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Ækte kleppfisk til Ragnhild
•

Hodet til lederen er bare til pynt og
tenker ikke helt klart.

lederen har ordet

Stortingsvalget er over, og nå ser vi hvem vi i
Norge øsker skal styre landet vårt til det beste. For
hvem?
Allerede mens jeg skriver dette, ser vi at
utfordringene står i kø, særlig for de som har et
lyte av ett eller annet slag. Et bilde som sitter
igjen, er at de som har mye skal få mer, og de som
har minst skal få mindre. Er det dette som er blitt
de «nye rettferdighetsprinsippene»?
Høringsrunden om hjelpemidler gikk de
fleste imot å overføre hjelpemiddel ordningen
til kommunene. Hva kommer som forslag i
statsbudsjettet? Joda, overføringen som de fleste
var imot. Er høringsrunder blitt ett demokratisk
skalkeskjul?
Pleieordningen kan bli endret. Første oktober
trådde den nye pleieordningen i kraft. Ordningen
gir støtte til flere, men begrenser støtten til
foreldre med langtidssyke barn.

Vi i LFPS er så flinke til å gi de som
står på for oss en oppmerksomhet på
årsmøtet. Med skrekk og gru har vi
aldri gitt Ragnhild noe for den store
og omfattende jobben hun gjør før og
under årsmøtet vårt.

Det nordiske samarbeidet fortsetter og vi ser
at vi har meget god nytte av utvekslingen av
informasjon. På møtet i Stockholm ble vi enig
om å lage en felles pressemelding til Verdens
poliodag 24. oktober.
Jeg er kommet med i en gruppe fra HOD som
heter «Ressursgruppe for pilot Oppfølgingsteam»
som skal være oppfølgningsteam for pasienter/
bruker med store og sammensatte behov. Dette
blir mye arbeid og lesing i store og tunge
dokumenter. Neste samling er i desember og går
over 2 dager. Vi med polio er privilegert som får
være med på dette.
Fristen for søknad til behandlingsreiser for neste
år er passert. Håper mange får innvilget tur.
Slik som situasjonen er, har vi ikke mottatt ny
informasjon om behandlingssted. Behandlingen
blir nok på Vintersol, Tenerife.

TEK 17 er blitt innført. Et tilbakeskritt for
universell utforming.

Årsmøte i LFPS neste år vil bli på Gardemoen,
Scandic Oslo Airport, og hovedstyret har lagt opp
til at det blir en fagdag denne gangen. Så sett av
4-6. mai 2018.

Statens ran av pensjonene vår fortsetter i samme
stil.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en fin vinter,
god jul og godt nyttår.

Etter at diagnoselisten ble fjernet og fysioterapi
kom inn under egenandelstak 2, har antall
fysioterapitimer for denne gruppen gått ned.
Konklusjonen fra regjeringen er at de er
ferdigbehandlet, og har ingen ting med økonomi
å gjøre. Ja, ja folkens hva sier dere. Polio
overleverne er blitt «friske». Heldig er vi som har
så flinke og oppdaterte politikere.
Et positivt tegn er at fra 1. juli ble det innført fritt
rehabiliteringsvalg. Det skal bli spennende å se
hvordan det fungerer i praksis. Omtale om «Fritt
rehabiliteringsvalg» er tatt med i denne utgaven
av bladet vårt.
Årsmøtet i EPU (Europeiske Polio Union) valgte
Gurli Nielsen fra Danmark som ny president etter
John McFarlane. Vi ønsker Gurli lykke til. John
har blitt engasjert i oppfølging og opplæring av
helsepersonell av PPS. Dette er utenfor EPU. Mer
om dette vil komme senere.
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Geir

Det er jo noe som heter bedre sent enn
aldri. Så derfor får Ragnhild i tråd med
de andre Ækte Kleppfisk fra Nordmøre
som hun kan nyte.
Vi i styret takker Ragnhild så mye.

Behandlingsreise 2018
Rikshospitalet er nå i gang med behandlingen av
søknadene til Behandlingsreiser i 2018. Nærmere jul
vil flere av oss få beskjed om vi får plass neste år, og

POLIORAMMEDE
Elise og Ole Gotaas’ fond for
poliomyelittrammede kan etter søknad gi individuell
støtte på inntil kr 15.000, til økt livskvalitet,
tilrettelegging, hjelpemidler, rekonvalesens mv.
Søknadsfrist 14. november 2017. Tildeling skjer
5. desember 2017.
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema.
Søknad må, for å bli behandlet, omfatte:
 Opplysninger om hva det søkes støtte til.
 Utskrift av husstandens siste ligning og
ligningsattest.
 Legeattest
 Kontonummer til bruk ved eventuell
tildeling, og telefonnummer.
Søknad sendes til:
Else og Ole Gotaas’ fond
v/advokat Tom Stavnes
Tullins gate 6
0166 Oslo
E-post: siri@stavnes.no

i tilfelle når. Også det kommende året vil Vintersol
bli det stedet hvor poliopasientene får komme for
å pleie en sliten kropp og bygge oveskudd til å klare
dagliglivet.
Så langt har vi inntrykk av at de aller fleste er godt
fofrnøyd med tilbudet på Vintersol. Vi kjenner til
at tilbudet der stadig er under evaluering og at
ledelsen der satser på videreutvikling.
For tiden investeres det i nye fasilibiteter for å gi
psoroassis pasienter et bedre tilbud. Det er snakk
om bl.a et solariumsopplegg for denne gruppen.
Et tilbygg til bygget hvor kjøkkenet, spisesalen
og biblioteket holder hus er under oppføring.
Gruppetilbudene ellers er også “oppfrisket” noe
den senere tid.
For 2018 får vi 140 plasser. Det vil si 4 grupper à 35
stk. Datoer for reisene blir:
04. mars til 01. april
01. april til 29. april
21. august til 18. september
18. september til 16. oktober.

For denne siste reisen er ikke flybilettene
bekreftet enda, så det kan bli endringer, men
Behandlingsreiser regner med at det går i orden slik
det er presentert her.

www.gotaasfond.no
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Fritt behandlingsvalg og brukerens mulighet
til å orientere seg og gjøre valg.
Mandatet til RKE (Regional koordinerende enhet) fra HSØ (Helse sør
øst):
•

Ha oversikt over private og offentlige ReHabiliteringstilbud i HSØ

•

Gi informasjon om private og offentlige ReHabiliteringstilbud til
pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

•

Drifte ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - med helsefaglig
personell og -

•

Drifte nettstedet www.sunnnaas.no/rke med oversikt over tilgjengelige
rehabiliteringstjenester i regionen.

•

Bidra til utvikling av KE i sykehusområdene og dialogen mot kommunene.

•

Være pådriver for arbeidet med IP og Koordinatorfunksjonen

•

Vurdere alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private
rehabiliteringsinstitusjoner

Pasienter med innvilget rett til en bestemt behandling eller utreding vil kunne velge
behandlingssted.
PS Viktig å være klar over ulike egenandelssatser for reise i – og utenfor egen helseregion.

Helsenorge – velg behandlingssted

Endring av § 2-4. Rett til fritt behandlingsvalg 1.juli 2017
•

Pasienten har rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen
skal vurderes, jf. § 2-2. Pasienten kan bare velge virksomheter som har rett til å tildele
pasient- og brukerrettigheter etter § 2-1 b.

•

Pasient som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jf. § 2-1 b
andre ledd, kan velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal
ytes. Pasienten kan bare velge privat virksomhet som enten har avtale med et regionalt
helseforetak eller er godkjent etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven §
4-3.

•

Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå.

•

For pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern etter psykisk
helsevernloven kapittel 3, gjelder ikke retten etter første og andre ledd dersom dette vil
være uforsvarlig eller i betydelig grad er egnet til å svekke formålet med det tvungne
vernet. Tilsvarende gjelder for pasienter som tas inn på institusjon med hjemmel i
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3, dersom dette vil være uforsvarlig
eller i betydelig grad er egnet til å svekke formålet med inntaket. Retten etter første
og andre ledd gjelder ikke valg av senter for legemiddelassistert rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten dersom dette vil være uforsvarlig eller i betydelig grad egnet til å
svekke formålet med behandlingen.

•

Retten etter første og andre ledd gjelder ikke private rehabiliteringsinstitusjoner.

•

Departementet kan gi nærmere forskrifter om innholdet og gjennomføringen av valgretten
etter bestemmelsen her.

Se på den gule markeringen og avkryssningsmuliheten. Bilde er kun et eksempel.

Hva kan man så velge mellom etter 1. juli?
Ordningen gjelder elektive rehabilitering – og habiliteringstilbud som både helseforetakene og de
private institusjonene publiserer ventetider for på nettsiden Helsenorge.no/ Velg behandlingssted
Helseforetakene rapporterer ventetider på rehabilitering – og habiliteringstilbud det kan
henvises til fra primærhelsetjenesten (mest mulig sammenlignbare tilbud som ved de private
institusjonene)
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Alle helseforetak og de regionale vurderingsenhetene

Polio truer fortsatt

Rehabilitering er sortert etter 15 hovedkategorier med i alt 49 delytelser
Polio kommer under Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
•

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
– Barn og ungdom under 18 år
– CP
– Kartleggings- og vurderingstilbud
– Poliomyelitt
– Spastisitet
–

Spinal (kun kontroll – og kartlegging / vurdering)

Det testes ut hva som finnes av tilbud se
•

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/undersokelser-og-behandlingerinnen?bkid=reha

Man kan alltid kontakte

Nordisk samarbeid: Fra venstre: Ole Bornhøft, Danmark, Marina Carlson, Sverige, Agnete Seidelin, Danmark, Conny Andersson,
Sverige, ????, Sverige, Agnete Rønnqvist, Sverige, Jakob Nyhryin, Sverige og Geir Strømsholm, Norge.
Den 24. oktober er den internasjonale
poliodag. De nordiske polioforeninger
ønsker derfor i fellesskap å fremsette
viktigheten av fortsatt å holde øye med
polio viruset. Polio ikke er utryddet
i verden, og det er fortsatt behov for
kunnskap og forskning på området.
Mange av dem, som fikk polio under
de store epidemier i Norden i 1950
årene, lever med postpolio. På grund
av manglende kunnskap, har denne
gruppen vanskeligheter med å få diagnostisert deres symptomer og motta
den rette behandling.
Husk å vaksinere I de nordiske land
vaksineres de fleste barn mot polio, og
derfor har sykdommen ikke vært her
på mange år. Viruset finnes fortsatt i
noen få land i Asia og Afrika. Det er
derfor meget viktig, at alle barn fortsatt
følger vaksinasjonsprogrammene. Hvis
man planlegger at reise til et land, hvor
polio finnes, kan det derfor være en
god ide at få en re-vaksinasjon, dette
gjelder også voksne.
Selv om polio er på vei til at bli utryddet, så betegner WHO fortsatt situa-
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sjonen som en internasjonal trussel
mot menneskets helse. De har sine
vaksinasjonsanbefalinger, som gjelder
for fire land:
• Afghanistan og Pakistan, hvor det
fortsatt er spredning av polio lokalt og
spredningen av polio til andre land.
• Nigeria og Laos, hvor har vært sykdomstilfeller forårsaket av vilt poliovirus og / eller vaksine avledet poliovirus
(VDPV) lokalt, 2016.
Den andre polio-bølge Forskere regner med, at omkring halvparten av de
40.000 polio-smittede i Norden vil
utvikle postpolio, og en av de største
utfordringer er at mange har vanskeligheter med at få diagnostisert problemene. Det er vanskelig for helse
personalet å gjenkjenne og diagnostisere postpolio, fordi den lege faglige
kunnskapen om polio og postpolio er
utilstrekkelig. For eksempel møter en
fastlege i gjennomsnitt kun et par poliopasienter i sin praksis i løpet av sin
karriere. Selv om polio på verdensplan
er ved at bli utryddet, så vil polio og
særlig postpolio være her i mange år.

Det er derfor viktig, at helsepersonalet fortsatt blir undervist om polio og
postpolio.
Vi ser risikoen for at kunnskap om
polio og postpolio vil bli enda mindre,
fordi mange leger med utdannelse og
erfaring fra 50, 60 og 70 åren snart vil
bli pensjonert. Dagens legeutdannelse
om polio og postpolio er meget mangelfull.
De nordiske polioforeninger planlegger å holde et seminar om polio og
postpolio i 2018 i København. I Norge
er Landsforeningen For Polio Skadde
(LFPS) med i samarbeidet.
Om polio Polio er en virussykdom, den
spres gjennom infisert vann og kloakk.
Viruset kan skade ryggmargen og føre
til lammelser. Hvis man har hatt polio,
kan man mange år senere utvikle postpolio.
Kontakt: Landsforeningen For Polioskadde, Postboks 9217, 0134 Oslo.
E-post, post@lfps.no eller, Geir
Strømsholm, leder av LFPS, geir.
stromsholm@gmail.com

Geir Strømsholm
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helseproblemer. Men forverringen skjer sakte med færre
konsekvenser fordi den rammete tilpasser helsetilstanden
til sin livssituasjon. Allikevel trenger den aldrende
fokusgruppen spesialomsorg.
Tegn på senskader
Poliopasienter har økt risiko for belastningsskader fordi
ledd og muskler, som ikke er poliorammet, må kompensere
for svakhet og lammelser i angrepet muskulatur. Denne
muskulære ubalansen fører over år til slitasjeplager og
smerter.
Pustelammelser i akuttfasen av polio er ikke uvanlig
for dem som er hardt rammet, men at pustesvikt kan
oppstå flere år etterpå, er mindre kjent. Symptomer på
underventilering er lette å mistolke.
Personer kan ha poliovirus i kroppen uten at viruset har slått
ut. Mange tiår senere kan de oppleve å få senskader.
Typiske symptomer på senskader er:
Ekstrem tretthet/slitenhet
Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur
Smerter i muskler og ledd – hodesmerter, spesielt om
morgenen
Økende belastningsskader i lemmer og ledd
Pustevansker – underventilering – kan også være
livstruende
Psykiske problemer, angst og depresjoner

Polio går i glemmeboka
PUBLISERT: 03.10.2017 OPPDATERT: 03.10.2017
BEHANDLING: Helsepersonell med en barnepoliopasient i
et hydroterapi-bad. (Foto: Science Photo Library)

Monica Hilsen journalist
Symptomer på senskader hos poliopasienter kan forveksles med symtomer på andre sykdommer, som MS og
fibromyalgi.
På 1940- og 50-tallet herjet polioepidemier i Norge. Men
sykdommen kom raskt under kontroll etter at vaksinen ble
tilgjengelig i skoleåret 1956–57.
I dag lever det om lag 10 000 personer i Norge som
fikk poliomyelitt under epidemiene. På 1980–90 tallet
rapporterer flere tidligere polioskadete om senskader. Nye
plager hadde oppstått, etter en lang og stabil periode fra
akuttangrep og gjennopptrening.
Kunnskapen om polio er på vei til å forsvinne med
sykdommen. Men helsepersonell kan møte pasienter med
senskader eller pasienter som har tatt med seg smitten fra
utlandet.
Smitte og spredning
Poliomyelitt er en gammel sykdom, antageligvis flere
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tusen år gammel. Sykdommen rammer bare mennesker.
Poliovirus smitter gjennom hoste i den akutte fasen, og
utskilles fra tarmen hos smittede personer og lever blant
annet i forurenset vann. I deler av verden med dårlig
hygienisk standard er poliovirus til stadighet til stede, også i
flere land som for lengst har utryddet poliomyelitt.
Tilnærmet alle mennesker som kommer i kontakt med
poliovirus, blir smittet. Hos langt mer enn 90 prosent av
alle som smittes, gir virus bare en lokal reaksjon, som
eventuelt lett halsesyke eller kvalme og diaré. Hvis viruset
vandrer videre fra slimhinnene og over i blodet, får man
allmennsymptomer med feber og sykdomsfølelse. Mindre
enn 1 prosent av alle som smittes av poliovirus, utvikler
polio med lammelser, skjelvinger, svelgvansker og
pustebesvær.
Kilde: Landsforeningen for polioskadde
Spesialomsorg
– Senskader etter poliomyelitt er den rehabiliteringsgruppen
som er fulgt lengst over tid, sier professor Anne-Kristine
Schanke, fagsjef i psykologi i forskningsavdelingen på
Sunnaas sykehus.
Schanke har vært med å skrive en ny rapport om norske
poliooverlevende. I 1994 ble det gjort en studie som nå
følges opp 20 år etter. Konklusjonen er at den aldrende
poliogruppen opplever nye muskelsvakheter og økende

Forebyggende tiltak
En gjennomvaksinert befolkning er den sikreste beskyttelse
og forebygging mot nye tilfeller av polio.
I dag inngår poliovaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i
form av kombinasjonsvaksine. Gjennomført vaksinasjon gir
beskyttelse i 10 år.
Kilde: Folkehelseinstituttet
Funksjonshemning
Polioskadete kan deles inn i tre grupper; mild, moderat og
alvorlig funksjonshemning.
Personer med mild funksjonshemning kan klare seg uten
hjelpemidler. Men ny forskning viser at senskadene kan
være relativt alvorlige. Og denne gruppen kan bli nødt til å
definere seg som funksjonshemmet når senskadene oppstår.
Moderat funksjonshemning er personer med større skader,
som er avhengig av hjelpemidler som for eksempel
rullestol, krykker og låsebandasjer. Denne gruppen belaster
armer og skuldre ved forflytning og sliter derfor ofte med
smerter i nakke og skulderparti. Muskulaturen rundt hofter
og knær svekkes også og fører til ekstra stor slitasje.
Alvorlig polioskadete er vanligvis avhengige av rullestol
og eventuelt pustemaskin. Denne gruppen er avhengig av
at ting fungerer på millimeteren, og karakteriseres som
«millimeter-pasienter».
Polio kan ikke kureres.
Feilbehandling
Fordi helsepersonell ikke kjenner til symptomer ved polio,
kan rammete misforstås og feilbehandles. Konsekvensene
kan bli svært alvorlige.
For å finne ut om pasienter har senskader, kan de bli henvist
til EMG-undersøkelse (electromyografi). Denne viser
impulser/elektriske signaler i muskelceller, og på bakgrunn
av resultatet kan man vurdere om muskelen har vært affisert
som følge av akutt poliomyelitt.
Resultat av EMG, pasients sykehistorie og fungering
i hverdagslivet indikerer om det dreier seg om polio
eller andre diagnoser som for eksempel MS og fibromyalgi.

Ved operasjon av polioskadete er det er viktig å ta hensyn
til:
forebygging av blodpropp
at restitusjon ofte tar lengre tid
at anestesi kan svekke muskulatur midlertidig
at lungefysioterapi kan være nødvendig i første
postoperative fase
Rehabilitering
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen
rehabilitering. Sykehuset har behandlet personer med
senskader etter polio siden 1990 og er et av sykehusene i
landet med lengst erfaring innen fagfeltet.
Om lag 20 prosent av pasientgruppen på Sunnaas er yngre,
det vil si i 20–30 årene, og har innvandrerbakgrunn. De fikk
polio i sitt hjemland og har utviklet senskader. De trenger
råd og veiledning til videre rehabilitering, arbeidssituasjon
med mer.
Sunnaas har ingen statistikk over behandlete pasienter
fordelt på kjønn. De siste tre årene har 230 pasienter
vært på sykehuset til vurdering og oppfølging, hvorav 54
med innvandrerbakgrunn.
Behandling og veiledning
Sykepleieren har en viktig observasjons- og
informasjonsrolle i behandlingen, blant annet om pust,
ernæring, vekt og søvn. Der er viktig at aktivitetsnivået
tilpasses individuelt og at treningen overvåkes nøye. Nyere
kunnskap viser at poliopasienter både trenger og tåler
trening innenfor bestemte rammer.
Nina Levin, som er ergoterapispesialist på Sunnaas,
anbefaler å veksle mellom aktivitet og hvile. Dette gjelder
både når man trener og om man utfører andre typer
aktiviteter som matlaging, husarbeid og handling.
Former for trening er bassengtrening, lett
mosjonsgymnastikk og stavgang, men også vanlig
kondisjons- og styrketrening anbefales. Treningen kan føre
til økt styrke, bedre kondisjon og reduserte smerter.
Sunnaas gir opplæring med hjelpemidler og ikke minst
informerer og diskuterer fordeler ved å bruke disse som
avlasting. For noen kan, for eksempel, bruk av rullestol
være et «nederlag», men kanskje kan et kortere opphold i
stolen gjøre at sosiale møter er mulig.
Les også fagartikkelen fra 2009: Å leve med polio.
Senskader etter polio er den rehabiliteringsgruppen som er
fulgt lengst over tid.
Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Bytte av mail adresse:
Som det framgår av informasjonen på side 3 så
har jeg byttet mailadresse fra: hamar@uten.net til:
steinjoh1944@gmail.com Dette skyldes at jeg har hatt
et skikkelig angrep fra utlandet, sansynligvis Kina eller
Nord Korea, på min gamle adresse.
I løpet av en dag ”randt” det inn over 16.500 mail med
Kinesiske skrifttegn. Dette blokkerte for vanlige mailer,
og jeg vet med sikkerhet at flere har blitt borte. (Noen
har ringt og etterlyst svar.) Derfor; bruk kun den nye
mailadressen fra nå av.

Stein Johnsen
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Ikke-vestlige innvandre re med polio –
hvordan har de det?

På bakgrunn av funnene i
Polioundersøkelsen 2014, pågår det
nå et arbeid med å ferdigstille nok
en internasjonal forskningsartikkel,
denne gang med fokus på
innvandrere med ikke-vestlig
bakgrunn med polio.
Mange av medlemmene vil
nok huske det omfattende
spørreskjemaet som de fylte ut i
2014 og hvor resultatene foreløpig
er presentert i desembernummeret
av Polio-2014, i tillegg til en
artikkel i Journal of Rehabilitation
Medicine i oktober 2016; HEALTH
AND SOCIAL CONDITIONS
IN NORWEGIAN POLIO
SURVIVORS: A 20-YEAR
FOLLOW-UP STUDY.
Hensikten med undersøkelsen
var å kartlegge og dokumentere
polioskaddes medisinske, sosiale og
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psykososiale situasjon.
Studien konkluderte i hovedsak med
at:
o

Polioskadde har økende
helseproblemer ved økende
alder

o

Det er et betydelig økt behov
for hjelpemidler

o

Det viktig å identifisere
undergrupper med udekkede
medisinske behov

o

Kompliserende faktorer, som
puste– og svelgvansker, kan
være livstruende ved feil
diagnose eller behandling

Foreslåtte tiltak var blant annet
o

Jevnlig evaluering og
behandling for å opprettholde

funksjon og sørge for
nødvendig helsehjelp
o

Polioskadde bør refereres
til regionale sentre for
spesialiserte undersøkelser og
behandling også i eldre alder

Fokus både i denne studien, og i
tidligere studier, har av naturlige
årsaker vært etnisk norske
polioskadde. Men verden forandrer
seg, og vi tror det vil være av stor
interesse å undersøke om personer
med andre erfaringer i akutt- og
rehabiliteringsfasen framviser
andre problemstillinger. Derfor har
vi utelukket innvandrere fra andre
vestlige, industrialiserte land, som
vi antar har hatt omtrent samme
behandling og rehabilitering som
norske, og har endt opp med en liten
gruppe på 34 personer fra det vi kaller
ikke-vestlige land, til sammen 26 land,

spredt over store deler av kloden.
Vi er klar over at denne gruppen
ikke nødvendigvis er representative
for alle innvandrere med polio,
det krever blant annet svært gode
norskkunnskaper for å gi seg i kast
med å svare på vårt omfattende
spørreskjema på 20 sider.
Hva kjennetegner polioskadde fra
ikke-vestlige land?
Vi er i god gang med å bearbeide
funnene statistisk og ser allerede
tendensen til at det kan dukke opp
mange spennende problemstillinger.
For eksempel:
Polioskadde med innvandrerbakgrunn
er blant annet betydelig yngre enn
den norske poliogruppen, og mer
enn en tredjedel er fortsatt i jobb.
De var også vesentlig yngre da de
fikk akutt polio, og bare halvparten

så mange som de norske var innlagt
på sykehus i akuttfasen. Polioskadde
innvandrere opplever samme grad av
ny muskelsvekkelse som norske, og
de er betydelig yngre når dette inntrer.
Vestlige polioskadde opplevde nye
svekkelser i gjennomsnitt mellom 40 –
50 år, mens ikke-vestlige opplever nye
svekkelser allerede mens de er tidlig
i 30-åra. Dette er funn som vil være
viktig å være oppmerksom på for det
helsevesen som skal behandle ikkevestlige polioskadde.
Sammenlignet med norske
polioskadde, har yngre innvandrere
med polio betydelig mindre muskel/
skjelettplager, hjerteproblemer og
kreft, mens de rapporterer betydelig
høyere grad av smerte og psykososiale
problemer.
Innvandrere med polio opplever
også i mye større grad både sin

fysiske og psykologiske helse som
utilfredsstillende og nesten dobbelt
så mange som de norske sier de har
psykologiske problemer som de
trenger profesjonell hjelp for.
Dette er noen smakebiter på det som
kan leses ut av en foreløpige statisk
analyse, og som dere forstår vil alle
disse funnene være åpne for tolkning
og diskusjon. Vi har derfor i første
omgang fått i gang en referansegruppe
med de som arbeider med polioskadde
på Sunnaas. Jeg håper at dette når
polioskadde personer med innvandrerbakgrunn og som kunne tenke seg
å delta i referansegruppen, først og
fremst for å bidra med egne erfaringer
i diskusjonen rundt funnene. Av
praktiske årsaker bør de bo i Oslo/
Østlandsområdet.

Lillian Festvaag
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LFPS Vestfold feiret sitt
30 års jubileum

På Sjømilitære Samfund, Horten, fredag 16. juni. I den Han kunne mer enn de fleste i hele kongeriket
forbindelse ble det laget et historisk tilbakeblikk for
når det gjaldt å drive lag og holde ting.
poliolaget som vi gjerne vil dele med lesere av Polio.
Mens han var høvedsmann, blei han ramma av sjukdom.
De mista han altfor tidlig,
Soga om poliofolket
og det ble stor sorg blant poliofolket.
Det var en marsdag for 30 år siden.
For å si det som rett er, så er det en kvinnealder siden.
75 mennesker fra vestviken i kongeriket var samlet til
et viktig ting på det gildeste stedet de kunne finne.

I det høye råd i dag sitter mange av de samme gjeve
folka som satt der i starten.
(Det har begynt å gro mose på noen dem,
men det skal vi ikke snakke om i fint selskap.)

Det var en sak som gjorde at de fikk alvorlige rynker i
panna.
Det hadde seg nemlig slik at for enda lengre tid tilbake,
for mer enn tre snes med år eller der omkring,
hadde det herja en stygg sjukdom i landet.
Det var særlig barn som fikk sjukdommen.
Noen måtte ligge lenge på hospitalet.
De fleste kom over den verste ria og ble friske
og levde vanlige liv i mange år.

Dagens høvedskvinne har vært det i over en halv
kvinnealder.
Hun er ei godlynt kjerring, har orden på styre og stell
og har nøklene til viktige ting innafor stakken.
Hun vet hva hun vil.
I dag er det er bare kvinnfolk som sitter i det høye råd.

Men på denne tiden da dette tinget ble holdt,
begynte mange å kjenne vondter både her og der.
De ble kraftlause og hadde kjent det sånn både
tittere og oftere de siste åra.

Stundom har de storsamling med folk fra Telemark og
Buskerud.
Da har mange flere muligheter til å få kunnskap fra
kloke folk som lever av å være kloke og har mye forstand.
For alle vil gjerne vite om det finnes hjelp for å gjøre
et strevsomt liv litt mindre strevsomt.

Det var derfor de kom til dette tinget denne marsdagen.
For å få rede på hva denne kraftløysa kunne komme av,
hadde noen sendt bud på en klok mann.
Han kom fra den store byen på andre siden av fjellet.
Han hadde både vett og forstand på mangt og mye
om det som plaga dem som hadde vært sjuke.
Den budsendte kom til den vesle byen på den andre siden
av fjellet, og dermed var de i gang. Slik startet det.
De var en av de første i kongeriket som hadde et sånt ting.
Senere har det vært holdt slike ting over hele kongeriket.
Tinget ville ikke gå fra hverandre før de hadde
dannet et lag som kunne jobbe videre med dette.
Tinget fant forstandige kvinner og menn til
å holde styr på seg.
Anne het den første høvedskvinna.
De ville ha rede på mye og holdt tingsamling flere ganger
i året.
Den gjeveste er tingsamlinga i mars.
Det er da de velger høvedskvinne eller –mann og det høye
råd.

De har andre tingsamlinger også,
for det er mye som skal tas rede på.

Vi kan gjerne åpne spaltene for erfaringer fra
medlemmene i så henseende. Som en forsiktig
begynnelse kan vi i dag ta med en liten orientering om
hvor man kan hente inn flere gode tips.
Jeg var nylig på et fordrag i en stoffskifteforening som
ble holdt av overlege Audun Myskja. Han er nevrolog
og har lang erfaring i arbeide med denne gruppen
lidelser, spesielt med parkinson pasienter.
Myskja presenterte konkrete øvelser som de fleste
kan gjøre, både i forhold til bevegelse og i forhold til
fokusering på trykkpunkter flere steder på kroppen.
Han demonstrerte også pusteteknikk samtidig som

Han fikk vite at de nå er tatt i bruk nye kort, men at våre
“gamle” kort ikke skal byttes ut før de utløper på ordinært
vis. Det vil si at disse kortene er gyldig fram til den
utløpsdato som er anført på kortet.

Høvedsmannen de valgte, var en flott kar.

Tredje gangen poliofolket prøvde seg, møtte de den

Trykkpunktene er spesielt nyttige for de som sliter
med kalde hender og ben, noe mange poliopasienter
gjør. Pusteteknikkene kan være nyttige i forhold til
stress og smertemestring.
Det vil bli for omfattende, og kanskje også en kilde til
feil, dersom jeg skal prøve å gjengi noe av dette her,
men det går an å ta kontakt med Myskja og avtale tid
fot for et foredrag med tilhørende demonstrasjon av
praktiske eksempler i de lokale poliolagene. Han er en
frisk og fengende foredragsholder og evner å få med
seg forsamlingen.
Dere kan nå han på tlf: 413 28 002.
Lykke til.

Hovedstyret har fått noen spørsmål knyttet til de nye
parkeringskortene som nå kommer. Blant annet har det vært
usikkerhet omkring gyldigheten av de kortene vi har i dag.

En av de sakene poliofolka har vært opptatt av,
har vært å få behandling i varmere strøk
for å mjuke opp slitne kropper.
Skulle de få det til, måtte det høyeste rådet for
poliofolk i kongerike, gå mannjevning med
den gjerrige, rike staten.
Første gangen de spurte den gjerrige, rike staten,
var det tvert nei.
«Dere må dokumentere vitenskapelig, medisinsk effekt.
Inntil da ser jeg på dette som fanteri»,
sa den rike, gjerrige staten.

han ga råd i forhold til kosthold mv.

HC-parkeringskort
For å få avklart disse spørsmålene har Arne Furulund
vært i kontakt med med de som utsteder slike kort i hans
kommune, Skedsmo, og vi bringer med dette til torgs det
svaret han fikk.

I åra som er gått, har de hatt fire høvedskvinner og
en høvedsmann i grevskapet.
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I Polio nr. 1 dette året hadde Arne Furulund et innlegg
under denne overskriften. Vi har fått tilbakemeldinger
om at dette var et interessant emne. Samtidig lurer
noen på om vi har flere slike tips å gi leserne.

Når poliofolk møtes, kan de både hygge seg og snakke
fortrolig. De kan snakke med poliofolk om noe bare
poliofolk skjønner seg på. De er blant sitt eget folk.
Noen er ekstra flinke til å hjelpe til med den type snakk.

Det høyeste rådet i kongerike skrev en rapport som var
så grundig og god at verken den gjerrige, rike staten eller
noen andre noensinne hadde sett maken.
Men – denne gangen hadde de hadde fått avtale med
staten på en dårlig dag.
Han var både sur og tverr.
«Hvordan vil det gå hvis alle som maser på meg, får viljen
sin?»
«Jeg vil bli en fattig fant», sa staten.
Så skyssa han nok en gang poliofolket vekk.

Etter at viktige vedtak er gjort og det høye rådet har blitt
valgt,
er alle samla kring et stort måltid med kake attåt.

Alternative behandlingsmetoder
- fungerer det?

Det vil da si: Vi trenger ikke å bytte disse kortene før
ordinær utløpsdato.

gjerrige, rike staten i bedre lune.
«La gå da!» sa han og gav etter for maset.
Da ble det stor fagnad blant poliofolket.
Nå kunne poliofolk fra hele kongerike reise til varmere
strøk for å få behandlingen som mjuker opp slitne kropper.
I grevskapet skjønte de at det var viktig å lauge seg
og drive gymnastikk i varme bad hele året. Det har de
holdt på med flere ganger i uka i årevis på tre steder i
grevskapet. Poliofolk er ivrige med lauging, for det er godt
for kroppen.

Vi kan si både snipp og snapp, men ikke snute.
Eventyret om poliofolka i Vestfold er langt ifra ute.
De kommer til å holde ting og
lauge seg ennå i mange år.
Takk til Latsabben som har laget denne soga.
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Opphold Valnesfjorden
helsesportsenter mai 2017

gjennom trening, aktivitet og samtaler med de ansatte, noe
som har gitt meg en god helsegevinst.
Første uke av oppholdet startet første dag med diverse
informasjon om oppholdet her og en prestasjon av
aktivitører/fysioterapeuter og andre som skal gi oss på
gruppen den trening og opplæring vi trenger. Dag 2 startet
med introduksjon i styrkerom og utholdenhetsrom, en
betingelse for å få lov til å drive egentrening er at en blir
veiledet i bruk av apparatene, og så fulgte det opp med
testing, eget treningsprogram og bassengklarering/trening.
Etter diverse informasjon, egentrening og aktiviteter ble
uken avsluttet med avspenning til CD-en som ble produsert
i et samarbeid mellom VHSS og LFPS.
Uke to startet opp med kondisjonstrening og annen
tilpasset trening, undervisning, og uteaktiviteter. Det er
avsatt tid på timeplanen til egenaktivitet/hvile. Vi blir
påminnet at hvile er en viktig del av treningen, Jeg var en
av de heldige som fikk tildelt terapiridning noe som gjør
underverker med ryggen, balansen og myker meg opp.
Uken ble avbrutt av 17.mai feiring med kake og musikk og
tid til litt egentrening.

Det var en ”mellomårstid”, verken sommer eller vinter
så enkelte av mulighetene som er ved VHSS kunne ikke
benyttes. I elven som renner forbi senteret er det kanoer og
kajakker som en etter opplæring med bruken kan benyttes
når forholdene er riktig.
Hvordan fikk jeg kveldene til å gå der med lang vei til
bynære strøk. Her var ingen
”Elvis”,Monkey Bar eller Rock Cafe for å nevne
noen av etablisementene på Tenerife. VHSS har gode
fritidsaktiviteter, belteproduksjon i skinn, tinnfletting,
bueskyting, biljard bingo på Onsdagskveldene og andre
aktiviteter.
Frister det til flere opphold, så ubetinget ja. Det var ikke
den store sommeren her nord til å begynne med. Heldigvis
kom jeg ikke fra varmen og gode forhold så det var lett å
fortsette med aktiviteter etter oppholdet som består i de
øvelsene jeg fikk ved utskrivning og med turer i vår unike
natur.

Uke tre ikke så ulik uke to med en helligdag litt over
midten av uka. Ridning, kondisjonstrening og andre
aktiviteter. Onsdagen var avsatt til uteaktivitet og med valg
av forskjellige tur- mål.
Hva er konklusjonen etter 3,5 ukers opphold ved
institusjonen på en nevrologigruppe?
Har vært plaget av noe forhøyet blodtrykk og ble derfor
ikke testet ved oppstart, men gikk til jevnlige målinger og
ved utskrivning var det brukbart uten annen medisin enn
mye god latter og trening. Det som overrasket meg mest var
formen jeg kom i etter uker med lett kondisjonstrening og
styrketrening.

Tekst og bilder: Edvard Elvegaard

Ankomstdag: Slik så det ut da jeg kom 7. mai.
Stortinget har vedtatt en lovendringer som trer i
kraft før dette kommer på trykk. Dette innebærer
rett til fritt behandlingsvalg skal omfatte private re/
habiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale
helseforetak. Lovendringen innebærer at pasienter
fritt kan velge mellom både offentlige og private/
ideelle re/habiliteringsinstitusjoner som har avtale med
helseregioner. Så hvor fritt dette er får dere selv avgjøre da
det er bevilgningene og diagnosene som avgjør friheten,
VHS sammen med Beitostølen Helsesportsenter er re/
habilitering-institusjoner innen spesialisthelsetjenesten noe
som medfører ingen egenandeler ved oppholdet, men ved
de private/ideelle institusjonene er der egenandeler som går
på egenandel tak to. Så hvilke rehabiliteringsinstitusjoner
skal en velge? Her kommer en betraktning fra et 3,5 ukers
opphold ved Valnesfjord helsesportsenter. Kommer du med
fly eller hurtigruta så er det ca 1 time med bil fra Bodø, og
med tog avstigning Fauske ca 30 min med bil.
Hvilke ønsker og forhåpninger har en når en starter på
rehabilitering? Er det varme og sol som for mange av oss
gir en god effekt i tillegg til trening og behandling. Noen
trenger å ha med ledsager eller BPA for å kunne delta på
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det opplegg som er på den rehabiliterings-institusjonen en
kommer på.
VHSS er klar over at mange av de som trenger et
rehabiliteringsopphold ikke er selvhjulpne med alt i det
daglige. Den døgnprisen som de får fra Helse-nord og det er
vel det samme i de andre helseforetakene. gir ikke rom for
mye utover treningen og vedlikehold av bygningsmasse og
uteanlegg. Muligheten til å få med seg en hjelpende hand
er et økonomisk spørsmål og dermed dreier det seg om
politisk vilje. Det er fullt mulig å ta med seg ledsager eller
BPA. Ledsager og BPA bor gratis og får fri forpleining, men
det forutsetter at kommunen er villig til å bekoste ledsager
dersom ledsager skal ha godtgjørelse.
Så tilbake til Valnesfjord helsesportsenter, VHSS, som
ønsker i størst mulig grad å gi oss et rehabiliteringstilbud
både for kropp og sinn. Etter eget ønske ba jeg om et
tidligere opphold enn den gruppen som var tiltenkt de med
diagnosen polio. Diagnosegruppen jeg var på er en gruppe
med forskjellig nevrologiske diagnoser.
Har siden midten av 1990 tallet benyttet VHSS til
opptrening og for å lære kroppen min bedre å kjenne

Avreisedag: Slik så det ut da jeg reiste etter en måneds opphold
Polio 3 2017

• 17

Før og etter at «Rulle» kom inn i mitt/vårt liv

REHABILITERING I NORGE.
Som flere av våre medlemmer
har fått med seg så har det
kommet en aktør innen
rehabilitering i Norge som ef
i ferd med å vokse seg stor.
Firmaet UNICARE har kjøpt
opp flere av de eksisterende
rehabiliterings institusjonene, og
arbeider samtidig for å etablere
nye tilbud.
Tanken bak er å gi et best mulig
rehabiliteringstilbud til flest
mulig, samtidig som den enkelte
institusjon får anledning til
å differensiere sine tilbud og
sin egenart, og da snakker vi
naturligvis ikke bare om polio.
Det er viktig at vi som
diagnosegruppe følger aktivt
med på denne utvikling, og der
det er mulig prøver å være med
å påvirke prosessen. Derfor bør
de som blir invitert til å være
med i brukerråd si ja takk til et
slikt tilbud, samtidig som de av
oss som er så heldig å få plass
for et rehabiliteringsopphold
er flinke til å melde tilbake om
hvilke erfaringer de gjør. Dette
gjelder både når vi er fornøyd,
men også når vi ser at her kunne
det være bra med endringer
som kan gjøre at opplegget
fungerer bedre.

Det er dessverre et faktum at
som polio overlever kan man få
senskader også kalt PPS.
I de siste årene har jeg merket mer
og mer at svekkelsen i bena har blitt
fremherskende. Ramle ned trapper og
snuble for et godt ord eller for usynlig
hindringer. Dumper og fortauskanter
ble noe hersk.
Vi bodde i et tre etasjes hus, kontor i
første og soverom i tredje, og bodde på
landet. Var ung en gang og da var ikke
PPS noe tema. En så bare flotte fjell og
toppturer. Polio hva var det??????
Joda, virkeligheten kommer som en
bumerang og ny tenking og omstilling
må til. Polio overlevere er flinke til
omstilling, selv om stabukken har satt
seg fast i ryggraden.
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Ingrid og jeg var så heldige å arve
mitt barndomshjem i sentrum av
Kristiansund i 2012. Et hus fra 1958,
hvor universell utforming ikke var på
tankestadiet en gang. Huset trengte
ombygging til vårt bruk og som
fremtidig bopel. Papirmølla, søknader,
sendrektighet i kommunen skal jeg
ikke komme innpå, det er heldigvis et
tilbakelagt tema.
Vi flyttet inn i september 2014, og
stortrives. Tenke å bo i sentrum med
gangavstand til det meste. Hvor
lenge var Geir i paradis. Gå seg en
tur til byen gikk bra den ene veien.
Hjemturen ble et slit, og hvem tror
dere var sur i flere dager? Begynte med
stokk, men så var det den hjemturen
da.
Ut på tur, aldri sur, ble ikke en
sannhet, men heller motsatt. Ingrid

måtte gå eller sykle turer alene, mens
jeg var hjemme. Felles opplevelser i
nærmiljøet ble en sjelden foreteelse.
Jeg traff kjente med nikk gjennom
bilruta og den flotte handlevognen
på kjøpesenteret som ble brukt som
rullator. Men treffer ikke så mange
kjente der.
Tilslutt måtte jeg krype til korset, tok
kontakt med kommunens ergoterapeut
og fikk et møte med ei skikkelig
hyggelig dame som hadde forståelse
for mine problemer. Hun satte opp
en søknad på en Permobil x850 og
overtrekk slik at kattene ikke tisset
og ødela stolen. Etter meget kort tid
fikk jeg beskjed at den var kommet,
og jeg måtte bevise at jeg behersket
x850 blant folk at jeg kunne oppføre
meg. Jeg besto og fikk med meg x850
hjem. Vi syntes Permobil x850, ble
et vanskelig navn. Så Ingrid kom på,

hvorfor ikke kalle den «Rulle» med
stor R. Rulle har blitt et egennavn.
For en opplevelse det er å kunne dra
på tur sammen, Ingrid går eller sykler.
Vi kommer oss ut sammen, felles
opplevelser og ting å snakke om. Når
jeg blir lei av å sitte inne, tar jeg meg
en tur. Nå har jeg har vært på plasser
hvor jeg ikke har vært på mange år.
Dra ned til havna, se på båtene, og
inn til småbåtlaget, kjenne lukten av
tjære, sjø og tang. Dette er balsam
for sjelen og hjernen. Rulle har tatt
meg ut på glemte stier og plasser det
ikke anbefales å kjøre med en slik
tung elektrisk rullestol. Rulle har ikke
sviktet enda, men enkelte plasser skal
han ikke kjøre en gang til. Jeg måtte
bare prøve.
Men så kom jo «nedturen». Det

hender at det regner her på Nordvest
landet også. En forferdelig opplevelse.
Setet ble kliss våt og på neste tur ble
buksebaken våt, skal ikke si hva det så
ut som. En kan tenke sitt.
Snakket med ergoterapeuten igjen,
joda regnutstyr ble ordnet. Kan ikke få
rost henne nok slik som hun ordner ut.
Så nå har det ikke noe si om det høljer
ned.
Vi har etter at Rulle kom inn i vårt liv
fått ett nytt familiemedlem. Jeg er på
byen og treffer kjente, og nå kan jeg
snakke med dem. Dette er skikkelig
herlig.
Så nå stemmer ordtaket «Ut på tur
aldri sur».

Geir

Vi i styret vil sette pris på
om dere kontakte oss i slike
sammenhenger, og også
gjerne at dere skriver innlegg
til bladet om erfaringene. Vi
skal sørge for at ledelsen ved
de forskjellige institusjoner får
tilbakemeldinger slik at de kan
dra nytte av vårt arbeid.
Denne oppfordring gjelder også
naturligvis på samme måte om
du får et tilbud om opphold på
en av de stedene som ikke hører
til under Unicare paraplyen.
Vi vil også gjerne få
tilbakemeldinger fra de av
dere som får tilbud om såkalt
“hjemmerehabilitering”, eller
rehabilitering på kommunale
institusjoner. Hvordan blir
dette lagt opp, hvordan
oppleves dette, er det et
fullgodt tilbud, og hva kan ev.
gjøres anderledes/bedre i den
sammenheng?
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Opptrappingsplan for
rehabilitering og habilitering
Dette er et område som har betydning for våre
medlemmer og derfor har prioritet i vårt arbeide. Vi vil
derfor komme tilbake med orientering om de planer og
tiltak som er på gang. Denne gangen vil vi presentere
regjeringens nylig framlagte plan for utviklingen av
tilbudet innen dette feltet. Presentasjonen er i hovedsak
utarbeidet av NHF sentralt.
Definisjon:
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte
prosesser med klare mål og virkemidlert, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsog mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i
samfunnet.
Utfordringene i dagens tilbud:
Det er svikt i brukermedvirkning. Tjenesteapparatet lykkes
ikke med å bistå brukeren med å få fram hva som er
brukerens behov og mål, eller de tilbyr ikke tjenester som er
tilstrekkeligtilpasset den enkelte brukers behov.
Det viser sg også at i dag er det ofte svikt i samhandling
og koordinering enten internt på samme nivå eller mellom
nivående i behandlingsapparatet. Brukeren opplever at
enkelttjenester ikke henger sammen som en helhet. Dette
gjelder på alle nivå i behandlingen, både i forhold til
undersøkelse, kartlegging og de oppfølgende tiltakene.
Kapasiteten på enkelttjenester i bistanden til brukeren er for
dårlig. Ventetiden kan bli for lang, og noen ganger mangler
det totalt tilbud.
Kvaliteten på arbeidsform og/ellerorganisering kan
svikte. Derfor blir ikke tjenestene i tråd med brukerens
forventninger om faglige standarder og tiklbud.
Målsetting:
Habilitering og rehabilitering bør i størst mulig grad
tilbys der livet leves; det vil si i hjem, barnehage, skole,
fritidsarenaer, bo- og næringsmiljø og på arbeidsplassen.
Målet i denneplanen er at hovedtyngden av innsatsen
skal skje i kommunen hvor brukeren bor. Derfor skal
opptrappingsplanen bidra til at kommunene settes i stand
til å gi et godt tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine
innbyggere, og over tid overta et større rehabiliteringsansvar
fra spesialhelsetjenesten.
Her vil det være mange utfordringer både i forhold til
lokaliteter, kompetanse og til kommunal økonomi.
I denne sammenheng mener regjeringen at
brukerorganisasjonenes ulike tilbud er en underbrukt
resurs, både fordi de besitter en unik kompetanse, og
fordi bærekraft i helse- og omsorgstjenesten framover vil
krevet at alle gode krefter spiller sammen. Da kan man
ikke la være å bruke de tilbudene som finnes, eller la
brukerorganisasjonene stå med lua i hånde for å få bidra.
Det planen ikke nevner noe om i denne forbindelse er
hvordan regjeringen mener at brukerorganisasjonene skal
kunne ivareta en slik rolle uten å få tilført friske resurser
både i form av ny kompetanse og økonomi.
Viktige innvendinger:
Det synes vanskelig å få øye på forskjellene mellom
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habilitering og rehabilitering, og planperioden 2017 - 2019
kan virke noe kort. Foreløbig er det en plan, men det kan
være på sin plass og etterlyseen sterkere opptrapping
i planen. Desuten kan det synes som det økonomiske
perspektivet er for lite.Foreløbige beregner har antydet at
planen mangler et sted mellom 200 til 300 millioner kroner.
Tydelig retning:
Regjeringen mener at planen har en tydelig retning og
fremever disse punktene:
Kommunene blir mer sentrale.
Habilitering og rehabilitering bør i størst mulig grad
tilbys der livet leves, det vil si i hjem, barnehage, skole,
fritidsarenaer, bo- og nærmiljø og på arbeidsplass.
“For å fremme et tettere samarbeid med
brukerorganisasjonene på kommunalt nivå og i større grad
nyttiggjøre oss deres kompetanse og resurser, vil Helseog Omsorgsdepartementet stille krav til medvirkning fra
brukerorganisasjonene for å yte tilskudd til kommuner”.
“Det må gtenkes nye måter å arbeide på og å følge opp
bruker på, som flytter dagens etablerte grenser, både
mellom profesjonene og mellom virksomhetsområdene i
kommunene”.
Kriterier for tilskudd:
For å få tilskudd fra staten må habilitering/rehabilitering
være innarbeidet i kommunale planer i løpet av 2017. I
disse planene må kommunene synliggjøre samarbeid med
brukerorganisasjonene og med aktører utenfoer helseog omsorgstjenestene som barnehage, NAV og skole/
utdanning.
Stortingets behandling:
Stortinget har hatt planen til behandling og har kommet opp
med følgende pressisering:
Stortinget bekrefterhovedlinjene i opptrappingsplanen.
“Flertallet mener at det må være et mål at fremtidens helseog omsorgstjeneste skal utvikles sammen med pasienter,
brukere og deeres pårørende, og at brukerne skal få større
innflytelse over egen hverdag gjennom mer valgfrihet i de
tjenestene som tilbys”.
Kommunene må ta i bruk brukernes resurser på nye måter,
med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkelte
brukers erfaringskompetanse i utvikling av tjenestene.
Dagens fragmenterte tilbud må utvikles i retning av mer
teambasert og tverrfaglig tjeneste med en godt fungerende
koordinerende enhet, som samarbeider tewtt med alle
aktuelle tjenester i kommunen, spesiallisthelsetjenesten,
brukerorganisasjonene og andre sektorer utenfor helse- og
omsorgstjenestene.
Hva blir så vår utfordring?
Retningen er tydelig - kommune og nærmiljø.
Åpner for tverrfaglighet, nytenkning i kommunene.
Feilspor å diskutere hva som hører til
spesialisthelsetjenesten versus kommunehelsetjenesten.
Vi bør ta ballen, utvikle og stadfeste en felles strategi
sammen med andre bruker- og fagorganisasjoner.
Hvordan skal vi gjøre det????????

Stein Johnsen

Tur med LFPS Hordaland
Hver høst prøver vi i LFPS Hordaland
å få i stand en høsttur for våre
medlemmer.
I år gikk turen til Skjerjehamn i Gulen
kommune ytterst i Sognefjorden.
Skjerjehamn er en gammel
handelsplass midt mellom to fjorder,
Sognefjorden og Fensfjorden. Der
ankret seilbåtene opp og ventet på god
bør, enten nordover eller sydover til
Bergen. I dag er Skjerjehamn mest
kjent som plassen til Kong Olavstatuen
som Oslo ikke ville ha. Skjerjehamn
har kunstgalleri og er også kjent
for sin Utkantfestival hver sommer.
Lokalhistoriker Øyvind Lid hadde et
interessant og morsomt foredrag om
stedets historie. Der lærte vi blant
annet at Bergen hadde engang vært
Norges største by og at Ytre Sogns
største handelsvare en gang hadde vært
øl og sprit.
Vi spiste deilig lunsj med laks til
hovedrett og sjokoladekake og kaffe
til dessert.
Vi var 18 medlemmer med på turen. 17
tok bussen og en kjørte med privatbil.
Osbuss hadde en godt egnet buss for
oss. Vi hadde en rullestol i bussen med
rullestolrampe. Den kunne ta to store
rullestoler, men det på bekostning
av sitteplasser. Vi med krykker og
rullatorer kom oss greit inn på bussen.

Kan trygt anbefale dette busselskapet
både på service og pris.
Tror jeg trygt kan si at vi koste oss alle
sammen selv om været var litt grått.

Liv Grethe Markussen
LFPS Hordaland
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fra gamle dager
Årsmeldinger fra 50 tallet
Vi fortsetter med noen nostalgiske blikk på
gamle årsmeldinger, denne gangen med utdrag
fra årsmeldingen fra 1954. Den gir oss et godt
tilbakeblikk på det friville arbeidet som er
gjort i vår forbindelse, samt noen interessante
tilbakeblikk på gamle og kjente instutisjoner
innen poliomyelittbehandlingen.

Skipsreder Øivind Lorentzen, sykegymnast fru
Gunnvor Drake, banksjef O. Evensen, professor
dr. med Peter M. Holst, professor, dr. med. G:
H: Monrad-Krohn, avdelingslege, dosent H.
S. Nissen-Lie, direktør Mogens Oppegaard,
nevrolog, dr. med. Knut Zeiner-Henriksen.
Helsedirektoratets representant: Overlege Fredrik
Melbye.
Rådets ordfører: Biskop Kristian Schjeldrup.
Viseordfører: Byrettsdommer Bjarne Didriksen.

ÅRSBERETNING FOR 1954

KRONPRINSESSES MÆRTHAS INSTITUTT.

Landsforeningen mot Poliomyelitt vil alltid i
ærbødighet og med dyp takknemlighet minnes H:
K: H: Kronprinsesse Märtha som til sin død den 5.
april 1954 var foreningens høye beskytterinne.

Med samtykke av H. M. Kongen og H. K.
H. Kronprinsen, har Sentralinstituttet for
behandling asv poliomyelittpasienter fått navnet
Kronprinsesses Märthas Institutt for behandling
av poliomyelittpasienter.

Etter H: K: H: Kronprinsessens død har HM Kong
Haakon VII stilt seg som Landsforeningens høye
beskytter. Vi er meget takknemlige for den store
interesse Hans Majestet Kongen også på denne
måte viser for vårt arbeid mot poliomyelitt.
Generalforsamlingen ble holdt på Universitetet
i Oslo onsdag den 25. april 1954 under ledelse
av rådets viseordfører, byrettsdommer Bjarne
Didriksen.
Årsberetning og regnskap for 1953 ble referert og
godkjent og styret ble meddelt descharge.
Skipsreder Øivind Lorentzen, Professor, dr. med.
Peter M. Holst og dosent, avd. lege HS Nissen-Lie,
som sto for tur til å tre ut av styret, ble gjenvalgt.
Som styrets varamenn ble gjenvalgt: Frk. Berit
Ditlev-Simonsen, fru Olaug Falck, overlege
Brynjulf Ingebriktsen, lege Jan Kielland, fru
Ingjerd Lie, overlærer Kåre Norum, disponent Th.
Nilsen Moe, avdelingssjef Victor Tschudi.
Som nye rådsmedlemmer ble valgt fru Inger
Marie Winge-Sørensen, Sandefjord og Overlege
Gilså, Harstad.
Som revisor ble gjenvalgt statsautorisert revisor
Leiv Lie.
‘Som formann ble gjenvalgt skipsreder Øivind
Lorentzen.
Som viseformann ble gjenvalgt skipsreder Knut
Ulstein Kloster. Skipsreder Knut Ulstein Kloster
døde den 11. desember 1954. Landsforeningen
minnes han i dyp takknemlighet for hans store
arbeid for poliomyelittsaken. Ved sin død hadde
han vært foreningens viseformann i 6 år.
Styrets medlemmer er nå:
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Etter at byggetillatelse ble gitt, begynte arbeidet
med bygging av Kronprinsesse Märthas Institutt
den 22. mars 1954. I følge kontrakten med
hovedentreprenøren skal instituttet være bygget
fullt ferdig den 1. august 1956.
Stillingen som overlege vil bli besatt i nær
fremtid. Styret vil at overlegen skal bli ansatt med
tiltredelse minst et år før driften av instituttet
begynner, både for at han sammen med
arkitekten og andre medarbeidere skal kunne
delta i utarbeidelsen av innredningsplanene, og
for at han ved studier i andre land skal kunne dra
nytte av de erfaringer man har fått med hensyn
til poliomyelittbehandling ved lignende institutter
andre steder.
Som tidligere meddelt får instituttet to
avdelinger, nemlig en sengeavdeling med ca.
80 senger og en behandlingsavdeling både for
sengeavdelingens pasienter og pasienter som
kommer til ambulatorisk behandling.
Ved Kronprinsesses Märthas Institutt kan leger,
sykegymnaster og overordnede søstre fra landets
sykehus få spesialutdannelse i behandling av
poliomyelittpasienter. Likeledes kan det ved
dette institutt bli gitt undervisning til medisinske
studenter.
PROVISORISK INSTITUTT PÅ
REVMATISMESYKEHUSET I OSLO.
Vårt provisoriske institutt ved
Revmatismesykehuset i Oslo har vært i
virksomhet hele året og dets kapasitet er blitt
fullt utnyttet.

I første halvår ble det gitt 4033 behandlinger til
115 pasienter. I annet halvår ble det gitt2908
behandlinger til 79 pasienter.
Medisinske studenter har fulgt undervisningen
på instituttet i sitt nevrologisemester, og i likhet
med tidligere år har elever fra Oslo Ortopediske
Institutt gjennomgått teoretisk og praktisk
undervisning i poliomyelittbehandling.
Etter anmodning av Helsedirektoratet har
instituttets lege, nevrolog Paul E. Paulsen, bistått
legene ved Bodø sykehus, Troms og Tromsø
sykehus, Aust-Agder og Arendals sykehus og
Bergen kom. sykehus med undersøkelser, råd og
veiledning.
Videre har nevrolog Paul E, Paulsen etter
anmodning av Helsedirektoratet, foretatt kontroll
av poliomyelittpasienter i Østfold.
Oslo Svømmekrets har gratis stilt Bislet bads
og Sagene bads bassenger til disposisjon for
poliomyelittpasienter en time hver uke, og har
også sørget for svømmeundervisning og annen
hjelp.
POLIOMYELITTINSTITUTTET FOR VESTLANDET.
Den 4. desember 1954 ble dette institutt åpnet
for drift. Byggearbeidet begynte sommeren 1953,
og er således blitt fullført på mindre enn 1 1/2
år. Instituttet koster fullt ferdig ca. 1.300,000
kroner. Det er blitt reist for innsamlede midler og
offentlige bidrag. Bergen kommune har bevilget
kr. 120.500,- til inventar. Staten har gitt et bidra
på 140.000 kroner. Den innsamling som ble
satt i gang i 1952 innbrakte 800.00 kroner. Etter
ønske av Haukeland sykehus er instituttet blitt
bygget større enn opprinnelig planlagt idet det i
tillegg til det opprinnelige planlagte institutt, er
blitt bygget en etasje med sengeavdeling med
32 senger. For å få dette fullført stilte Bergen
kommune en garanti på kr. 450.000.
Instituttet er bygget i 3 etasjer. I underetasjen
er innredet ortopedisk verksted, maskinrom,
varmeanlegg og oppholdsrom for
sykegymnasiaster, sykepleiersker og annen
betjening. I annen etasje ligger instituttets
behandlings- og øvelsesrom, bl.a. et moderne
basseng på 9 X 3 meter. I denne etasje ligger også
ekspedisjonslokaler og legens kontor.
I sengeavdelingen i 3. etasje er der rom
for 2, 4 og 6 pasienter og en dagligstue for
oppegående pasienter. Komplett utstyr til
dagligstuen, inkludert et piano, er en gave fra
Bergensforeningen mot poliomyelitt.
Instituttet er tilknyttet nevrologisk
universitetsklinikk i Bergen, og ble av
Landsforeningen mot Poliomyelitt gitt som en
gave til Bergen kommune ved åpningen den 4.
desember 1954.
Bergen kommune stilte gratis tomt til disposisjon

og Landsforeningens styre takker hjertelig for
dette. Likeleds takker styret hjertelig den finans
og byggekomite i Bergen som har forestått
innsamling av midler og bygging av instituttet, og
takker likeledes hjertelig alle som ved bidrag og
på annen måte har vært med på å få reist det.
PLIOMYELITTINSTITUTTET MARIE TRESCHOWS
MINNE.
Dette institutt som begynte driften den 25.
August 1953, har fullt ut svart til forventningene.
Instituttet har hatt fullt belegg i 1954. Av
pasienter som ble innlagt i 1953, fortsatte 15
behandlingen ved instituttet i 1954. I løpet av
året er det mottatt 18 nye pasienter, derav 5
fra Vestfold, 4 fra Nordland, 3 fra Oslo, 2 fra
Akershus, 1 fra Møre og Romsdal, 1 fra Oppland,
1 fra Hedmark, og 1 fra Telemark. I løpet av året
er det utskrevet 17 pasienter. Det samlede antall
behandlingsdager for pasienter ved instituttet i
1954 var 5310. Dertil er 4 pasienter behandlet
ambulant.
Det er etablert fast undervisning ved instituttet
for barn i skolepliktig alder. Det er videre
ansatt fast arbeidsterapeut som har arbeid ved
instituttet siden medio mars 1954. Flere voksne
pasienter har deltatt i korrespondansekurser.
Vi er meg takknemlig for at vi ved frk Marie
Treschows testamentariske bestemmelse fikk
opprettet dette institutt. Vi er likeledes meget
takknemlig for at bygninger og anlegg ved
godseier FM Treschow og frues store gave alltid
kan bli godt vedlikeholdt.
Landsforeningens arbeidsgrupper i Vestfold har
som vanlig også i 1954 utført et stort og verdifullt
arbeid til fordel for instituttet. Landsforeningens
styre takker hjertelig for dette.
POLIOMYELITTINSTITUTTET I DRAMMEN.
Byggingen av dette institutt ble satt i gang i
1954, og også dette institutt vil bli ferdigbygget i
1955. Det blir bygget i tilknytning til Drammens
sykehus. Styret uttaler sin beste takk til
Landsforeningens arbeidsgruppe i Drammen og
omland for det meget energiske arbeid den har
utført for dette institutt.
TELEMARK POLIOMYELITTINSTITUTT.
Instituttet har i 1954 hatt 42 hospitaliserte
pasienter til behandling med i alt 5612
forpleiningsdøgn. Antall polikliniske behandlinger
var 265.
Av de hospitaliserte pasienter var 26 fra
Telemark, mens 16 var fra andre fylker, de fleste
fra Nord-Norge. Aldersfordelingen av pasientene
var følgende: 7 pasienter under 5 år, 10 pasienter
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POLIOMYELITTINSTITUTTET FOR SØRLANDET.
Dette institutt som blir bygget i tilknytning til
Sørlandske Vanførehjem ved Kristiansand S som
også er under bygging, vil bli ferdig bygget i 1955
etter de foreliggende planer.
POLIMYELITTINSTITUTTET I TRONDHEIM.
Byggingen av dette institutt ble satt i gang i 1954.
Det er beregnet ferdigbygget innen utgangen
av 1955. Instituttet blir bygget i tilknytning til
Sentralsykehuset i Trondheim. Omkostningene er
beregnet til 958.000 kroner, hvorav ca. 800.000
kroner er innsamlet av en meget dyktig og
energisk finanskomite med meget god tilslutning
fra publikums, myndighetenes og pressens side.
Det er søkt om statsbidrag for det manglende
beløps vedkommende.
SOSIALT ARBEID.

er det nødvendig å sørge for at vårt land også får
tilstrekkelig av best mulig utdannet personell.
Landsforeningens styre ser det som en meget
viktig oppgave å medvirke hertil.
VÅRE ARBEIDSGRUPPER.
Våre arbeidsgrupper har i 1954 som tidligere,
utført et meget verdifullt og energisk arbeide som
fortjener den største annerkjennelse. Resultatet
av arbeidsgruppenes arbeide har også i 1954
vært meget godt, og Landsforeningens styre er
meget takknemlig for den store frivillige innsats
som blir ytet.
I september ble det holdt et landsmøte av
representanter for arbeidsgruppene med
foredrag og med diskusjon om de forskjellig tiltak
til beste for poliomyelitt saken. Det er nå blitt
bestemt at det hvert 2. år skal bli holdt lignende
landsmøter. Styret takker også hjertelig alle
som i samarbeid med våre arbeidsgrupper ved
arrangementer og på annen måte har arbeidet
for å skaffe penger til poliomyelitt arbeidet.
MEDLEMSTALLET
som ved utgangen av 1953 var 13953, var opr.
31.12-1954 steget til 15510.
Stein Johnsen

Til å utrede spørsmålet om sosialkuratorhjelp til
poliomyelitt-rammede har Landsforeningens styre
oppnevnt en komite med professor dr. med. Peter
M. Holst som formann.
Med dr. Karl Hartviksen, Ullevål sykehus,
som formann, har Landsforeningens styre
oppnevnt en komite til å undersøke mulighetene
for å skaffe spesialutstyr og redskaper for
vanføre, med sikte på å skaffe de sykehus som
behandler poliomyelittpasienter en standard
mønsterkolleksjon av dette materiale.
NORDISK SAMARBEID.
Det nordiske poliomyelittutvalg og dets komiteer
for respirator- og immunitetsspørsmål, har i 1954
holdt flere møter. Det nordiske samarbeidet
mot poliomyelitt mellom Helsedirektoratene og
landsforeningene mot poliomyelitt, er av meget
stor betydning og blir omfattet av den største
interesse og velvilje fra de forskjellige lands side.
STIPENDIER TIL LEGER OG SYKEGYMNASIASTER.
Det er også i 1954 blitt innvilget stipendier til
leger og sykegymnasiaster til studier i andre land.
Ved side av å få bygget de poliomyelittinstitutter
som nå er under bygging og til dels ferdigbygget,
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Hjelpemidler til bruk i
dagliglivet

Vi har registrert at det er usikkerhet omkring bestilling
av hjelpemidler i dagliglivet, herunder forskjellige
mindre objekter til personlig pleie, hjelp på kjøkkenet,
stokker, m.v. Tidligere kunne vi få slike hjelpemidler
ved å henvende oss til ergoterapeuten og/eller til
Hjelpemiddelsentralen.
Dette er det slutt på. I stedet kan vi søke om et tilskudd
(pt. kr. 2000,-) som skal dekke utgiftene til slike
hjelpemidler. Tilskuddet blir gitt for 4 år, og det er
ingen regnskapsplikt på pengene. Vi disponerer de etter
vår vurdering av behov.
Søknaden skrives på eget skjema som dere finner på
NAVs sider på nettet. Du får også tilsendtskjemaet ved
å ringe direkte til ditt lokale NAV kontor. Erfaringen
er at pengene kommer raskt på plass når søknaden er
innsendt. Forutsetning forf tilskudd er at du er registrert
med behov for slike ting tidligere.
Lykke til

x-ord nr 3 – 2017

mellom 5 og 10 år, 2 pasienter mellom 10 og 15
år, 9 pasienter mellom 20 og 30 år, 5 pasienter
mellom 30 og 40 år og 1 pasient over 40 år. 10
pasienter i skolepliktig alder har fått regelmessig
skoleundervisning av fast engasjert lærerinne
som får sin lønn av Telemark fylke. Arbeidet med
utvidelsen av instituttet ved nybygg pågår, og skal
etter planen bli fullført i 1955.
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Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 4/09. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 10. februar 2018.
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Lokallagenes kontaktpersoner

Sommerarrangement
på Bjellandstrand

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

‘Referat fra Sommerarrangement på Bjellandstrand
Gård, Tromøy mandag 19. juni 2017 kl. 13.00 Som til
tidligere arrangementer med innbudte forelesere og
underholdere inviterte vi også denne gangen LFPS VestAgder. De kom så mange fra begge lag, at det var så vidt
det holdt med plass til alle. Et luksusproblem!
Johannes ønsket velkommen med en egenerfart historie og
et par sommerdikt. Maria Vaaje, et ungt musikalsk talent fra
Vegårshei, spilte hardingfele for oss. Det var en opplevelse.
Hun spilte både springar, halling m.m. og kunne gjerne fortsatt, men vi hadde også annet på programmet.
Johs forteller videre et par historier mens vi venter på
maten, som er middelhavsmeny med dessert, kaffe og kake.
Maten var som ellers god og må til også for de som kommer
langveisfra.
Arne Furulund fra LFPS sentralt var invitert til å fortelle
siste nytt om behandlingsreiser og annet nytt fra sentralt
hold.
Ang. behandlingsreiser er det kommet ny brosjyre som ble
lagt igjen til de som ønsket en.

for oss.1.oktober er søknadsfrist, men det er ingen «aldersfrist».
Folk med postpoliosyndrom kan søke. Vi har ikke krav på
behandlingsreiser, men kan få behandling hjemme. Noen
kriterier er at alle behandlingsreiser skal gå fra Gardermoen,
og det er ikke mulig å ha med ledsager. Man mener at
siden det bare finnes en pott burde den brukes på de behandlingstrengende Det er god hjelp å få undervegs på reisen.
Behandlingsreiser hjelper til med transport til Gardermoen.
Man må også kunne delta aktivt i treningsprogrammet.
Antall søkere var i 2003 omlag 700 til 120 plasser. I år er
det 150 plasser og 350 søkere. Med rullestol kan det være
litt verre på grunn av tildelte flyseter tilpasset rullestolbrukere.
Arrangementet ble
avsluttet med en liten
utlodning og takk til
de som takkes skulle.
Johannes avrundet
det hele med en liten
historie.

Polioskadde kom med inn i reisene i 2003 som den siste
gruppa på grunn av nytten av slikt behandlingsopphold i
varmere strøk hadde vist seg å være. Det hadde i den forbindelse vært en undersøkelse på dette som sammenlignet behandlingsopphold ulike steder.

Vel hjem og veldig
hyggelig at så mange
kunne komme i finværet.

Varme strøk virket best som en del av behandling for polioskadde. Furulund beskriver oppholdene og treningsoppleggene. Den sosiale delen er også en stor og viktig del av
det. Det er svært verdifullt å komme bort fra forpliktelse
hjemme og fokusere på helsa - og være medmenneske på
et sted med felles grunnlag. Sol varme og trening har god
virkning også lenge etter hjemkomst. Tyrkia er nå ute av
tilbudet, men man har klart å få til 140 plasser på Vintersol.
Nytt anbud er lagt ut for 2020, men man vet ikke hvor. Vi
er veldig avhengig av klimaet, fordi varmen er ekstra viktig

Elizabeth
Ref.
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LFPS Buskerud
Wera Fjeld
Rådhusgata 6
3016 Drammen
Mob: 415 18 848
werre-fj@online.no

LFPS Nordland
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Tlf: 75 51 05 34
Mob: 412 50 346
golopp@online.no

LFPS Hedmark
Håkon Jacobsen
Fargovegen 17
2316 Hamar
Mob. 480 92 853
haakon.jac@online.no

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

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

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



JA,

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

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 Nord
Jan Erling Akselsen
Postboks 497
9485 Harstad
Mob: 909 47 913
janakselsen@hotmail.com
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52
bebba@live.no
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:

Åse Olsen, Moltustranda, ble trukket
ut som vinner av x-ordet i nr 2/2017.
Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.

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: 31. januar - 21. februar 2017
Hvordan søke?
- direkte �l oss fra legespesialist i sykehus eller
- fastlegen sender søknad �l Regional Koordinerende Enhet (RKE)
Ta kontakt for mer informasjon - 61 19 91 00
booking@steﬀensrud.no

www.steﬀensrud.no

