BPA. Vi kan ikke akseptere at
kommuner skal avgjøre den enkeltes
mulighet til å leve selvstendige liv, og
vi er bekymret for økt ulikhet mellom

kommuner i framtiden.
Vi skal være tydelig tilstede i
kommunene, ansvarlige gjøre dem,
og holde fast på at likestilling og
selvstendig liv er avhengig av
kommunens innsats for å få til dette.
Strategien innebærer at vi skal
jobbe annerledes enn tidligere. Det
vil utfordre oss alle til å tenke nytt,
ta i bruk nye arbeidsverktøy og
virkemidler og skape nye allianser.
Dette legger til rette for et tettere
samarbeid mellom tillitsvalgte og
ansatte på ulike nivå. Landsmøtet
oppfordrer alle medlemmer til å delta
i aktiviteter i lokallag og i regioner.
Vi skal stå samlet i arbeidet for å
fylle Norges Handikapforbunds
samfunnsoppdrag.

Har du orden på utløpstiden
på ditt førerkort?

Denne gangen ser vi på en viktig sak
som omfatter flere av våre medlemmer.
Det er kanskje på tide å ta en titt på
hvor lenge du har gyldig førerkort.
Dersom du overskrider utløpstidene
risikerer du å måtte kjøre opp på nytt.
Har du førerkort utstedt før 1. april
1979, må du bytte til nytt førerkort
før 1. januar 2020. Førerkort som
ikke skiftes ut innen fastsatt frist, 1/120, mister sin gyldighet. Men – de
førerkortene som er utstedt etter 1.
april 1979 har lengere gyldighet.
En rask sjekk bak på kortet kan være
lønnsomt. I verste fall kan kortet
allerede ha gått ut på dato. Hvis du har
mere enn bokstaven B på den nederste
linja skal du være ekstra påpasselig.
Mange sjaufører har førerkort som
viser at de har rett til å kjøre bil, og
kanskje også motorsykkel, fram til de
fyller 100 år. Men det var det som var
gjeldende regler da disse førerkortene
ble utstedt. Det er flere linjer bak
på kortet som kan gi deg noen leie
overraskelser. Spesielt dersom du har
førerkort for lett eller tung lastebil og
buss skal du ta deg tid til en sjekk.

Det har blitt store endringer i
førerkortreglene for de som tok
førerkortet på 80 tallet. Normal
gyldighet den gangen var livet ut,
eller til du fylte 100 år. Men snart
må førerkortet for såkalte lette
førerkortklassene: Moped (AM/M),
Personbil (B, B96, BE), Motorsykkel
(A), A2, A1), Snøscooter (S) og
Traktor (T) fornyes hvert 15. år.
Dersom førerkortet ikke blir skiftet
ut innen den fastsatte fristen mister
det sin gyldighet. Fra og med 19.
januar 2033 må EU- førerkort som
benyttes under kjøring i Norge være
i overenstemmelse med den nyeste
EU- modellen for førerkort for å være
gyldig. Denne siste regelen er kanskje
ikke så viktig for de eldste av våre
medlemmer, men den kan bli aktuell
for flere av de yngre medlemmene.
Førerkort for tyngre klasser var
tidligere gyldig for 10 år. Dette er nå
redusert til 5 år. For å få fornye disse
må du legge fram helseattest. Det betyr
at du må ha et møte med fastlegen
for å få denne attesten. De som har
helseplager som medfører at de må
innom en spesialist må være ekstra

obs. Rådet her må bli at du starter
prosessen i god tid slik at du får ordnet
alt innen fristen. Oversitter du den er
det du som førerkort innehaver som må
lide for dette. Det hele er ditt ansvar,
og du må da regne med ny førerprøve.
Helseattestene må legges fram på
trafikkstasjonen når du søker om
fornyelse. Pr. i dag er prisen for
fornyelse kr. 330 på trafikkstasjonen.
I tillegg kommer utgiftene til
legeundersøkelser. Disse attestene må
ikke være eldre enn 3 måneder når de
leveres på trafikkstasjonen.
Når du har fylt 75 år så trer det nye
regler i kraft. Dersom du ønsker å
kjøre bil ut over denne dato må du ha
legeattest fra fastlege eller spesialist.
Den kan ha en gyldighet på inntil 3 år,
avhengig av din helsetilstand.

Stein Johnsen
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Behandlingsreiser i 2018 for pasienter med senskader etter
Poliomyelitt/Post Polio Syndrom.
Søknadsfrist 1. oktober 2017
Tid: Fire ukers opphold.
Egenandel: Etter satser for egenandel fysioterapi, tak 2.
Søknadsskjemaet finner du på internettsiden til:
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Behandlingsreiser, tlf: 22 06 78 33 kl.
12 – 14.
Søker må kunne delta i fysisk trening/behandling i grupper og individuelt.
Søker må være selvhjulpen i forhold til personlig hygiene og forflytning.
Se Behandlingsreisers nettsider for informasjon om tid og sted.
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Ferietur til Amsterdam

I anledning et familiejubileum så var
kona og jeg på en tur til Amsterdam
sammen med noen gode venner noen
dager i vår. Vi reiste rundt i byen
og besøkte museer, kjente steder og,
ikke minst, Keukenhof.
Amsterdam er en grei by å ta seg fram
i både til fots og med rullestol. Store
deler av sentrum er avsperret for vanlig
biltrafikk. Her er det tilgang på både
historiske steder, butikker og kafeer
og restauranter. Dersom man blir trett
av å ta seg fram gjennom de pittoreske
deler av byen med gamle hus, idylliske
broer og spennende markeder, så kan
man ta seg en tur med kanalbåt. Da
får man anledning til å bli godt kjent
med både historie og hvordan byen
er organisert. Kanalbåtene var utstyrt
med rampe for rullestol og et veldig

servise-innstilt personale. Det samme
kan sies om bussene som tar turister
rundt i «den tørre del av byen».
Vi var blant annet en tur i
Rijksmuseum. Her var det greit å ta
seg fram med rullestol og/eller andre
framkomstmidler. I dette museet
har Nederlenderne fått samlet sin
historie på en oversiktlig måte. Det er
flotte malerier av de store mestere og
illustrerende tablåer for mange viktige
områder. Særlig det kjente bildet
Nattevakten var utrolig. Problemet
her var at der var det mange som ville
ha best mulig oversikt over detaljene
i bildet. Det som kanskje var litt
vanskelig var å ta seg til kafeen inne
i museet med rullestol, men med god
hjelp fra personalet lot også det seg
ordne.

Anne Frank museet derimot var en
større utfordring. Her vil det nok bli
nærmest ekstremsport dersom man
er avhengig av rullestol. Ellers gikk
det stort sett greit, både i lokalene
for framvisning av Delft porselen
og i en diamantfabrikk. Problemet
på slike steder er vel mere knyttet til
lommeboka enn til framkommelighet.
Hvor mange har vært i Nederland og
sett på blomstringen i Keukenhof?
Har du ikke vært der enda så bør du
unne deg det dersom du er interessert
i blomster og farger. Det er en enorm
blomsterpark som ligger like utenfor
Amsterdam. Den har hovedsakelig har
spesialisert seg på tulipaner, men har
også andre blomster.
Et besøk her har stått på ønskelista
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i mange år. Turen ut gikk via ferge
og buss. Parken kan også nåes via
tog og buss eller med bil. Både tog
og busser er stort sett lette å ta seg
fram med også med rullestoler. Før
ankomst til parken kan man fylle ut
et skjema på nett og bestille rullestol
dersom det er behov for det. Den står
da klar ved adkomst og kan avhentes i
resepsjonen. Dersom du reiser alene og
ikke kan gå fra bussen så kan du bare
si i fra på bussen så får du hjelp til å
hente stolen.
Og parken er jo nesten slik at man
ikke behøver å være dårlig til beins
for å ha bruk for rullestol. Den er
stor og oversiktlig, men det blir
langt å gå. Inntrykkene er også helt
enorme. Det er flotte farger, mønstre,
kombinasjoner m.m. som kan gå hardt
utover lagringsplass på fotoapparatet.
Nederland byr også på gode
smaksopplevelser. De er kjent for sine
oster, sin sjokolade, øl, pannekaker,
skikkelig pomes frites på gatekjøkken,
og ikke minst for sin matjessild. Det
nærmeste en norsk gane kommer
denne er nok spekesild, men den er
egentlig så mye mer. Prøv. Det er ikke
vanskelig å finne koselige «krypinn»
hvor man kan ta seg en pause og
smake på noe godt.
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Nederlenderne er et syklende folk.
Her bør vi nordboere være forsiktig.
Sykelistene har stort sett forkjørsrett
over alt, noe som kunne drive mang en
taxi sjåfør til fortvilelsens rand, men
stort sett så løste det seg.
Jeg innrømmer det gjerne. Jeg trives
i landet. Jeg har tidligere vært der
sammen med familie og venner med
bil. Det anbefales. Avstandene er ikke
store og dere kan få oppleve mye på
kort tid. Når så nederlenderne også er
et hyggelig folk så er jo alt bra, eller
ikke?

Nåja – kanskje ikke alt. Jeg har
også skrevet en sak angående mine
opplevelser på flyplassen i Amsterdam.
Det var ikke OK. Det blir spennende
å se om jeg får tilbakemelding fra
myndighetene om de kan endre –
bedre – arbeidet i sikkerhetskontrollen.
I den forbindesle, se saken på neste
side.

Stein Johnsen

Erfaringer fra en ferietur
til Nederland
Vanligvis er jeg kjent for å være
en ganske fredsommelig type som
ikke maser i tide eller utide. Men
jeg er også kjent for å kunne si i fra
dersom jeg er uenig i noe, og når jeg
opplever urettferdighet på andres
eller egne vegne. Og nå har jeg gjort,
ikke bare en, men to erfaringer som
jeg vil dele med andre, og som jeg
vil ta opp med vedkommende lands
myndigheter.
Hva er det som har oppbrakt meg nå?
Jo, la oss ta en liten oppsummering.
Som flere vet så var jeg med på EPU
sin kongress i Amsterdam for to år
siden. Det var en spennende og lærerik
opplevelse. Opplegget fungerte meget
bra helt til jeg skulle reise hjem. Jeg
er jo blant de som bruker korsett
med stålspiler og forskjellige ortoser
alt etter dagsformen. Noe som slett
ikke er uvanlig for en med Post Polio
Syndrom (PPS). Jeg klarer som oftest
å gå ved hjelp av stokk eller krykker
over ikke for lange avstander. Dette
opplever jeg som en god ting, Det
betyr at jeg stort sett klarer meg selv
på flyplasser og andre steder i forhold
til tilgjengelighet. Nåja, jeg ville jo
klart meg selv uansett, men på en litt
mere omstendelig måte. Jeg har vært
naiv til å tro at det at jeg kan bruke
vanlig innsjekking kan være med
å lette situasjonen ved avreise fra
flyplasser. Men nei, tvert i mot. Så feil
kan man ta.
Både ved avreise fra kongressen i
Amsterdam for ca. 2 år siden og nå har
jeg opplevd rutiner og en oppførsel i
sikkerhetskontrollen som for meg var
nedverdigende og plagsom. Ja rett og
slett diskriminerende.
Jeg er ikke uvant med å fly, hverken
i jobb, organisasjonsmessig eller
privat sammenheng. Jeg har faktisk
flydd over det meste av verden, men
Schiphol flyplass ved Amsterdam tar
kaka. Det er vanlig at jeg må forklare
at jeg har korsett og ortoser, og dette
blir sjekket på en enkel og grei måte
i kontrollen. Dersom kontrolløren er
i tvil blir jeg bedt om å bli med til
et avlukke og får sette meg ned når

korsettet og ortosene skal av. Dette
fordi jeg forklarer at det er vanskelig å
stå uten. Jeg får også ha med stokken
eller krykkene etter hva jeg bruker den
dagen.
På Schiphol har jeg begge de to siste
gangene fått beskjed om å gå til et
avlukke i form av en gardin lik et
dusjforheng. Når jeg har bedt om å
få med meg stokken for å klare dette
så har det blitt møtt med spørsmål og
utålmodighet. Jeg har fått høre at det
kan da ikke være nødvendig. «Du står
jo, og kan åpenbart gå noen skritt».
Men jeg kan ikke gi meg på dette,
og når stokken er på plass følger jeg
lydig og pent med. I disse avlukkene
på Schiphol finnes det ikke noe å
sitte på, noe som jeg er avhengig av
når jeg tar av korsettet. Jeg ba derfor
begge gangene om å få en stol, men
det ble bryskt avvist. Når de samtidig
ber om at skjorten og skoene skal av
så blir jeg ustø og klarer ikke dette på
egen hånd så lenge jeg må stå, men da
fikk jeg vite at joda det må du klare.
For sikkerhets skyld måtte jeg også
dra buksa ned på knærne og ta ut alt
av lommetørklær og papirtørklær
fra lommene, ikke bare en, men to
ganger. Den siste gangen etter at jeg
ettertrykkelig hadde spurt om det var
greit å legge det tilbake etter første
gang. Det fikk jeg bekreftet, men
det gjaldt bare til buksa var nede på
knærne. Da måtte prosedyren gjentas.
En kontrollør inne i forhenget og en
med hodet inn gjennom en glippe
i forhenget (siste hendelse – 4/5
2017, sent om kvelden) syntes at det
de forlangte var rett og rimelig. Det
virket som de overhodet ikke kunne
godta at jeg hadde problemer, tvert
i mot så opplevde jeg det slik at de
ikke trodde på meg og skulle straffe
meg fordi jeg var vanskelig. Jeg skal
ikke påstå at de syntes situasjonen
var underholdene, men på meg virket
det slik. De fant jo heller ikke noe av
interesse. Etter at seansen var over så
fikk jeg beskjed om å få på meg klær
og utsyr raskt. Det var ikke snakk om
å tilby hjelp i den situasjonen. Jeg
gjorde oppmerksom på at jeg opplevde
det hele som meget ubehagelig og
diskriminerende. Ingen andre i mitt

følge fikk samme behandling. Jeg
var den eneste som ble tatt med til en
slik «behandling» så langt jeg kunne
observere.
Behandlingen var til forveksling lik
den jeg fikk sist på samme flyplass.
Foreløpig er dette den eneste
flyplassen jeg har blitt behandlet slik
på, og jeg vil nok tenke meg godt om
før jeg reiser til Nederland en annen
gang.
Slik går det ikke an å behandle folk,
uansett funksjonshemming eller
ikke. Jeg forstår at sikkerheten er
viktig og har ingen problemer med
å godta inngående kontroll, men en
viss imøtekommenhet som tar hensyn
til min situasjon, og ikke minst litt
høflighet, synes jeg er rimelig.
Egentlig hadde jeg tenkt å skrive om
den hyggelige del av turen. Rundturene
i Amsterdam og i blomsterparken
Keukenhof, men så lang har disse
opplevelsene overskygget det positive.
At det skjedde en gang, for to år
siden, får så være. Det kunne vært en
tilfeldighet, men at det skjer også neste
gang er helt uakseptabelt. – Derfor vil
jeg komme med en advarsel til andre
som har tenkt seg dit. Vær obs på at
slike ting kan skje.
Den Nederlandske ambassaden i Norge
blir orientert med en kopi av dette
innlegget.

Tekst og foto:
Stein Johnsen
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Årsmeldinger fra 50-tallet
Polio vil i noen nummer av bladet framover
bringe utskrift fra årsmeldingen fra den gamle:
«Landsforeningen mot Poliomyelitt», og vi starter med
året 1951.
STYRET hadde 7 møter i 1951. Hertil kommer de møter
styrets forskjellige utvalg hadde.
Styrets medlemmer er nå: Skipsreder Øivind Lorentzen,
formann, skipsreder Knut Ulstein Kloster, viseformann, Fru
Gunvor Drake, banksjef O. Evendsen, professor, dr. med.
Peter M. Holst, fru Henny Løvenskiold, professor, dr. med.
G. H. Monrad-Krohn, avdelingslege H. S. Nissen-Lie og dr.
med. K. Zeiner-Henriksen.
Helsedirektøren er representert med overlege Fredrik
Melbye.
Landsforeningens viktigste oppgave er fremdeles å få
reist Sentralinstituttet i Oslo og poliomyelittinstitutter av
passende størrelse i andre landsdeler.
Utsiktene til å nå dette mål er nå betydelig lysere enn
tidligere. Vi har fått tilsagn om tomt for Sentralinstituttet
på Sophies Mindes grunn i Trondhjemsvegen 132
i Oslo. Dette er en meget fordelaktig løsning med
hensyn til Sentralinstituttets beliggenhet, i det en
ville kunne få et gjensidig gunstig samarbeid mellom
vanføreinstitusjonen Sophies Mindes og Sentralinstituttet
for poliomyelittbehandling. Arkitekt Magnus Poulsson
arbeider nå sammen med Landsforeningens plankomite
med planene for Sentralinstituttet. Byggekomiteen består
av: Professor, dr. med Peter M. Holst, dr. med. K. ZeinerHenriksen, avdelingslege H. S. Nissen-Lie, nevrolog,
dr. Paul E. Paulsen, fru Gunvor Drake, arkitekt Magnus
Poulsson.
Samtidig er arbeidet for å få reist et poliomyelittinstitutt for
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Vestlandet i Bergen tatt opp. Det er meningen t Vestlandets
poliomyelittinstitutt skal bli knyttet til den neurologiske
Universitetsklinikken i Bergen.
I Halden vil det i løpet av 1952 bli reist et provisorisk
poliomyelittinstitutt i tilknytning til Trygdekassen der.
Saugbruksforeningen bygger instituttet uten utgifter
for foreningen og vår arbeidsgruppe der har samlet de
nødvendige midler til utstyr. Halden kommune har stilt seg
meget velvillig til å sørge for det nødvendige med hensyn til
elektrisk kraft og vannforsyning.
I Fredrikstad, Sarpsborg og Moss har våre arbeidsgrupper
tatt opp et meget energisk arbeid for poliomyelittsaken
og har oppnådd meget gode resultater. Arbeidere
og funksjonærer, så vel som bedrifter, firmaer og
enkeltpersoner har på en meget positiv og resultatrik
måte sørget både for bidrag og flere medlemmer i
Landsforeningen.
Det provisoriske poliomyelittinstitutt på Revmatismehuset
har vært i virksomhet hele året. En av sykegymnasiastene
har vært avgitt som instruktrise i poliomyelittbehandling til
Drammen kursted under epidemien høsten 1951.
Planene for opprettelse at et poliomyelittinstitutt ved
Drammen Sykehus foreligger nå ferdig. Landsforeningens
arbeidsgruppe i Drammen og omegn har samlet inn ca. kr.
76.000,- til dette institutt som etter foreliggende beregninger
vil koste kr. 276.000,- . En regner med å få kr. 150.000,av Buskerud fylke og de manglende kr. 50.000,- vil bli
innsamlet ved en aksjon i 1952. Ved Fylkessykehuset i
Tønsberg vil en få et poliomyelittinstitutt for Vestfold. De
nødvendige midler er disponible, byggeløyve er gitt og
arbeidet vil bli påbegynt våren 1952. Vår arbeidsgruppe i
Tønsberg har gitt oss kr. 50.000,- til utstyr.
Telemark Poliomyelittinstitutt i Skien har hatt et godt

arbeidsår. Det foreligger nå planer for utvidelse av
Telemark Poliomyelittinstitutt og til dette formål er det
allerede innsamlet over kr. 200.000,- i Telemark

det av livsviktig betydning så hurtig som mulig å få den
riktige behandling. Nå er forholdet dessverre at mange må
vente på etterbehandling eller søke i andre land.

I Kristiansand S. arbeider vi for å opprette et
poliomyelittinstitutt i forbindelse med den
vanføreinstitusjonen for Sørlandet som skal oppføres der.
Planene for poliomyelittinstituttet er allerede ferdig og er
sendt myndighetene til godkjennelse. Aust- og Vestagder er
gått sammen om dette foretagende. Våre arbeidsgrupper i
disse to fylker har allerede samlet inn henimot kr. 150.000,og Kristiansand kommune har bevilget kr. 50.000,-. En
håper også her å komme i gang med byggearbeidet i 1952.

Like viktig som det er å få reist poliomyelittinstituttene
er det å sørge for å ha det nødvendige spesialutdannede
personale, både leger og sykegymnasiaster. I dag er det
mangel i vårt land på dette personale. Bare i vinter har
vi måttet få hjelp av flere danske sykegymnasiaster.
Den danske landsforeningen mot poliomyelitt og
sykegymnasiastenes organisasjon i Danmark har vært meget
imøtekommende og har ytet uvurderlig hjelp.

På Sandnes kommunale sykehus er arbeidet med å innrede
en behandlingsavdeling for poliomyelittrammede i gang.
Landsforeningens arbeidsgruppe for Stavanger og Sandnes
har samlet de nødvendige midler til utstyr.
Våre arbeidsgrupper i Trøndelagen og Nor-Norge har utført
et meget godt arbeid for poliomyelittsaken.
I Tromsø vil det ved Troms og Tromsø Fylkessykehus bli
opprettet et poliomyelittinstitutt i 1952.

FORSKNING
Både for å finne frem til forebyggende midler og for å få
stadig bedre behandlingsmetoder blir det drevet intens
forskning flere steder. I vårt land er prosektor, dr. Med.
Oskar Lahelle gått inn for poliomyelittforskning og har
av vår forening fått et stipendium på kr. 10.000,- til dette
arbeid.
POLIOMYELITTEPIDEMIEN I TRØNDELAG.

Det vil av ovenstående framgå at en nå er kommet et godt
stykke på vei med å få realisert våre landsomfattende
planer, og arbeidet vil bli fortsatt av all kraft.

Nevrolog, dr. Paul E. Paulsen i vår forening foretok i
1951 en 14 dagers reise til Namdal og Innherred for å tilse
pasientene etter epidemien i 1950, hvis behandling han var
med på å tilrettelegge høsten 1950.

Det det nå gjelder er å skaffe de nødvendige midler til å
fullføre det arbeidet som er påbegynt of som har kommet så
godt i gang.

MEDLEMSTALLET som ved utgangen av 1950 var vel
5000 er i løpet av 1951 steget til 7726. Pr. 17. april 1952 var
tallet steget til 9150.

De epidemier vi har hatt i den senere tid har gjort det
helt klart at det ikke er noen tid å miste med å få reist de
planlagte poliomyelittinstitutter. Vi står dårlig rustet i dag
og dette forholdet må bli rettet så hurtig som det på noen
måte er mulig. Dette er en samfunnssak som alle gode
og formående krefter må støtte. Hvem som helst kan bli
rammet av poliomyelitt og det gjelder å sikre oss at alle
behandlingsmulighetene er til stede når ulykken er ute.

Årsberetning har videre en oppsummering omkring
arbeidet med Landslotteriet, Frimerkesalg, salg av spesielle
polio merker og diverse arbeidsgruppers arbeid i løpet
av året. Den omtaler også samarbeid med både innen og
utenlandske organisasjoner.

Etter epidemiene i 1951 var det 1600 tilfeller med
lammelser og for dem som blir rammet av poliomyelitt er

Vi vil etter hvert komme tilbake med flere utdrag fra
tidligere årsmeldinger. Disse sier mye om framdriften av
arbeidet med poliosaken i Norge.

Stein Johnsen
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fra gamle dager
Denne gangen har vi sakset en artikkel fra avisa Nordlys i Tromsø den 27. november 1958. Det er
et referat fra et møte i regi av Norsk Folkehjelp.

POLIO-DØDELIGHETEN I NORGE SUNKET MED 80
PROSENT DE SISTE 10 ÅR.
Alt norsk polioarbeid på frivillig basis.
Moderne hjelpemidler redder 4 av 5 liv.
Professor dr. med. Peter M. Holst hadde samlet fullt hus til
det åpne møtet om poliomyelitt som tirsdag kveld ble holdt i
storsalen i Folkets Hus med Norsk Folkehjelp som arrangør.
Nøkternt og saklig la professoren fram det vitenskapen vet
om denne sykdommen i dag, men han la heller ikke skjul på
at det dessverre også var meget som ennå er uutforsket når
det gjelder poliomyelitt.
Han ga innledningsvis uttrykk for sin store begeistring
for den polio-avdeling man nå har fått ved Troms og
Tromsø sykehus, en avdeling som i alle deler fyller de
krav som man i dag stiller til en slik avdeling. Han nevnte
i denne forbindelse det store arbeidet som er var utført av
Landsforeningen mot poliomyelitt, - og at det var for å spre
opplysning om denne sykdommen og foreningens arbeid at
han og fru Margot Nissen Lie hadde tatt turen nordover.
Vitenskapen regner med at poliomyelitt er like gammel som
menneskeheten sel v, men det var først omkring 1800 den
ble utskilt som egen sykdom. Opp gjennom hele forrige
århundre spilte den imidlertid liten rolle, men i 1905 ble
Skandinavia rammet av en svær polio-epidemi, og senere
opptrådde den mer eller mindre årvisst fram til 1916, da det
stilnet av. Men i 1936 slo den til for fullt igjen, og bare i
Oslo hadde man dette året over 200 tilfeller med lammelser.
Senere har man stadig hatt nye epidemier, selv om de i
senere år har vært mindre kraftige inntil i år, da særlig
Nord-Norge er blitt rammet av epidemien.
Tidligere regnet man med at poliomyelitt ikke forekom
i tropene. Nå er man imidlertid klar over at sykdommen
opptrer over alt, men det har vist seg at sykdomsforløpet er
særlig ondartet på våre breddegrader av grunner som ennå
ikke er klarlagt.
-Og vi vet også at for hvert tilfelle med lammelser her hos
oss, er det minst 100 andre som er smittet uten å bli syke,
eller sykdomsforløpet er så lett at pasienten nesten ikke
merker det.
I de senere år har man for øvrig lært svært meget om
sykdommen, særlig etter 1910 da årsaken ble funnet. Man
trodde tidligere at sykdommen ikke var smittsom, bl. a.
fordi den opptrådde så merkelig med sporadiske tilfelle
langt fra hverandre. Sykdommen skyldes imidlertid et virus
som er så lite at det ikke lar seg påvise under mikroskop,
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den eneste måten å påvise det på er å sprøyte prøver inn i
forsøksdyr, fortrinnsvis apekatter som da vil bli syke. Dette
er selvsagt en meget kostbar forskningsmetode, og det har
ikke vært mulig for Norge og andre små nasjoner å drive
dette arbeidet i større utstrekning av økonomiske grunner.
Man er imidlertid kommet til at det fins flere typer av
dette viruset som finnes i svelg, nese, hals og utskilles ved
avføringen. Det har derfor også vært påvist i kloakkvann.
I de senere år har det vært drevet en intens forskning
når det gjelder poliomyelitt og i 1940- årene lyktes det
den amerikanske medisiner Ender å finne en metode til
formering av viruset i laboratorier, - en innsats han fikk
Nobelprisen for. Denne metoden har gjort det lettere å
påvise viruset.
Som nevnt er det bare en brøkdel av de smittede som
virkelig blir syke. På de som har blitt syke har man forsøkt
en rekke av den nye antibiotica som har vært anvendt
med til dels meget godt resultat mot andre sykdommer,
men ingen har vist seg å ha noen som helst virkning mot
poliomyelitt. Noe effektivt legemiddel mot sykdommen
har man derfor ikke. Heller ikke vet man med sikkerhet
hvordan den smitter, mange muligheter har vært drøftet,
men den mest sannsynlige er at sykdommen overføres ved
kontaktsmitte.
Som ved andre epidemier har man anvendt isolasjon, først i
3 uker, senere forlenget helsemyndighetene dette til 6 uker,
men nå er man vendt tilbake til 3. Vanskeligheten med å
gjennomføre isolasjon ved polioepidemier er nemlig at man
ikke vet hvem som bærer smitte idet bare en brøkdel av dem
er syke. Likeså vil over halvparten av dem som har vært
syke fortsatt bære smitte etter at de er utskrevet fra sykehus.
Folk er som rimelig kan være redd for smittefaren når slike
epidemier opptrer, så man kan ikke godt si at isolasjon er
helt overflødig.
Blant de mange muligheter som har vært nevnt når det
gjelder overføring av smitte er drikkevann, nedfallsfrukt,
fluer, osv., men man vet intet sikkert. Det mest effektive
middel en har fått i bekjempelsen av sykdommen er derfor
vaksinen som amerikanerne har funnet fram til etter
kjempemessige forsøk i USA – forsøk som i alt har kostet
50 mill. dollar. Vaksinen fikk imidlertid en del tilbakeslag
til å begynne med, bl. a. fikk ca. 200 av den vaksinerte
sykdommen som en følge av vaksinasjonen. Det viste
seg imidlertid at dette skyldtes en teknisk feil, i det et par
fabrikker hadde sluppet ut «levende» vaksine i stedet for

fra gamle dager

«død». Det ble etter at feilen var funnet truffet omfattende
sikkerhets tiltak, og man kan nå regne med at ca. 50 mill.
amerikanere er vaksinert uten noe uhell. I Danmark er
praktisk talt alle personer under 40 år vaksinert, og hos oss
regner man med en million vaksinerte.
Ennå er det for tidlig å si noe absolutt sikkert om vaksinens
effektivitet – 100 % effektiv er den ikke, men man regner
med 70 % - videre vet man at sykdomsforløpet blir lettere
for de vaksinerte som allikevel får sykdommen. Så selv om
man ikke kan si noe sikkert om resultatet, er det i alle fall
det eneste man i dag har til å forebygge poliomyelitt.
Også de som virkelig blir syke kan vi i dag hjelpe på mange
måter med de moderne hjelpemidler og behandlingsmåter
vi har, og vi har greid å redusere dødeligheten ganske
betydelig.
De fleste dødsfall skyldes lammelse av
åndedrettsmuskulaturen, og erfaringen viser at de fleste
lammelser går tilbake av seg selv når pasienten først har
overlevd krisen, og også åndedrettslammelser kan helbredes
fult ut. Kunstig åndedrett har derfor vært anvendt med
til dels godt resultat, dels dårlig og dels tvilsomt resultat.
Man regner med at vi berger 4 av 5 liv med moderne
hjelpemidler, noen blir helt friske mens andre får varig men.
De som er verst stilt er de kroniske respiratorpasienter,
de som er avhengig av kunstig åndedrett resten av livet i
mer eller mindre grad. Her kan man nesten spørre om det
er riktig å redde dem, men det har vist seg at mennesker
henger ved livet. Professoren nevnte et tilfelle fra hans
egen avdeling på Ullevål, en pike på 5 år som har ligget
i respirator fra hun var ½ år, og hun virker som verdens
lykkeligste unge og sjarmerer hele avdelingen med sitt lyse
humør.

behandlingsmuligheter for poliopasienter, og arbeidet bar
snart frukter.
Allerede et par år senere sto det første behandlingsinstituttet
ferdig i Skien, reist på helt frivillig basis etter en enestående
innsats fra byen og distriktet. Og nå er man kommet så langt
at hvert distrikt har sitt behandlingsinstitutt, og kapasiteten
er så stor at vi kan skaffe hver eneste pasient i landet
behandling som er fullt på høyde med den beste i utlandet,
og alt dette er utført på privat basis.
Og som sluttstenen på dette arbeidet fikk vi i fjor
åpnet Kronprinsesse Märthas institutt i Oslo som et
sentralinstitutt for hele landet for pasienter som krever slik
spesialbehandling at det ikke er mulig av økonomiske og
medisinske grunner å skaffe den utover landet.
Det som nå står igjen er utbyggingen av etterbehandlingen.
Mange av de pasienter som skrives ut lider fortsatt av en
høy grad av invaliditet, og trenger hjelp også etter at de
er kommet hjem. Dette sosialarbeidet holder man nå på å
bygge ut.
Men både driften av instituttene og sosialarbeidet koster
mange penger. Det er dyrt å drive sykehus i dag. Som
eksempel kan nevnes at for pasienter ved Ullevål sykehus
betaler trygdekassen kr. 33 pr. døgn, men oppholdet koster
sykehuset 64 pr. døgn, og differansen betales av Oslo
kommune. Polioinstituttene får ingen offentlig støtte og
er nødt til å skaffe differansen til veie på frivillig basis, og
landsforeningen er derfor er derfor i høy grad avhengig av
publikums innsats om behandlingssentraene skal kunne
holde den beredskap som er nødvendig for til enhver tid å
møte en polioepidemi på forsvarlig vis.

Også når det gjelder andre, mindre alvorlige lammelser kan
det i dag utrettes meget. Ved epidemien i 1936 hadde man
bare noen ganske få plasser for poliopasienter og ventetida
var opptil 2 år. Våre naboland Danmark og Sverige har her
kommet atskillig lenger enn oss, og opp gjennom årene er
en masse pasienter sendt utenlandsk for behandling, også i
krigsårene.
Etter krigen ble man klar over at dette ikke kunne gå lenger,
noe måtte gjøres for poliopasientene. Man var imidlertid
klar over at staten hadde mange og til dels større oppgaver
som også hastet, og i 1947 ble derfor Landsforeningen
mot Poliomyelitt stiftet med den oppgave å skape
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Hjelpemiddelmessen 2017

HjelpemiddelMesse: Styret LFPS Buskerud samlet på hjelpemiddelmessa. Foran fra venstreAsbjørn Huka og Wera Fjeld. Bak fra
venstre Anne-Lise Bekkevold, Unni Grønlund og Rolf Ask. Foto: Jan Arne Dammen.
Hjelpemiddelmessen TeVeBu er
en årlig messe for å vise brukere,
pårørende, helsepersonell, ungdom,
ansatte i skole og barnehage og
skoleelever hvilke muligheter som
finnes.
Årets messe har turnert på Østlandet
i mai med start i Ekeberghallen 4.
mai, fortsatte til Sørlandshallen,
Skienshallen og turneen ble avsluttet i
Drammenshallen 11. mai.
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Medlemmer av LFPS Buskerud er
alltid på plass. De er de første man
treffer på, da de har ansvaret for
registreringen av besøkende. I år
hadde vi i tillegg en egen stand der det
vanket en hyggelig prat med kjente
og ukjente. For å gjøre standen litt
mer synlig hadde vi fått låne roll up
fra LFPS og fått tilsendt forskjellig
materiell om polio fra kontoret i Oslo.
Takk til dere.

Norges ledende leverandører av
hjelpemidler presenterte det nyeste av
hjelpemidler innen en rekke områder,
blant annet bevegelseshjelpemidler,
løft og forflytning, hygiene, IKT, syn
og hørsel. I år var det over 50 utstillere
som var med. At messen er populær
var tydelig i Drammen der det var køtendenser i hallen til tider. I overkant
av 600 registrerte personer kom innom
for å se.

LFPS Buskerud

• småklipp

fra nær og fjern

Barn har en egen forståelse for ord
og uttrykk. Niels Vogel har samlet
inn noen og presentert dem i boken
«De to første menneskene på jorden
var Hans og Grete». Boka kom i
1983.
Kikkert: Et apparat som utvider
horisonten
Kinesisk: Et sjeldent språk som de
bare forstår i Japan og noen få andre
steder.
Klimabelte: Et ullent belte rundt
magen for varmens skyld.
Konkret: En ordre fra kongen.
Kontrafei: En dans fra Skottland.
Kortbølge: Radiobølge hvor vi kan
sende julekort til sjømenn.

Romantikk: Kunsten å skrive en
roman.
Safari: Indisk kjole som er surret
rundt tre ganger.
Sjømil: Omkretsen av en sjø.
Skala: En musikalsk trapp.
Skatt: Penger som skal betales til
staten og som vi får tilbake hvis
kommer på sykehuset. Det er noe
annet med momsen; den ser vi aldri
igjen.

Standhaftig: Å stå på et bein.
Stemmeurne: En trekantet trakt til å
rope i.
Tartar: En person som bare spiser
grønnsaker.
Telegram: En slags lydløs luftpost
hvor bokstavene er forkortet til streker
og prikker.
Trikolor: En gymdrakt i tre farger.

Slaver: Stakkars mennesker som
innerst inne var negre fra Afrika.

 løsning x-ord 1 2017

Kranium: De jordiske restene av en
sjørøver.

S

Kriminalroman: Roman skrevet av en
kriminell
Kronvitne: En person som har sett
hvor bankrøverne stakk av med
kronene.
Magesekk: Det motsatte av ryggsekk.
Messe: En gudstjeneste om bord på et
skip.
Morsmål: De ordene folk lærer av
moren sin som liten.
Myte: En løgn som er nesten sann.
Nasjonalsang: Den sangen vi synger
før vi skal ut i krig eller spille fotball.
Negativ: Et bilde hvor fargene står på
hodet.
Pensjon: En stille og rolig jobb for
eldre mennesker.
Pest: En gammel russisk
barnesykdom.
Postulat: Skriftsted fra Bibelen.
Profil: Ett ord for pannen, nesen og
haken.
Psykologi: Læren om sykkelen.
Pyramide: Et trekantet fjell med mye
sand på alle fire sider.
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Reidun Sandberg, Storvik ble trukket ut som vinner av x-ordet i
nr 1/2017. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.
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x-ord nr 2 – 2017
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GRANNER

VELGE

PLYNDRES

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4/09. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 12. oktober 2017.
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Grethe Platt
Glimmervegen 67
2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
gretheplatt@gmail.com
post@lfps-akershus.no

LFPS Nordvest
Geir Strømsholm
Nerlandsdalen 7
6508 Kristiansund
Tlf: 951 27 111
geir.stromsholm@gmail.com
Kontaktperson for Sogn
og Fjordane
Kari Inghelm
Ytre Nore
6711 Bryggja
Tlf: 975 65 758
kariingh@online.no

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 Hedmark
Håkon Jacobsen
Fargovegen 17
2316 Hamar
Mob. 480 92 853
haakon.jac@online.no
LFPS Hordaland
Liv Grethe Markussen
Nordåsdalen 45
5235 Rådal
Tlf: 55 13 28 21
Mob: 481 26 667
livgmar@online.no



JA,

LFPS Rogaland
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
Tlf: 52 22 80 86
Mob: 909 17 522
kbrin@haugnett.no
LFPS Trøndelag
Marit Berg Eldegard
Leinbakkan 83
7089 Heimdal
Mob: 950 32 449
eldegardm@gmail.com

LFPS Nordland
Edvard Elvegaard
Storhammarn 24
8150 Ørnes
Mob: 958 25 205
stiholmen@mac.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

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 Vestfold
Torunn Jacobsen

jeg ønsker å bli medlem av Landsforeningen for Polioskadde

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

Husstandsmedlem		

Interessemedlem

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

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

3 ukers gruppeopphold for polio
Mestrings-, lærings- og treningsƟlbud
InnƟl 8 deltagere
Individuell ƟlreƩelegging
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

