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Vinter

Formidle vår viten om vaksine
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De som har fulgt med på sendinger i radio og på TV
den siste tiden har sikkert fått med seg reportasjene
i forbindelse med at to små barn samt en voksen
helsearbeider har blitt smittet av meslinger.
Reportasjene brakte nødvendigheten av forebygging og
vaksine på bane. Det er en nyttig påminnelse som vi aldri
må slippe av syne.
Dessverre er det fortsatt slik at enkelte foreldre velger
å ikke vaksinere barna sine mot alvorlige sykdommer.
Begrunnelsen og argumentasjonen for dette valget kan
være litt variabel, men resultatet er dessverre gjerne det
samme. Vedkommende som ikke er vaksinert risikerer å
få en alvorlig sykdom med dødelig eller invalidiserende
utfall, og man kan bringe smitten videre.

er det på tide å stoppe og tillate seg noen refleksjoner.
En som jobber med andre folks helse kan ikke være så
likegyldig ovenfor den risikoen manglende vaksine er.
Her bør myndighetene vurdere om det skal være et krav at
de som jobber i helsevesenet er vaksinert.
«Norrøna folket ville fare» heter det. Smitte kan følgelig
hentes under reiser i inn og utland. La derfor disse
tilfellene være en nyttig påminnelse for oss alle. Vi bør
fortsatt stå opp å ta ansvar for at vaksine blir gitt til
den oppvoksende generasjon. Vi med polio har et godt
grunnlag for å formidle vår erfaring videre slik at både
våre nærmeste og alle andre tar denne og andre viktige
vaksiner. La oss være enige om at vi tar dette ansvaret og
formidler vår viten.

En ting er at foreldre velger på vegne av barn. Her kan
ikke barna påvirke det som skal skje, men når vi samtidig
opplever at en voksen helsearbeider også blir syk – da
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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 16. mai 2018. Tildeling skjer
i juni 2018.
Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema.
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 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
www.gotaasfond.no
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•

lederen har ordet

Nytt år og nye muligheter for oss alle. Noen har
fått vinter så det rekker, andre har ikke snø i hele
tatt.
Slik er det med økonomien også, noen har nok
penger andre har lite. Vi i LFPS sliter, og basert
på foreløpige tall fra regnskapet ved årets slutt,
må vi gjøre noe drastisk. Våre lotteri inntekter
som har vært på over kr 400 000,-, er nå nede i
kr 55 000,-. Jeg viser til brevet som ble sendt til
fylkeslederne i 22. januar, og som er referert i
bladet vårt.
Jeg ser frem til årsmøtet vårt og håper på mange
kreative forslag på inntekts- og kostnadssiden.
Hvordan skal veien videre se ut for LFPS? Dette
blir et viktig spørsmål på kommende årsmøte.
Alvorlighetsgraden på dette viktig spørsmål er
av en slik karakter at hovedstyret ikke ønsker å
konkludere alene.
Vi ser at medlemstallet synker, og ved
årets slutt hadde vi 1 650 medlemmer og
gjennomsnittsalderen er 73,5 år. Det eldste
medlemmet er 104 år og det yngste bare 27. Stort
sprang. 1 350 av våre medlemmer er i årsklassen
1930-50. Når majoriteten er i godt satt alder, så er
det dessverre naturlig med avgang.
Vi kan være glade på vegne av jordens befolkning
at nye tilfeller av Polio nesten ikke er tilstede.
I fjor var det 22 tilfeller av vilt poliovirus, 8 i
Pakistan og 14 i Afghanistan. Hittil i år 3 tilfeller
i Afghanistan. Ett tilfelle er ett for mye, vi håper
at vaksinasjonsprogrammene snart gjør at vi ikke
får noen nye.

Om årsmøtet

Landsforeningen for Polioskadde
INNBYDELSE TIL FAGDAG OG ÅRSMØTE PÅ SCANDIC OSLO AIRPORT,
RAVINEVEGEN 15, 2060 GARDERMOEN, 04. - 06. MAI 2018

I det nordiske felleskapet prøvers det å
få til en konferanse i september om PPS
(PostPolioSyndrom). Konferansen er tenkt
avholdt i København, og språket vil bli
Skandinavisk. Vi vil komme tilbake med mer
informasjon senere.

Vedlagt følger saksliste for det kommende årsmøtet, samt
skjema for bindende påmelding.

I London, på St. Thomas Hospital planlegges
det et kompetansesenter for Polio og PPS på
verdensbasis. Planene går ut på å lære opp
helsepersonell særlig i den tredje verden.
Arbeidet som LFPS har gjort og gjør, bidrar til
å gjøre Polio mer kjent blant de yngre også. Det
merkes på spørsmål som stilles og ting som vi
blir invitert til å være med på. Siste er studietur
til Alicante i Spania, hvor ambassaden betalte
reise og opphold. De ønsker selvfølgelig flere
nordmenn på helsereise til sitt land.
Noen politikere snakket om må slå sammen
egenandelstakene i høst. Men for 2018 ble
det ingen endring ut over at takene ble økt.
Egenandelstak 1 er for 2018 kr 2 258,- og for
egenandelstak 2 kr 2025.

Fredag 04. mai		kl. 11:00

Fagdag

Lørdag 05. mai 		kl. 09:00

Fagdag forts…

		

Lunsj

		kl. 11:30

				Kl. 12:30

Registering – Årsmøte

				Kl. 13:00	Årsmøtestart
Søndag 06. mai 		kl. 10:00 	Årsmøte forts…
Lokallagenes runde
		

kl. 11:30

Lunsj og avreise

DELEGATER
Delegatfordelingsliste følger vedlagt.
Endelig delegatliste sendes ut pr. mail etter påmelding.
EGENANDEL

Årsmøte i LFPS blir på Gardemoen, Scandic Oslo
Airport. Halve fredag og halve lørdag er satt av
til fagdag med masse spennende tema. Så sett av
4-6. mai 2018.

Egenandelen for delegater og observatører er kr. 2.758,- pr. pers. (en enhet til middag på lørdag inkl.)

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en fin vår.

Årsmøtepapirer vil bli utsendt direkte til delegatene senest 20.04.2018 pr. e-post. Hvis noen av delegatene ønsker
å få årsmøtepapirene tilsendt pr. post må det gis melding til sekretær i forbindelse med påmeldingen. Saklister,
forretningsorden, program og evt. forslag til behandling vil bli utdelt på møtet.

Geir

Det går jevnlig buss fra Oslo Airport Gardermoen til Scandic Oslo Airport. Ved behov for assistanse på flyplassen
kan du ringe på tlf. 21 49 00 15. De skal være tilgjengelige døgnet rundt. For informasjon om assistanse kan du
kontakte flyselskapene.

Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 04.02.2018, og
bes sendt til sekretær Ragnhild Skovly Hartviksen, ragnhsk@online.no.

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

OBS!!! Bindende påmeldingsfrist innen 09. april 2018 (Forslag)
Vi ønsker vel møtt til årsmøtet.
Med hilsen
Geir Strømsholm						Ragnhild Skovly
Hartviksen
Leder								Sekretær

Årsmøte 2017
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Kjære fylkeslagsleder

Pusteproblematikk

Først av alt vil vi ønske deg og ditt lag godt nytt år og takk for et godt samarbeid i 2017.

Jeg er litt ekstra opptatt av dette med pust og oss med polio. Jeg har hørt om flere som har vært og
tatt sjekk med oksygenmetning i løpet av en natt, og har fått beskjed om at det ser så fint ut så de
trenger ikke mer testing. Så har de allikevel blitt testet, et annet sted eller de ikke har gitt seg, og så
får de ikke forlate stedet uten at de må ha med seg en CPAP.

Årsaken til at vi går ut med noe så uvanlig skriv på denne måten, er at vi ønsker å informere om
situasjonen til LFPS og at fylkeslagene kan diskutere denne i god tid før vårt årsmøte i mai på
Gardermoen. Vi mener det er meget viktig at fylkeslagenes delegater er godt orienterte og har
med seg gode innspill til Årsmøtet og det nye hovedstyret.
Det er ikke ukjent at våre lotteri inntekter stuper. Vi har prøvd å minimere kostnadene til
hovedstyrets drift og dette vill vi påstå at vi har lykkes med. Ytterligere reduksjoner vil måtte
medføre formålsendringer.
Den største utgiftsposten vi har i dag er bladet vårt. Utgiftene der beløper seg på til sammen
kr 270 000,-. Disse utgiftene fordeler seg til ca. kr 30 000,- i oppsett, layout, konvertering og
redaktør, Kr 60 000,- til trykking og porto pr. nummer. Opplaget er på 1 900 stk. Hva gjør vi
fremover? Finnes det andre løsninger?
Vi må dessverre være forberedt på enda mindre inntekter, medlemstallet vårt synker fra år til år og
er nå nede i 1 650. Vi kan se av fødselsdatoen på medlemmene, at dette er helt naturlig utvikling.
Lotteri inntektene er nesten borte. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, men vi må forholde oss til
det vi vet.
Ved årsmøte i år blir det en fagdag, noe som ble ønsket ved de siste årsmøtene. Kostnadene
forbundet til denne dagen ligger på helpensjon kr 1 600,- og dekning av foredragsholderes reise
og oppholdskostnader estimert til kr 1 500,-. Til sammen kr 3 100,- pr. person. Ut over disse
kommer kostnadene ved selve Årsmøtet for den enkelte delegat og observatør.
Arbeidet som hovedstyret har i forbindelse med årsmøtet og fagdagen er stort og kostnadene har
blitt mer og mer for hvert år. Tidligere vedtak har bestemt at disse kostnadene skal det enkelte
fylkeslag dekke. Et spørsmål kan være, skal vi fortsette med årlig møter?
Det vi vet i dag er at, uten ekstra tilgang på midler, har vi kun kapital til kun ett års drift.
Tusen takk til de fylkeslag som har gitt oss støtte til driften.
Vi forventer at delegatene kommer til årsmøte med friske innspill og forslag på hvordan veien
fremover skal stakes ut for LFPS.

Med vennlig hilsen
for LFPS

Geir Strømsholm

6 Polio 12018

Jeg vil komme med ett eksempel fra helt ny tid, uten å nevne navnet på den som har opplevd dette:
Jeg var på julemøte i LFPS-Oppland, hvor jeg snakket litt om nettopp dette med pust og problemer
rundt dette. Ett av medlemmene som var der hadde fått opphold på Granheim lungesykehus, og da
et opphold på to uker, med testing av lunger/pust, og rehabilitering. På nettet finner jeg følgende
om stedet, som var ukjent for meg.

Granheim lungesykehus er et spesialsykehus og rehabiliteringssenter som utreder,
diagnostiserer, behandler og/eller rehabiliterer alle faser av ulike lungesykdommer.
Sykehuset har lungemedisinsk poliklinikk med lungefunksjonslaboratorium, røntgen og
sykepleierpoliklinikk. I tillegg tilbyr sykehuset ulike typer rehabiliteringsopphold.

Andre natten fikk vedkommende, som var innlagt på Granheim, satt på måleinstrument på fingeren,
og neste morgen ble det avlest at alt var veldig bra, og de trengte ikke mer testing av lunger/pust på
vedkommende. Så ble jeg kontaktet og spurt hva jeg mente om dette.
Jeg har kjent vedkommende fra mange år tilbake, og vedkommende har bare fått mer og mer
problemer med pusten. Jeg sa da at jeg ikke ville gitt meg før jeg fikk en større utredning og sa
at jeg kjente flere som hadde blitt fortalt at siden oksygenopptaket var så bra trengte de ikke mer
utredning, men så viser det seg at det virkelig var behov for mer utredning og da har de fått CPAP
på grunn av for mange pustestopp på natta. Vedkommende takket og tok dette opp med fagfolkene
på stedet og så ble det en større test neste natt. Det viste jeg da at det ble CPAP, og etter en natt var
formen mye bedre. Det har etter hvert blitt bare bedre og bedre form for vedkommende.
Dette er jo veldig farlig med mange pustestopp. Jeg jeg lurer på er om vi med polio er spesielle,
som klarer å få «nok oksygenopptak» til tross for mange pustestopp i løpet av natten.
Er det noen sammenheng mellom oksygenopptak og pustestopp generelt?
Dette er ikke noe enestående eksempel. Jeg hadde akkurat det sammen for mange år siden på
Akershus Universitetssykehus. Etter to ganger inn med samme resultat, krevde jeg at fastlegen
søkte meg til Lovisenberg sykehus. Der fikk jeg beskjed om at jeg var heldig som levde med alle
de pustestoppene jeg hadde. Noe tilsvarende skjedde med et menneske på Sunnaas sykehus som to
uker etter oppholdet skulle ha søvntest på Sykehuset Østfold. På Sunnaas sa de at vedkommende
kunne droppe timen på sykehuset, noe som ikke ble gjort. Der også fikk vedkommende CPAP med
seg hjem fra sykehuset.
Arne Furulund
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Medlemsmøte i Hjernerådet
20. november 2017.

Han takket til slutt Hjernerådet for godt og nyttig samarbeid
gjennom utvikling av strategien. Han var klar på at vi ikke
ville være enige i alt i strategien, men håpet at vi ville finne
mye nyttig, og at det ville være en god plattform for videre
samarbeid.
Innspill til statsbudsjettet.
«Hvordan får vi opp helsestrategien på en klok måte i
budsjettsammenheng»? Nevropsykolog Thale Rønquist
fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
(Demensforskning) la fram en strategi for dette.
Først nevnte hun noen eksempler på hva dette feltet kan
omfatte. Blant annet nevnte hun «Demensplan 2020» som
kan være et godt grunnlag for utvikling av arbeidet. Hun
mente at dette, og lignende planer, kan være nyttige verktøy
i et slikt arbeide. Det er viktig å sikre at det er en overordnet
plan for arbeid og tiltak rettet mot bl.a. hjernehelse.
Generalsekretær Lisbeth Rugtvedt, Nasjonalforeningen for
folkehelsen hadde flere forslag til strategier:

Her kommer et referat ra siste møte i Hjernerådet. Vi synes
det er viktig at medlemmene får orientering om det arbeidet
som blir gjort i denne organisasjonen. Det skjer mye
spennende som kan ha betydning både for vår organisasjon
og for enkeltmedlemmene. Det betyr ikke at vi er enige i
alt som blir fremlagt, men det er vår mulighet til å påvirke
prosessen.
Møtet ble avholdt på Schafteløkken i Oslo. Til stede
var ca. 40 medlemmer som representerte de forskjellige
medlemsorganisasjonene i rådet. LFPS var representert med
Geir Strømsholm og Stein Johnsen.
Under velkomsten a styreleder Henrik Peersen vekt på
hovedtrekkene i det som hadde skjedd siden siste årsmøte.
Spesielt nevnte han et arrangement i Literaturhuset i Oslo
hvor rådet nådde ut til en bred forsamling med orientering
om det arbeidet som organisasjonen driver. Videre opplyste
han om at styret hadde deltatt på flere høringer knyttet opp
til arbeidet med neurologiske diagnoser. Det har og vært
flere møter med Helse – og Omsorgsdepartementet. (HOD)
Spesialrådgiver Odd Bakken i HOD innledet så om
departementets arbeid med «hjernestrategien». Han startet
med å gi honnør til Hjernerådet for det arbeidet som nå er
nedlagt i den forbindelse. Hjernerådet har hatt gode innspill
til arbeidet gjennom hele høringsrunden. Blant annet fik
rådet klargjort og innført begrepet «Hjernehelse». Han
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fortalte at statsråden er opptatt av å få til en strategi som
ivaretar de utfordringene som ligger i utvikling ovenfor flere
pasientgrupper, og Hjernerådets innspill har vært viktig her.
Han snakket spesielt om status i forhold til den kompetanse
som kommunene har på dette område. Den er dessverre
ganske ulik, og det er ikke alltid slik at store og sentrale
kommuner er best.
Denne planen skal ikke ha med seg et ferdig budsjett og
friske midler når den blir lagt fram, men det vil bli vektlagt
viktige føringer i forhold til det videre arbeidet.

Samordningsstrategier.

•

Utvikling av pårørende perspektivet.

•

Klargjøring av pasientrollen og utfordringene der.

Innlegg fra Geir Strømsholm, LFPS: Han rettet
oppmerksomheten mot diagnosegruppene med neurologiske
skader i ryggmargen og ut i kroppen – ikke bare i hjernen.
Svar: Når Hjernerådet snakker om hjernen så omfatter det
også ryggmargen. Dette er en viktig avklaring.
Daglig leder i Hjernerådet, Aud Kvalbein:
Hun innledet til videre diskusjon med spørsmålet; Hvordan
utvikle paraplyorganisasjonen videre?

•

Det er for tiden 51 medlemsorganisasjoner som
står som medlemmer. De har her en unik møteplass mellom brukerorganisasjonene og fagfolk.
Hun vektla at vi nå begynner å få «tyngde», og
hvor viktig det er at vi «holder sammen». Vi skal
være trygge på – Ikke redde for hverandre.

•

Formålet er at vi skal drive opplysnings og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner, skader
og sykdommer i hjernen og det øvrige neurologiske system. Mer enn 30 % vil i løpet av livet
kunne få en hjernesykdom. Vi må derfor jobbe for
god hjernehelse, bedre behandling og mer hjerneforskning.

Det må jobbes for å tette «kunskapshull».

•

Deling av data og kunnskap innen feltet er viktig.

•

Kompetanseutvikling/løft er meget viktig.

•

Forskning rettet mot «hjerneforskning» må
prioriteres – også økonomisk.

•

Videre må vi drive påvirkningsarbeid ovenfor
Storting og Regjering.

•

Argumentere for videreutvikling av eksisterende
planer, samt utvikling av nye planer/strategier på
spesifikke sykdommer.

•

Opplysningsarbeid på sosial media, f.eks. Facebook må utvikles.

•

Dette gjelder flere sykdommer, og hun
rettet spesielt oppmerksomheten mot et
«menneskerettsarbeid» i utviklingen av strategi.
Det er viktig og fremheve menneskeverdet og
menneskerettigheter i utviklingen av en slik
strategi.

•

Arrangere åpne publikumsmøter.

•

Det må vektlegges samarbeid på forskningsområdet.

Innlegg fra salen:

•

Ved utvikling av strategi måp vi vite spesielt
hva vi ønsker og hva det vil komme til å koste.

•

Vi trenger også en strategi som sier noe om
hva vi kan spare ved vektlegging av tiltak
innenfor de forskjellige områdene.

•

Psykiatrien ber om at hjernebaserte psykiske
sykdommer – Bipolar lidelse og schizofreni –
får plass i planen.

•

Det som er viktig er at både pasienter og fagfolk skal kunne
kjenne igjen det som blir framlagt. Det betyr at det er lite
løfter fra departementets side i det som blir framlagt.
Han orienterte også noe om det videre arbeidet i
departementet. Blant annet vil det komme en egen melding
i form av en NOU om «sjeldne diagnoser», og andre
spesifikke sykdommer innenfor neurologi området.

Rehabilitering og Habilitering blir framhevet.

•

Hovedområder i strategien:

•

•

12 til 16 000 får hjerneslag i Norge hvert år.
Dette må vi rydde plass og økonomi for i strategiplanen. Representanten viser til at forebygging er et viktig felt hvor det er mye å hente.
CP (Cerebral Parese) foreningen er også oppsatt på å få fram kunnskap om dette arbeidet.
Strategier og forskning også på disse områdene må bli kjent og gitt nødvendig støtte.

•

Uansett spesiell diagnose må livsløpsperspektivet framheves.

•

I strategiplanen må også utdanning vektlegges
i større grad.

Hvorfor heter Hjernerådet nettopp dette? Det kom spørsmål
fra salen om det er aktuelt å skifte navn. Ledelsen ved
overlege Anne Hege Aamot, orienterte da om Hjernerådets
kontakt med European Brain Council (EBC) og deres
dokument: Value of treatment. Hun fortalte om det
arbeidet både den Europeiske sammenslutningen og det
verdensorganisasjonen driver. Her ga hun en kort oversikt
om de diagnosegruppene som omfattes av dette arbeidet,
og dette er en meget omfattende liste. Også vi med Polio er
med på denne lista.
Vektlegging av behandlingskjeden er viktig i det videre
arbeidet. Dette vil kunne si noe om eksisterende tilbud og
ikke minst om manglende tilbud.
Vi fra LFPS reiste hjem med en følelse av at vårt
medlemskap i Hjernerådet er en god investering i forhold til
det arbeidet vi skal drive framover. Vi er for små til å kunne
stå alene og oppnå resultater på egen ånd. Verdien av faglig
tyngde og miljø må vi bare sørge for å opprettholde videre
framover. Og vi er ubeskjedne nok til å tro at vi, i kraft av
vår erfaring, kan tilføre området viktig viten og kompetanse.
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Helsestudietur til Alicante, Spania

På tur: Tom Andersen, Irene Tønnessen, Hanne Røksund Johannessen, Sissel Brufors, Elisabeth Klose Batta, Elisabeth Wikn
Thomassen og Geir Strømsholm.
Tom Andersen, Irene Tønnessen,
Hanne Røksund Johannessen,
Sissel Brufors, Elisabeth Klose
Batta, Elisabeth Wikn Thomassen
og Geir Strømsholm. I begynnelsen
av januar ble jeg spurt om jeg
kunne tenke meg å være med på
en studietur til Alicante og se på
muligheter for rehabilitering. Reise
og opphold ble betalt av Spanias
ambassade.

mat, og det var kjempegodt. Dagene
fremover med lokal mat, så det ble nok
av Paella.

Jeg slo til og jeg lager et lite resyme
fra turen. Skulle jeg ta med alle
presentasjoner vil det fylle flere
utgaver.

Clinica Dermatologica dr. Martinez –
Elche, Hoteles Poseidon – Benidorm,
Imed Hospital,

Torsdag 25. januar var det å stå opp
kl 0500, reise til fra Kristiansund
via Gardermoen til Alicante. Har
av e-poster sett at det skal være 6
personer til med på turen. Men hvem
er de? Fikk beskjed om at vi ble hentet
på flyplassen. Alt stemte, og der traff
jeg de andre.
Inn på hotell Melia og så lunsj på en
fiskerestaurant ved marinaen. Lokal
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Kl 1730, var det workshop, og
jeg hadde tolv avtaler med private
hospitaler og hoteller.
Hotel SH Villa Gadea – Altea, Hotel
Sol y Mar – Calpe, Hotel La Laguna
Spa&golf – Rojales,

Hotel Cap Negret - Altea, Hotel Allon
Mediterranes – Villajoyosa. Vithas
Hospital – Alicante,
Hotel Huerto del Cura – Elche,
Hospital Clinica – Benidorm og
Hospital Quiron – Torrevieja.
Inntrykkene jeg fikk var mange, men
det som slo meg først var mangel
av oppvarmede basseng. De private
sykehusene hadde det på stell.

Etter middagen var det bare å krype
til køys, slitsom og lang dag. Neste
dag var det oppstart kl. 0900 for
transport opp til Denia. I Denia fikk
vi omvisning av en guide som fortalte
om byens historie og severdigheter,
hospitaler og helsesenter i typisk
Nordmørsvær, regn og blæst med 9
grader. Vi måtte kjøpe klær, trodde jeg
var kommet til «syden».
Full fart til Benidorm for å spise
lunsj, med sol og atter sol, deretter
gamlebyen, hospitaler og helsesenter.
Videre til Norskeklubben i L’Alfas del
Pi, der vi ble presentert for de norske
som driver med helserelaterte tjenester
og overnatting. Benidorm har ca 12
mill turister i året.
Et stort øyeblikk var da vi ankom
Rauma Sol Wellnes hotel and
apartments. Har var alt på stell, fine
leiligheter, hotel, varmtvannsbasseng,
fysioterapi og mye mer. Kvelden
ble avsluttet med en god middag på
Rauma Sol. Tilbake til hotellet kl.

2230 og rett i seng, god natt. Oppstart i
morgen, lørdag, kl. 0930 til Torrevieja.
Nydelig dag med sol og litt varme og
nå kom t-skortene og sandalene til
sin rett. Først hadde vi en omvisning
i nasjonalparken og salt sjøene. Her
var det flott og masse dyreliv. Mange
fugler fra Nordmøre på besøk. Neste
hospitaler, privat og offentlig. Snacks
og juice på det private sykehuset.

Den best juice jeg har smakt. Fersk
juice fra Valencia appelsiner. Rundtur
i Torrevieja, marinaen, gamlebyen
og strendene. Så i full fart opp til La
Marine på lunsj hos La Marina Resort
Wellness Center og omvisning. Rett
til Elche og den botaniske hage, samt
omvisning på hotell og helsesenter.
Elche er stedet med mest palmer i hele
Europa. Meget tiltalende by og ikke
så mange turister. Endelig kunne vi
komme tilbake til hotellet i folkelig tid
og rakk å dusje før middagen.

sine saker og svarte på alle rare
spørsmål.

Og for en middag, litt lokal mat til
forretter og biff, ikke Paella denne
gangen. Her fikk vi snakket sammen
bare vi norske og for en hyggelig
gjeng å bli kjent med. Det ble ikke så
sent i kveld heller. Vi skulle pakke og
dra på omvisning rundt byen Alicante
kl. 0930, før flyet skulle ta oss hjem i
firetiden. Kom hjem til Kristiansund
og senga mi en halv time før midnatt.

Området i sin helhet med tanke på
rekreasjon, rehabilitering, historie,
maten og menneskene er verd et besøk.
For langtidsopphold hadde alle gode
priser. Noe varmt om sommeren og
fullt av turister. På alle hospitalene
snakket de skandinavisk eller engelsk.
Ingen språkvansker.

Rundturen i Alicante viste oss en godt
organisert by og de mange historiske
kulturer opp gjennom tidene. Besøket
opp på Santa Barbara borgen ble ett
høyde punkt.
Alle guidene vi hadde med oss kunne

Totalinntrykket fra turene, hektisk, alt
for mye informasjon på så kort tid.
Rent og pent. I de private sykehusene
fikk du hva du ville eller ønsket, uten
at jeg skal gå i detaljer her. Men som
vi bruker å si «Du får alt for pæng».
Rauma Sol var en flott plass å kunne
dra til med sin polio. Synd det var
bekmørkt da vi var der.

Vi som var med på turen var, en fra
Senior Travel, Senior Reiser, Helse
reiser, Eger reiser, Psoriasis forbundet,
Fibromyalgi forbundet og LFPS.
Er det noen som har lyst å spørre om
noe, er det bare å kontakte meg.

Geir Strømsholm
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Gründeren Thorolf Eriksens
minnepark

TalTe: Jan Ronald Skogsrud talte ved Thorolf Eriksens minnepark.
i Samvirkelaget i Geithus. Dette ble
snart nedlagt og i 1921 leide Thorolf
lokaler I Geithus og startet egen
skomakervirksomhet. Han traff Emma
Bjølgerud fra Utrimark i Geithus og i
1924 giftet de seg.

Minnepark: Thorolf Eriksens minnepark ved den gamle eika
Det ble en storstilt åpning av
Thorolf Eriksens minnepark ved
Modum industri på Ihlen ved
Geithus 22.juni 2017. Thorolf
Eriksen, grunnlegger av Buskerud
handikaplag og Buskerud
vanførehjem. 17 år gammel fikk
Thorolf polio, han tok opp kampen
og startet en trevarefabrikk og
internat. Her fikk mennesker med
funksjonsnedsettelser eller vanføre,
som det het den gangen, arbeid
og nytt håp. Før Thorolf tok opp
kampen ble de syke både bortgjemt
og glemt av samfunnet og holdt skult
av familien.
Modum Industri
Thorolf Eriksen har betydd mye for
Modum og de funksjonshemmede.
Dannelsen av Buskerud Vanførelag
i 1926, var forløperen til det hele.
Driften, som opp gjennom årene har
hjulpet tusenvis av personer, kom i
gang ved at man fikk et par ski på
kreditt i Modum Samvirkelag. Ved
utlodning innbragte paret 150 kroner.
Thorolf bidro også til å stifte omtrent
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30 vanførelag i Buskerud som etter
hvert slo seg sammen til Buskerud
vanførelag. Buskerud Vanførerhjem ble
nedlagt i 2004 etter 56 års drift. I 1974
gikk Buskerud Vanførelags Industri AS
over til å bli Modum Industri AS som i
dag er en stor attføringsbedrift.

En bauta
Det var Oskar Fidjestøl som med
sangen ”Du skal få en dag i mårå”,
åpnet kvelden. På vegne av bedriften
takket Per Buxrud alle som har bidratt
til Modums flotteste parkanlegg.
Jan Ronald Skogsrud fra Stiftelsen
Buskerud rehabiliteringssenter fortalte
om hvordan ideen til plasseringen
av bysten kom. Arve Kristoffersen
fra Norges Handikapforbund delte
noen av sine mange minner fra
Vanførehjemmet tilbake til 1967.
Birger Øverby som jobbet på
vanførehjemmet kunne fortelle at
bysten ble avduket i 1987 og er laget
av Oddmund Raudberget. Birger var
veldig glad for at bautaen av Thorolf

har fått en så sentral plass i Modum.
Varaordfører Ole Martin Kristiansen
har vært primus motor i prosjektet
med parken og han fortalte denne
fantastiske historien om Thorolf
Eriksen, som vi gjengir til slutt i
artikkelen. Barnebarna var stolte av
sin bestefar og la ned blomster ved
bautaen, før Oskar Fidjestøl avsluttet
seansen ute med «Sommerfuggel i
vinterland».
Varaordfører Ole Martin Kristiansen
fortalte historien om Thorolf Eriksen:
Thorolf Eriksen ble født 1.september
1899 i Oslo. Fra han var tre måneder
ble han værene hos sin bestemor på
Skuterudflata på Sysle. I 1914 ble han
konfirmert i Snarum kirke. Året 1917
skulle bli et spesielt år for Thorolf for
21. november ble han syk. Han flyttet
hjem til sin tant og 7.januar 1918 ble
han innlagt på Drammen sykehus.
Neste dag ble det klart, Thorolf hadde
fått poliomyelitt.
Thorolf var en handlingens mann og
i 1919 tok han et tre ukers skomaker
kurs. Han begynte i det små hjemme
men etter hvert fikk han et lite verksted

Stiftet vanførelag
Året var 1926 og i Thorolf Eriksens
skomakerverksted den 5. november ble
Modum vanførelag stiftet.
I Modum var de 30 vanføre på
den tiden, men bare 4 deltok på
stiftelsesmøtet. Startkapitalen for
Modum vanførelag var et par ski som
var krita i Modum Samvirkelag. De
hadde et overskudd på 150 kroner,
noe som tilsvarer ca. 4.100 kroner i
dag. 27. februar i 1927 ble det første
årsmøtet avholdt og laget gikk godt,
for overskuddet var steget til 258
kroner, noe som tilsvarer 7800 kroner i
dag.
Thorolf bidro til å stifte omtrent
30 vanførelag i Buskerud som etter
hvert slo seg sammen til Buskerud
vanførelag. Ved dagens friidrettsbane
på Furumo lånte Buskerud Vanførelag
hytte. I 1936 fikk Thorolf kjøpt den
for den nette sum av 5.500 kroner,
ca. 196.000.- i dag. Hytta fikk navnet
Sommersol og ble brukt som feriehjem
for vanføre. Seks av gangen fikk to
ukers opphold og feriegjestene kom fra
Norge, Sverige, Finland og Danmark.
I krigsårene var det over 100 gjester i
perioden mai til september. I 1944 ble
det kjøpt inn en låve fra Simostranda.
Med den som utgangspunkt ble det
reist ett industribygg i Geithus. Her var
det åtte som fikk jobb mens fire hadde
jobb hjemme.

Eiendommen Løvstad på Furumo
(som i dag huser Frisklivssentralen
i Modum) ble kjøpt i 1945 og brukt
til feriehjem. Dette var en stor drøm
som gikk i oppfyllelse. Etter noen år
ble den bygget om og Løvstad ble det
første pleiehjemmet for vanføre med
plass til åtte personer. Det trengtes
mer plass og i 1949 kjøpte Buskerud
Vanførelag gårdsbruket Sevalds og
året etter kunne de første flytte inn. Da
solgte man Løvstad. Fra 1957 til 1978
ble Vanførehjemmet stadig utvidet.
Årene fra 1946 til 1950 fortsatte den
videre utbygging av industrien på
Modum. Snekkerverkstedet var blitt
til trevarefabrikk og i 1949 var 13
menn og tre kvinner ansatt.

Brannen
Mandag 22.februar 1954 var en
dramatisk dag, da trevarefabrikken
brant ned til grunnen. Bare en liten del
ble reddet, men produksjonen fortsatte
tross alt. Igjen fikk Thorolf Eriksen
vist sitt pågangsmot og energi. Bygget
brant mandag, torsdag var arkitekt på
branntomten og åtte dager senere var
tegningene til nybygg klare. To uker
senere var byggetillatelsen klar og på
høsten var nybygget klart. På høsten
dette året ble også internatbygget
åpnet. I 1974 gikk Buskerud
Vanførelags Industri AS over til å bli
Modum Industri AS. Det ble eiet av 13
vanførelag og kommuner.
Thorolf Eriksen døde 11. oktober
1977 på Buskerud vanførehjem etter å
ha bodd der de siste fem årene av livet
sitt. Kona Emma døde i 1971.
Buskerud Vanførehjem ble lagt ned
1.september 2004 og het da Buskerud
Rehabiliteringssenter.

Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Blomster: På vegne av styret og bedriften delte Per Buxrud blomster til fra v. Sverre
Pedersen, Jan Ronald Skogsrud, Ole M Thorolf Eriksens minnepark.
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Frikort for helsetjenester
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper
du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
FOTO: MORTEN RAKKE / HELFO
Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2.
De to frikortordningene gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den
andre ordningen. Begge ordningene er automatisert.
Du kan følge med på hvilke egenandeler som er registrert på deg, utbetalinger og frikortvedtak ved å logge deg inn på
helsenorge.no.
Behandlere og tjenesteytere har ansvar for å rapportere alle godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Dine
egenandeler registreres automatisk på deg.
Frikort egenandelstak 1

Frikort egenandelstak 2

Egenandeler fra
• lege
• psykolog
• poliklinikk (sykehus)
• røntgeninstitutt
• pasientreiser
• medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr
på blå resept

Egenandeler fra
• undersøkelse og behandling hos 		
fysioterapeut
• enkelte former for tannbehandling
• opphold ved godkjent rehabiliterings-		
institusjon
• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak: 2 258 kroner (for 2018)

Egenandelstak: 2 025 kroner (for 2018)

Vurderingsopphold på Sunnaas sykehus
Sunaas sykehus tilbyr en ukes vurderingsopphold for
polioskadde. Oppholdet er fra mandag til fredag. Vi har
fått mange forskjellige tilbakemeldinger. Jeg har derfor
engasjert meg litt, og vil være tilstede fra kl 15 og så lenge
gruppa med poliofolk ønsker det, de onsdagene det er 3
eller flere deltagere på oppholdet.
Så langt virker det som de som er der er noe skuffet over
oppholdet. De kommer på mandag og prøver da å få vite
hvem de andre med polio er, men får tilbakemelding at de
på Sunnaas ikke kan oppgi det av personvern for de andre.
Allikvel får de beskjed om at det vil de oppdage når jeg
kommer på onsdag, men da har ikke Sunnaas oppgitt noe.
Jeg har bedt de spørre hver enkelt om det er greit at de
fortelle til de andre at de har polio. Så får vi se hva som
skjer framover.

Mange av de vet heller ikke at det er noe som heter LFPS.
Resten av oppholdet blir alle mer som en gruppe, som kan
høste erfaringer av hverandre.
Når jeg kom på mitt fjerde besøk, hadde gruppen når de
kom, blitt spurt om det var greit at de andre fikk beskjed om
at de tilhørte Polio-gruppen, noe alle svarte ja på. De hadde
trivdes så godt i hverandres selskap.
Selv håper jeg at det framover kan bli ett enda bedre
opphold for oss med polio på Sunnaas sykehus, og at jeg
kan få en god dialog med de som koordinerer oppholdene.

Arne Furulund

Det er lange opphold i programmene til de som er på
vurdering. De har noe «undervisning», men det er sammen
med andre grupper, og endel er lite nytt for vår gruppe.
Gruppene har så langt vært veldig godt fornøyde med at
det er en av oss med polio som kommer og vi kan sitte
sammen og prate om hjelpemidler, trening og andre ting
som er relevante for oss. Jeg føler at jeg er en likeperson
for gruppene, og jeg føler at gruppene er veldig åpne og
de snakker om alt mulig. Dette er veldig viktig også for de
ikke etnisk norske som føler ett sammhold når vi sitter slik.
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Lyse utsikter for
hjelpemiddelformidlingen

- Dette er et viktig prinsipp og
sikrer at alle har den samme
rettigheten uavhengig av bosted,
kommuneøkonomi og hva slags
kompetanse som finnes lokalt, sier han.
Enklere systemer og mer
brukermedvirkning
Forslaget som nå er vedtatt,
berører dessuten andre sider ved
hjelpemiddelordningen, som også var
nevnt i rapporten fra ekspertutvalget
som evaluerte hjelpemiddelordningen
for et års tid siden.
Enklere bestillingsrutiner, god
tilgang til et bredt produktspekter,
bedre IKT-løsninger, videreutvikling
av brukerpassordningen, kortere
saksbehandlingstid, bedre
brukermedvirkning, god informasjon
og flere ergoterapeuter i kommunene,
er noe av det Stortinget nå har bedt
regjeringen om å sørge for.

Nå har vi enda en hjelpemiddelseier å feire! I forrige uke
vedtok Stortinget at regjeringen må sørge for å forbedre
og forenkle dagens hjelpemiddelsystem og sikre et
helhetlig og likt tilbud til alle. - All ære til Senterpartiet
for å ha fremmet dette forslaget og til de andre partiene
for å ha fulgt det opp, sier Arne Lein.
Vil framtidens hjelpemiddelordning preges av enklere
formidling og mer brukermedvirkning enn i dag?
Svaret kan være ja, etter at Stortinget tirsdag 31. januar
vedtok å be regjeringen sørge for flere forbedringer på
hjelpemiddelområdet.

Alt dette er forbedringer
Handikapforbundet har ønsket lenge, og dermed kan vi feire
nok en seier på hjelpemiddelområdet.
Takker partiene
Arne Lein takker de politiske partiene, og spesielt
Senterpartiet, som har klart å få rette regjeringens fokus mot
hjelpemiddelområdet på denne måten.
- All ære til Senterpartiet for å ha fremmet dette forslaget og
til de andre partiene for å ha fulgt det opp, sier Lein.

Stortinget behandlet da et forslag fra Senterpartiet, som
i korte trekk går ut på å forbedre og forenkle dagens
hjelpemiddelsystem og sikre et helhetlig og likt tilbud til
alle. Bare regjeringspartiene stemte mot da forslaget ble
behandlet, og dermed ble det også vedtatt.
Senterpartiet sendte forslaget til Stortinget allerede
i begynnelsen av november, etter at regjeringen
gjennom statsbudsjettet hadde foreslått å overføre mer
hjelpemiddelansvar til kommunene.
Stadfester retten til hjelpemidler
Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget og måtte
skrinlegges da statsbudsjettet ble vedtatt i desember. Og
med dagens vedtak har Stortinget nok en gang stadfestet at
hjelpemiddelordningen skal være en rettighet gjennom den
statlige folketrygden.
NHF-leder Arne Lein er glad for denne presiseringen.
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Fornøyd: Forbundsleder Arne Lein
er glad for Stortingets vedtak og takker
Senterpartiet og de andre politiske
partiene. Arkivfoto: Geir Dokken.

Dette er forslaget,
som nå er vedtatt:
1. Stortinget ber regjeringen sørge
for at de som har behov for hjelpemidler, sikres et helhetlig og
likeverdig tilbud framover, med
rettigheter og finansiering for alle
hjelpemidler i folketrygden og en
utlånsordning slik som i dag.
2. Stortinget ber regjeringen sørge
for forbedringer i bestillingsordningen av hjelpemidler ved å forenkle
administrative rutiner, gjennomgå
sortimentet som inngår i ordningen
samt etablere flere eksterne lagre av
statlige hjelpemidler i kommunene.
Brukere og kommuner må sikres
enklere tilgang til et bredt produktspekter med gode løsningsmuligheter.
3. Stortinget ber regjeringen iverksette arbeidet med å utvikle bedre
IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet slik at samhandlingen mellom
brukere, kommune og stat blir mer
smidig, bestillingsordningen styrkes
og bruken av lokale lagre øker.

Viktige presiseringer og
føringer
Stortinget vedtok før jul at ansvaret for hjelpemiddelområdet ikke skulle
overføres fra stat til kommune. Det var kun Høyre og Fremskrittspartiet som
stemte for å overføre ansvaret. Forslaget fra Senterpartiet (Representantforslag
57 S) som ble behandlet i Stortinget i går gir ytterligere føringer om at statens
ansvar gjelder for alle hjelpemidler og med en utlånsordning slik som i dag.
Dette er viktig fordi Ekspertutvalgets flertall foreslo mer bruk av tilskudd og
egenbetaling framover, bl.a. for dyre og kompliserte hjelpemidler i bolig –
såkalt fastmonterte hjelpemidler. Lars Ødegård tok dissens på dette og støttet
ikke mer bruk av tilskudd.
Bolighjelpemidler
I statsbudsjettet var Regjeringen uklar på hva hjelpemidler i bolig er. På
den ene siden skulle mer kompliserte og kostbare hjelpemidler fortsatt
være i folketrygden, samtidig som regjeringen fulgte opp anbefalingen fra
Ekspertutvalgets flertall om å overføre ansvaret for tilrettelegging i bolig til
Husbanken og kommunene, noe som inkluderte hjelpemidler for adkomst og
såkalt fastmonterte hjelpemidler. Forslaget som gikk gjennom i Stortinget
i går er det gitt tydelige føringer om at «alle hjelpemidler» også inkluderer
bolighjelpemidlene. I kapitlet «Bakgrunn» står det at: «Utvalgets forslag
om å overføre ansvaret fra staten til kommunene for enkle og høyfrekvente
hjelpemidler og for hjelpemidler i bolig som trappeheis, løfteplattform og hevsenk-kjøkken m.v. er en vesentlig endring av dagens modell. Forslagsstillerne
forutsetter at disse hjelpemidlene forblir statens og folketrygdens ansvar for å
nå politiske mål om selvstendig liv, likestilling, likebehandling og deltakelse i
samfunnet.»

4. Stortinget ber regjeringen sørge
for at ordningen med brukerpass
videreutvikles og styrkes for å korte
ned saksbehandlingstiden og bedre
brukermedvirkningen i hjelpemiddelformidlingen. Brukerpassordningen skal være en del av tilbudet ved
alle hjelpemiddelsentralene.

Kvalitet og forenklinger

5. Stortinget ber regjeringen sørge
for tydelig definerte prosesser som
sikrer god informasjon og forutsigbarhet for brukere som har behov
for hjelpemidler.

Evaluering av høreapparater og ortopediske hjelpemidler

6. Stortinget ber regjeringen medvirke til at kommunenes fagkompetanse om hjelpemidler og kapasitet
i førstelinjen øker ved å bidra til at
kommunene kan ansette flere ergoterapeuter.

Kommentar: Dette er viktige føringer fordi både Holteutvalget i 2010 og
Ekspertutvalget i 2017 har vært opptatt av kostnadskontroll og en løsning der
spesialisthelsetjenesten får totalansvaret (rettigheter, finansiering, faglig).

7. Stortinget ber regjeringen legge
føringer for Arbeids- og sosialdepartementets varslede evaluering av
høreapparater og ortopediske hjelpemidler, jf. Prop. 1 S (2017–2018).
Denne må særlig vektlegge kvalitet
og nytte for brukerne og samfunnet
og forutsette en fortsatt forankring i
folketrygden når det gjelder rettigheter og finansiering.

Vedtaket i Stortinget gir føringer for bestillingsordningen, brukerpasset, IKTløsninger, informasjon samt flere ergoterapeuter i kommunene.
Kommentar: Nav har et større utviklingsprosjekt for hjelpemiddelområdet
2018-2021. NHF vil følge opp disse føringene i prosjektet og i brukerutvalget
sentralt.

Stortingets vedtak gir føringer til regjeringen om at evalueringene særlig må
vektlegge kvalitet og nytte for brukerne og samfunnet og forutsette en fortsatt
forankring i folketrygden når det gjelder rettigheter og finansiering.

Oppfordring til NHF-nettverket hjelpemidler
Jeg ber dere informere om saken i brukerutvalgene på hjelpemiddelsentralene.
Hjelpemiddelsentralene bør være en aktiv pådriver for de områdene som er
omtalt under kvalitet og forenklinger over, og gi innspill oppover i systemet til
Nav sitt utviklingsprosjekt. Gode løsninger kan også drøftes i brukerutvalgene,
basert på erfaringer fra både brukersiden og hjelpemiddelsentralen.
Kommer det fram erfaringer og gode forslag til løsninger, så del det i
nettverket!
Hilsen

Guri Henriksen
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fra gamle dager
Vi har tidligere hatt artikler fra Nord-Norge om
polioepidemiene på 1950 tallet. Her følger en artikkel fra
Adresseavisen fra samme tidsrom, nærmere bestemt fra
19. september 1950. Den tar for seg situasjonen i NordTrøndelag.
HALVPARTEN AV DE POLIORAMMEDE
KAN HELBREDES HELT VED EFFEKTIV
ETTERBEHANDLING.
MEN VI MÅ FÅ SPESIALINSTITUTTER TIL
BEHANDLINGEN.
Poliomyelittforeningen sender ekspertteam til NordTrøndelag.
Levanger 18. (Fra Adresseavisens utsendte medarbeider)
HVERT ÅR når sommeren er i ferd med å ebbe ut får vi en
epidemi av poliomyelitt, som etterlater et antall mennesker
som invalider på grunn av lammelser. Å forebygge denne
sykdommen har ennå vist seg å være vanskelig, mens
man derimot på etterbehandlingens område har gjort store
framskritt i den senere tid.
DE NYE behandlingsmåtene har ført til at 50 prosent av de
rammede kan bli fullstendig helbredet, 25 prosent får en del
ulemper etter sykdommen, mens 20 prosent blir betydelig
handicaped. Disse resultater er så vidt oppmuntrende at
man setter stor kraft inn på å fortsette behandlingsmåtene,
og den idealistisk arbeidende Landsforeningen mot
Poliomyelitt får nå fler og fler medarbeidere i kampen mot
den triste sykdommen, som i dag må karakteriseres som en
folkesykdom.
Eksperter i etterbehandling til Nord-Trøndelag.
MEN det er langt mot målet ennå. Man må komme
så langt at man får effektive spesialinstitutter for
poliomyelittbehandling som kan arbeide som selvstendige
enheter innen sentrale sykehus.
NORD-TRØNDELAG har i år vært særlig utsatt for
sykdommen. Etter henvendelse fra sykehusene i fylket
kom i går den kjente spesialist på etterbehandlingens
område, neurologen Paul E. Paulsen, til Levanger,
og med han et arbeids-team som vil tre i aksjon for
bekjempelse av sykdommen. Laget får til oppgave å lage
retningslinjer for behandling av hvert enkelt tilfelle på
fylkets to sykehus (Innherreds og Namdals), og videre skal
ekspertene undersøke mulighetene for opprettelse av et fast
behandlingsinstitutt. I første rekke vil man skaffe erfaringer
for hvordan en slik arbeidsenhet kan improviseres.
Adresseavisens utsendte fikk i dag en orientering om
hvordan saken ligger an i et møte med overlægen ved
Innherreds sykehus medisinske avdeling, dr. Henrik
F. Lange, og dr. Paulsen var til stede, videre fru
avdelingslæge Margot Nissen-Lie, som er formann
i poliomyelittforeningens arbeidsgruppe, samt
sykegymnasiast frk. Else Smith og fru dr. Paulsen.
TLFELLENE har blitt et problem for Innherreds sykehus.
- Det gir i grunnen et noe fortegnet bilde av poliomyelitten
å holde sg til antall innlagte pasienter, understreker dr.
Lange. Mange flere mennesker har sikker vært syk, men
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tilfellene har kanskje fortonet seg mer som en lett influensa.
Men nå tyder meget på at sykdommer på retur i Trøndelag.
September er også vanligvis den måned den begynner å
ebbe ut.
ANTALL rammede og døde er ikke større i denne enn
i andre epidemier vi har hatt her i landet i den senere
tid, men tallet er likevel så stort at det har blitt et
problem for oss her ved sykehuset. Etterbehandlingen
av poliomyelittpasienter tar nemlig atskillig tid. Vi har
ikke vært forberedt på så mange, og vi har for liten hjelp.
Derfor har overlæge Vogt vedd Namdal sykehus og jeg
henvendt oss til poliomyelittforeningen og fått hit opp
den kjente spesialisten på etterbehandlingens område, dr.
Paulsen. Også sykegymnasiast Else Smith - utdannet ved
Warren Springs i USA er med, og i morgen kommer en
bandagist. Dermed har vi et helt team i aksjon overfor den
pasientgruppen som ligger ved dette sykehus. Senere skal
laget reise til Namdal.
AKSJONEN vår i Trøndelag vil nå skaffe oss erfaring
for i hvilken grad vi kan improvisere et effektivt
behandlingsinstitutt. Poliomyelittforeningen har på privat
basis tatt opp arbeidet for å skaffe oss institutter på sentrale
steder i forskjellige landsdeler. Fullstendige spesialklinikker
har vi ikke. Etterbehandling har nemlig vist seg å gi gode
resultater. 50 prosent av de rammede blir helt bra, 25 pst. får
endel ulemper og 20 pst blir handicaped.
Spesialinstitutter som selvstendige enheter innen sykehus.
Behandlingsinstituttene skal helst danne en enhet, f.
eks. innen et bestemt sykehus. De årene hvor man ikke
har vesentlige epidemier i vedkommende landsdeler
må instituttet elastisk innrette seg på andre oppgaver, f.
eks. virke som vanlig epidemisykehus. Landsforeningen
mpt Poliomyelitt har nå et spesialinstitutt i Oslo (i
Sanitetsforeningens lokaler), og et annet skal innvies snart
i Skien. Men forøvrig har man måttet sende pasienter til
våre nabolands spesialklinikker, et forhold som har virket
deprimerende både på pasient og pårørende. Den aksjon
som nå innledes i Trøndelag går altså ut på å bringe det
nødvendige spesialutstyr og personale til pasienten.
Slagplan for Trøndelag.
- Hvordan er nå slagplanen for Trøndelag? spør vi dr.
Paulsen.
- Først vil alle tilfellene bli kartlagt, så får vi en oversikt
over tilfellenes art. Så legges retningslinjer for behandling
av hvert enkelt tilfelle. Samtidig får vi et grunnlag for
å kunne bedømme mulighetene for en etablering av et
behandlingsinstitutt på Innhereds sykehus. Av nytt apparatur
som må anskaffes er et elektrisk instrument som brukes ved
undersøkelse av de lammede muskler.
- Drives det noen «etterforskning» av tilfellene i Trøndelag
for om mulig å finne en sammenheng mellom dem?
Dr. Lange: - Det er det med poliomyelitten at det er uhyre
vanskelig å finne smitteveiene. Derfor har det også vært
vanskelig å sette grenser for i hvilken grad isolering
skulle skje. Sykdommen fremkalles av en virus som er så

liten atman ikke kan se den i mikroskopet. Man ser bare
virkningen av virusgruppene.
- Hvordan er symptomene?
- Vanligvis får pasienten hodepine, nakkestivhet og hva man
kan kalle influensasymptomer Det er viktig å få pasienten
hurtig til sykehus, ikke minst for å skaffe pasienten et
beskyttende sengeleie og hindre overstrekninger av ledd og
muskler.
Et viktig arbeid.
Fru avdelingslege Margot Nissen-Lie sier at det har trøstet
de mange pårørende sterkt å høre i hvilken grad foreningen
går inn i dette arbeidet.
Carte Blanche til spesialisten.
Dr. Paulsen: Vårt store håp er å kunne få et sentralinstitutt
slik at de vanlige sykehus kan avlastes, men til hele
poliomyelittbekjempelsen trenger vi befolkningens
medvirkning.
Dr. Lange: Dr Paulsen og hans medhjelpere får nå
carte blanche for bruk av det spesialutstyr som kreves.
Sykehuset har kunne ta i bruk et badekar til bruk ved
etterbehandlingen, og desuten har vi fått en mekanisk
respirator (jernlunge), som brukes ved de tilfelle hvor
sykdommen har angrepet den høyereliggende partier av
kroppen, ved musklene som dirigerer åndedrettet.
Gode resultater på etterbehandlingens område.

MEN det er på etterbehandlingens område man har kommet
lengst. Før var man tilbøyelig til å la pasienten hvile, - nå
forstår vi at oppøvelse av de lamme musklene er viktig.
Poliomyelittforeningen bistår i de forskjellige landsdelene
med å hjelpe de syke, men det koster den å drive dette
arbeid. Derfor vil det i tiden 4. - 11. november bli arrangert
en spesiell propaganda uke m ed stort lotteri for å skaffe
bidrag til bekjempelsen. Det er nå ca. ett år siden det ble
dannet spesielle arbeidsgrupper for dette formål. Selve
landsforeningen ble stiftet i 1947. I dag skal det søkes
dannet en arbeidsgruppe i Trondheim blant interesserte
damer. Foreningen møter stor goodwill, og man setter nå si
store lit at også Trøndelag vil gå sterkt inn for saken.
Målet å hjelpe dem som blir angrepet av poliomyelitt
er en landsoppgave. Klarer man å opprette de
behandlingsinstitutter som er antydet vil mye være vunnet.
Jo flere som er behjelpelig med å støtte foreningen desto
sterkere vil den også virke utad, så staten etter hvert forstår
at det er et folkekrav å få spesialinstitutter her hjemme. Vi
må få fordelt ut over landet slike institutter med kvalifisert
personale, dermed muliggjør man hurtigere og mere effektiv
innsats ved slike epidemier som man har hatt i Trøndelag i
år. Hurtig hjelp er dobbel hjelp, er en sentens som gjelder i
høy grad ved poliomyelittbehandling. Det dreier seg om å
redde personer fra vanførhet. Sammen med fru avdelingslæge Nissen-Lie deltar også
fru dr. Paulsen i arbeidet for å danne arbeidsgrupper for
foreningen i Trøndelag, og det er klart at vår landsdel må
hilse med glede og dyp velvilje deres innsats.

POLIOMYELITT er en gammel sykdom, som har tiltatt i de
senere årene, uttaler dr. Paulsen. Antall rammede skifter fra
år til år, men de siste årene har landet hatt ca. 6.000 tilfelle
pr. år. I fjor lavere igjen. Målet er å skaffe beskyttelse mot
sykdommen, og forskning pågår meget intenst med sikte på
dette.

På Innherreds sykehus er, når dette leses, et velkvalifisert
team gått i gang med arbeidet for å intensivere den
etterbehandling pasientene trenger. Kanskje vi her har
kimen til de første behandlingsinstitutter av denne art landet
har krav på.

I nr 2/17 hadde vi en artikkel fra avisa Nordlys den
28/11 1958 hvor professor dr. med Peter Holst og
Landsforeningen mot Poliomyelitts leder Margot NissenLie ble omtalt i forbindelse med en aksjon for å bedre
vilkårene for poliorammede i Nord-Norge. Her følger en
ny artikkel fra samme avis. Denne sto på trykk dagen
etter.

det var mange poliorammede mennesker som trengte
hjelp. Vi er klar over, sa professoren, at det allerede er
mange humanitære organisasjoner som arbeider for å
hjelpe andre mennesker. Likevelmener vi at det å hjelpe
poliorammede pasienter er så viktig at vi må forsøke å gi
dissemennesker en hjelpende hånd. I denne forbindelse kan
det nevnes at Kronprinsesse Märthas institutt, som drives av
Landsforeningen mot Poliomyelitt - har de mest moderne
hjelpemidler. Også ved Bodø sykehus finnes det et godt
utstyr, men det gleder oss at man ved det nevnte institutt i
Oslo også har hatt flere pasienter fra Bodø. Det ville glede
meg meget om Bodøs befolkning på sin side ville hjelpe
oss med arbeidet. Vi kan nå 15 000 medlemmer, men det
er alt for lite. Spesielt er Nord-Norge en mørk flekk på
vårt kart, og vi håper at dette vil rette på seg. Og ettersom
epidemien i høst rammet Nord-Norge forholdsvis sterkt,
blir en ikke ubetydelig del av den økonomiske støtte gitt til
pasienter fra denne landsdelen. Vi ber ikke bare om at det
må opprettes avdelinger og om pengebidrag, for samtidig
driver vi et intenst opplysningsarbeid, sa professor Holst til
slutt. Margot Nissen-Lie appellerte sterkt - spesielt til byens
kvinner om å slutte opp om polioarbeidet, og sa at bare i år
har Landsforeningen ytt 75 000 kroner i direkte sosial hjelp
til poliorammede. Vi hjelper dem som trenger det mest - og
i år er det spesielt pasienter fra Nord-Norge som trenger
støtte, sa hun, og uttrykte til slutt håpet om at det også i
Bodø måtte lykkes å opprette en avdeling som tar aktivt del
i arbeidet.

Margot Nissen-Lie i Landsforeningen mot
Poliomyelitt: «Jeg appellerer så sterkt
jeg kan til Bodøs kvinner! Poliorammede
pasienter trenger vår hjelp».
For tiden arbeides det iherdig med å hjelpe
poliomyelittrammede pasienter - et arbeid som
Landsforeningen mot Poliomyelitt har tatt seg av. I disse
dager har overlegen ved epidemiavdelingen ved Oslo
kommunale sykehus, professor dr. med. Peter Holst, og
Margot Nissen-Lie i Landsforeningen mot Poliomyelitt
vært på en reise i Nord-Norge for bl.a. å opprette lokale
avdelinger. På en pressekonferanse på Grand Hotel i går
ettermiddag sa Margot Nissen-Lie bl.a: Vi trenger hjelp til
arbeidet vårt, og vi håper at det også vil lykkes å få i stand
en arbeidsgruppe her i Bodø. Jeg appellerer så sterkt jeg kan
til byens kvinner om å støtte Eva Jakhelin nåt hun nå vil
opprette et arbeidsutvalg.
På pressekonferansen understreket professor Holst at
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Tur til Røros med LFPS VestAgder 22.-25. august 2017

hadde ligget tung over byen. Den
omleggingen og moderniseringen som
etter hvert skjedde, ble også omtalt.
Etter at guiden hadde takket for seg,
hadde vi tid til å studere museet
grundigere eller å ta en tur på byen.
Bussen kjørte oss deretter tilbake til
hotellet og en varm lunsj.
Vi hadde mange inntrykk å fordøye
da vi så kjørte nedover samme vei
som vi hadde kommet opp dagen før.
Det er lange strekninger med skog
i Østerdalen. Det var et morsomt
kunstinnslag langs veien med fargete
elggevir som var hengt opp i trær på
noen steder. På en rasteplass var det
stilt opp en enorm stålblank elg, som
vi fikk sett nærmere på. Vi kunne lese
der at «verdens største elg» var del av
et prosjekt for å gjøre veien mindre
monoton, og å inspirere til å ta pauser.
Jeg har i ettertid lest på nettet at
prosjektet besto av vegetasjonsrydding,
landskapskunst og lys/lyssetting.
Prosjektet hadde gitt betydelig
reduksjon i antall ulykker. Vi kjørte
mot en ny middag og overnatting på
det moderne og komfortable Scandic
Elgstua på Elverum.

Rørosmotiv: Kjent motiv på Røros er kirken.
36 medlemmer og ledsagere møtte fram på plassen ved
tidligere Frivillighetens hus i god tid til avreise kl. 9.00.
De fleste var fra Kristiansand og nabokommunene,
mens fem hadde kommet lenger vestfra. Det tok
imidlertid ganske lang tid å få alt klart. Frolandsruta
hadde ventet en rullestolbruker mindre enn det ble,
så et buss-sete måtte ut. Sjåføren skulle bare kjøre til
Harebakken, der vår egentlige sjåfør skulle overta. Det
viste seg raskt at hans erfaring med bussen var liten. Få
meter etter start, skrapte bussen nedi en fartsdump. Et
medlem av vårt styre, som også er bussjåfør, krevde at
bussen ble stoppet fordi den ikke hadde hevet seg etter
påstigningen. Telefon til busselskapet lærte sjåføren
at denne bussen krevde et spesielt knep for å heve seg,
dvs. full stopp og ny start. Forsinkelsen vi fikk i starten,
gjorde det nødvendig å avlyse besøket på Prøysenstua og
heller satse på rekke det den siste dagen.

Sjåfør Hans-Otto tok over på Harebakken. Han kjente
bussen bedre og var blid og omgjengelig. Vi hadde hatt
forventning om en ganske ny buss, men det viste deg at
denne var kjøpt brukt. Det var ikke DVD spiller, radio eller
CD-spiller som virket, så det ble opp til oss å underholde
hverandre. På turen østover, fikk vi noen forsinkelser på
grunn av veiarbeid. Så den avlysningen som var gjort, var
klart nødvendig. Vi skulle ha spist lunsj på Prøysenhuset.
Frolandsruta fant en grei veikro ved Kløfta, der vi fikk velge
det vi ville ha. Da vi kom fram til det fine Scandic hotell
Elgstua på Elverum, fikk vi ca en times pause før middagen,
og det var det nok mange som syntes de trengte.
Onsdag møtte folk opp i god tid og innlastingen gikk
greit. Været var fortsatt fint, og det ble en flott tur oppover
Østerdalen til Alvdal og Aukrustsenteret. Etter en lunsj
og inspirerende velkomstord fra en erfaren guide, var vi
ivrige på å bli bedre kjent med stedet. Halvparten fulgte den
erfarne guiden og de andre en som var under opplæring.
Det var mange merkverdige og fantasifulle ting å se, og
flere store og små bilder på veggene enn vi kunne rekke
over. Det var en munter gjeng som kjørte videre mot vidda
og Røros. Vi kom fram til Røros hotell i 16-tiden slik at vi
fikk noen timer fri før middag. Noen dro nok ned til sentrum
og andre prøvde det fine handikaptilpassede bassenget.
Torsdag sjekket vi ut av hotellet etter frokost. Vi skulle få
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en guidet tur på Røros. Guiden som kom var kunnskapsrik
og dyktig. Vi kjørte først til gruveområdet og guiden fortalte
om stedets historie. Bergstaden Røros ble grunnlagt i 1645
etter funn av kobbermalm. Røros kobberverk fikk privilegier
som ga dem enerett på mange naturressurser innen en
circumferens rundt det første funnstedet på øvre Storwartz.
Vi kjørte innom Storwartz på vei til Olavsgruva, som er
bevart som besøksgruve. Vi skulle ikke ned i gruva. Mange
av de som jobbet for kobberverket, bodde på småbruk eller
setrer rundt Røros Bergstad. Selve Bergstaden ble oppført
på Unescos liste over verdens kulturarv i 1980. Fra 2010 er
området rundt (circumferensen) inkludert som verdensarv.
Bussen kjørte til Smeltehytta som i dag er museum. Vi
gikk derfra opp smale gater til Røros kirke. Kirken er en av
landets største med 1600 sitteplasser, og den var nydelig
restaurert. Det var Røros kobberverk som betalte for
bygging av kirken, og deres emblem kunne sees flere steder.
Guiden hadde mange historier knyttet til portrettene som
hang omkring alteret.

Den siste dagen skulle vi etter
planen ha startet med å besøke Norsk
skogmuseum på Elverum. På grunn
av problemene den første dagen, ble
dette endret til et besøk på Prøysenstua
og Prøysenhuset. Det ble gitt en fin
presentasjon i Prøysenstua av en guide
som både kunne synge og fortelle. De
med rullestol kom dessverre ikke inn
over dørstokken.
Det nye Prøysenhuset ligger tilbaketrukket i skogen
ovenfor. Her fikk vi en presentasjon av Prøysens voksne
liv og karriere og ble oppfordret til å se på samlingene
fram til lunsj. Det viste seg ved lunsjen at vi fikk med oss
et fast arrangement: «Fredagskaffen med Prøysentoner».
Det var Prøysenhusets dyktige formidlere som sto for
det. Dette førte til at vi kom nokså sent av gårde fra
Ringsaker. Dermed fikk vi også oppleve fredagstrafikken
gjennom Oslo, med lange køer. Middag på Fokserød var et
velkomment avbrekk. Vi kom til møtestedet i Kristiansand
ca 21.30 - 2 timer etter planen. Det må ha vært en svært
lang dag for de som skulle kjøre videre vestover.

Gudrun Meyer (sekr. LFPS Vest-Agder)

Da vi kom ned til smeltehytta igjen, fikk vi omvisning
i museet. Det hadde noen flotte 1:10 modeller som
viste gruvearbeidet og bearbeidingen av malmen slik
det opprinnelig hadde vært. Røyken fra smeltehytta
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DenOpplysningsvirksomhet som
skolen driver med tanke på tobakkog rusmiddelbruk setter nok spor
etter seg, slik følgende eksempler
viser.

Når noen først på en eller annen måte
er død, komme de ikke utenom begravelse. Først kommer legen og sørger for
at han virkelig er død, så kommer presten og trøster enken. Når han så ligger
i kisten, får han på seg dødstøy, som er
noe annet det han har på til daglig. Så
får han være med på sin siste kjøretur
i en likbil opp til kirken hvor folk venter i sorte klær. De har med blomster
til liket og synger sanger om Gud og
himmelen. Så er det prestens tur. Han
holder en liten tale til den døde, og
han ender med å si: På jorden er du
kommet, i jorda skal du igjen. Det
skjer ute på kirkegården hvor kisten
senkes ned i den sorte jorden med noen
snorer. Så går alle et sted for å more
seg, mens presten spar igjen hullet. Nå
for tiden er det mange som bestemmer
at de heller vil brennes, for da går det
fortere.

Om røyking
Det å røyke er en gammel vane som
stammer helt fra indianerne. Men det
er ikke så sunt som det ser ut.
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Istedenfor å røyke vil jeg heller
kjøpe et enkelmannshelikopter og
en sportsbil; så kan jeg alltids røyke
etterpå.
En vegetarianer kan selvfølgelig røyke
tobakk. Det kommer fra en plante og
er derfor helt uskadelig.
Om brennevin
Når brennevinet kommer i blodet, blir
det til promiller.
Det er mange som rundt og trøster seg
med at det aldri er for sent å slutte å
drikke

 løsning x-ord 3 2017
A
Å

Når folk er døde, kan de selge seg selv
til universitetet. Det høres ikke så morsomt ut, så jeg tror jeg nøyer meg med
det ene benet.

B

I dag er sykehusene så store og moderne at ikke særlig mange får lov til å
dø en sunn og naturlig død.

S

Når vi dør, blir knoklene til et skjelett.

Å

I de katolske landene er døden etter
hvert blitt ganske dyr. Den siste olje
som hører til. Er steget voldsomt i pris.

G

Når vi dør, blir kroppen til et himmellegeme.
Døden er det siste hvile før vi skal av
sted for alvor.
Hvis vi er virkelige trett av livet, kan
selvmord være den siste utveien hvis
det ikke er andre som vil.

Navn:......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Premie: 3 Quick lodd
Konvolutten merkes med kryssord 1/18. ●
Løsningen sendes Stein Johnsen, Furubergvegen 205c, 2316 Hamar innen 9. juni 2018.

I røyk er det små, ekle dyr som gnager
opp mennesket innenfra. Det er
fryktlig dumt å røyke. Røyken legger
seg som en tåke over alt i kroppen og
kvelder alle tegn på liv.

Når vi dør, blir vi til en blomst. Noen
blir brent og satt i en vase.
SLEKTNINGEN

SKUESPILLET

Tabuet omkring døden gjelder ikke
for barn under 12–13 år. Klippene er
hentet fra Niels Vogels bok De første
menneskene på jorden var hans og
Grethe fra 1986.

Like plutselig som livet begynner,
slutter det igjen. Ingen kan forklare
hvorfor.

BANDELEDER

BLODSUGER

barnemunn...

Når vi kommer i jorda, forandres vi
fort til mark og molekyler. Bare beina
blir igjen.
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Einar Sand, Flekkefjord, ble trukket ut som vinner av x-ordet i
nr 3/2017. Vinneren får tilsendt tre Quicklodd.
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Lokallagenes kontaktpersoner

Tid for skatteoppgjør
Det nærmer seg tiden for et av årets spennende øyeblikk. Har jeg betalt for mye eller for lite skatt i året som
gikk? De fleste av oss vil nok mene at vi har betalt for mye, men det gjenstår å se om skatteetaten er enig.
Enda har vi ikke kommet dit hen at myndighetene har kuttet alle muligheter for at den enkelte borger ikke skal kunne
ha mulighet til å påvirke utfallet av skatteligningen. Heldigvis klarer ikke teknologi og dataprogrammer å overvåke all
vår gjøren og laden enda, og takk for det.
Det er fortsatt slik at de som hadde rett til skattefradrag før Regjering og Storting i forrige periode endret reglene, har
en mulighet til å få fradrag for store ekstra utgifter, dog i en redusert utgave i forhold til den opprinnelige.
Nedenfor har vi satt opp en del tips som kan komme til nytte for de som fortsatt kan benytte seg av ordningen.
FRADRAGSMULIGHETER
Dette er regulert av St.prp.nr. 1. Statsbudsjettet for hvert år. Så vidt vi kjenner til så ble ikke rest - fradragsmuligheten
tatt bort for skatteåret 2017. Derfor:

•

Skatteyter som har uførepensjon eller tidligere har hatt fradragsrettigheter har det fortsatt.

•

Utgiftene må kunne dokumenteres på forlangende fra skatteetaten.

•

Størrelsen av fradraget blir regulert i statsbudsjettet og har vært under endring de senere år.

•

Vi kan trekke fra maks 67 % av de reelle utgifter. (Et godt tips her er å sette opp hele summen og la skattemyndighetene regulere fradragssatsen.) Som grunnlag for beregningen skal du innledningsvis gi en beskrivelse av din spesifikke situasjon. Det hele kan gjerne settes opp i et eget vedlegg med spesifisering på enkeltpostene.

Hvilke poster kan gi fradragsmuligheter?

•

Bo, el og oppvarming: Her godkjennes vanligvis at vi trekker fra 15 % av de samlede utgifter.

•

Ekstra slitasje på klær og inventar: Her må den personlige helse og funksjonssituasjon beskrives og ekstrautgiftene anslåes etter uføregrad. Slitasje pga bruk av orteoser er viktig å få med.

•

Reise og ferieutgifter: Her kan du få fradrag dersom du må benytte tilbud og fasiliteter som er dyrere enn det
en frisk person kan benytte. Dette behøves ikke spesifisert i detalj, men en beskrivelse av hva det er som gjør
at du får forhøyede utgifter vil være nyttig. Beregn en rimelig sum som dekker de forhøyde utgiftene.

•

Behandlingsutgifter: Mange bruker medisiner og behandlingstilbud som ikke dekkes av blå resept og vanlige
tilskuddsordninger. Så lenge disse utgiftene er relatert til vanlige medisiner og godkjente behandlingstilbud
kan det være verd å prøve å sette opp en detaljert oversikt over utgiftene, herunder reise til og fra – (ikke spektakulære opplegg i inn og utland). Før du fører opp den samlede kostnaden må du trekke fra de vanlige egenandelene som omfattes av frikortordningene.

Dette er ikke en fullstendig liste over mulighetene for fradrag i denne kategorien, men de postene som er nevnt
her inntil nå blitt godkjent som legitime fradragsrettigheter. De av dere som har andre spesielle utgifter pga
helsetilstanden som ikke er nevnt her bør absolutt prøve å få med disse i den endelige selvangivelsen.
Lykke til.

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
wera.fjeld@ebnett.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
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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

LFPS Vestfold
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Mob: 91193461
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Evy Gunn Hultberg
Brønnhøydv. 15
1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48
evy.huldra@gmail.com

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

