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Årsmøte

Minneord om Jan Ivar Haugen (1942-2018).

Det er mange poliorammede som har utvidet sin og andres forståelse av det å være menneske. En av dem var
Jan Ivar Haugen. Han døde etter kort tids sykdom 17. desember 2018, 76 år gammel.
Jan Ivar fikk polio som 4-åring i 1946, i begge armene og venstre ben. Da ble det lange dager for en vilter gutt,
og han lærte seg å lese før han begynte på skolen. Til og med Snorres saga var lesestoff for han. Han var først
innlagt på Bærum sykehus og i 1948 ble han sendt til Hald Folkekuranstalt utenfor Viborg. Der var han var i
to måneder, godt hjulpet av Agnes, yndlingssykepleieren hans.
Jan Ivar var en vitebegjærlig gutt med et godt hode, som senere tok artium og studerte ved Universitet i Oslo.
Han ble i 1974 cand. philol. med fagene engelsk, historie og fransk. Han arbeidet i Lånekassen som konsulent,
senere i flere store forlag. Han kom først i kontakt med Sunnaas i 1996, 55 år, da senskadene meldte seg, og
fant et fellesskap der han opplevde at mange andre med polio hadde det som han. Han ble uførepensjonert i
1998. Da begynte han å engasjere seg i Landsforeningen for polio, og var i mange år redaktør av bladet Polio.
Da Anne-Kristine var i ferd med å ferdigstille dr.graden gjorde hun i 1999 dybdeintervjuer med 20
poliorammede som ønsket å fortelle sine historier, Jan Ivar var en av dem. Artikkelen ble publisert i 2004
under navnet: Never second best: A narrative perspective of the shaping and reconstruction of identity in
twenty polio survivors, på norsk i bokform: “Like god som alle andre – eller helst bedre» (2001).
På denne tiden gjorde også Jan Ivar et stort arbeid ved at han samlet inn beretninger fra poliobarnas
opplevelser fra deres opphold Sverige og Danmark i boka «Flinke barn gråter ikke.» (2004). Boka er sjelden
fordi den også skildrer barnas savn og pleierskenes brev til foreldrene om hvordan det gikk med barna deres.
Jan Ivar hadde kloke perspektiver på livet, preget av å gjøre det beste ut fra sine forutsetninger. I intervjuet
sier han: «De fleste ting oppveier hverandre. Minuser og plusser jevner seg ut over tid. Det var et stort minus
naturligvis for meg å få polio. Men det åpnet samtidig opp for å kunne bruke evner til å klare meg godt på
skolen og i videre studier». Det reflekterer en forståelse mange poliorammede kan være enig i; betydningen av
å utnytte og videreutvikle egne sterke egenskaper.
Jan Ivar hadde mye god humor og en unik fortellerevne knyttet med en solid hukommelse og kunnskaper som
han satt inne med på svært mange områder. Han var et samfunnsmenneske og en likemann og talsmann for
poliorammede som satte viktige tema på dagsordenen. Det skylder vi han stor takk for.
Senere tok han og hans kone Brit mange reiser som betød mye for han.
Vi lyser fred over Jan Ivar Haugens minne, et nobelt og vennligsinnet menneske har gått ut av tiden. Våre
tanker går til hans nærmeste familie som har mistet en dyrbar person.

Anne-Kristine Schanke

Geir Strømsholm		

Stein Johnsen

medlem av Fagrådet

leder av LFPS		

redaktør av Polio
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lederen har ordet

Det lysner for hver dag som går og vi har stilt om til
sommertid igjen. Det blir snart slutt på å stille klokka.
Men er noe usikker på hva resultatet blir til slutt, evig
sommer eller evig vintertid?

påvirkningskraft hvor beslutningene virkelig tas. Det
er bare 2 år igjen til neste stortingsvalg så de kan
justere seg inn. En klok person sa en gang; Politikerne
skal ikke tjene seg selv, men være folkets tjenere.

Når vi leser om hva som foregår rundt omkring i
verden, så kan vi lese at vi har hatt utmerkede personer
fra Norge i FN til å snakke om funksjonsnedsettelses
menneskerettigheter. FN reagerte kraftig på at
Norge, som et av verdens beste land å bo i, henger
så langt etter i realiseringen av funksjonsnedsettelses
menneskerettigheter. FN har gitt en skriftlig
tilbakemelding på deres bekymring.

I media kan vi lese om nye apper som til stadighet
lanseres og som skal hjelpe folk. Mye spennende på
gang. Men det er vanskelig å følge med på alt. Min
nye rullestol til innebruk og reiser («Trille») har en
hjelpemotor som kan kobles på, og informasjonen
fra motoren går til telefonen og en app. Kjempegreie
så lenge det er batteri, nett og at ting kan «parres».
Men til min store skrekk, når noe klikker og blåtann
kontakten er borte, joda stolen gikk rett i veggen med
motoren på full guffe. Måtte ta en hard avslutning.
Bakpå for å slå av motoren og morroa. Så nå er
rutinen, alt sammenkoblet elektronisk og full ladet før
vi setter i gang.

Dette minner meg om politikernes taler, brukerne
i sentrum, pasientens beste, medvirkning i
beslutningsprosesser og egne kontaktpersoner.
Helsetjenester, oppfølging og rehabilitering skal skje
i nærheten av der du bor. Mener de virkelig alt dette i
sitt hjerte eller sies det for å villede oss og kaste blår i
øynene våre? Kvaliteten på tjenestene, oppfølgningen
og rehabiliteringen snakkes det ikke så mye om.
Egenandelstak 1 og 2 har vi fortsatt, og vi betaler og
betaler. Når vi kommer over grensen får vi frikort.
Men har vi betalt kr 199,- for mye, får vi ikke
disse tilbake. Lurer på hva regjeringen har på sitt
inntektsbudsjett over disse beløpene.
Det virker som om det norske helsevesen fra et
brukerperspektiv sin side, bare er opptatt av kroner og
ører som gjelder på det enkelte budsjett.
Et virkelig banalt utslag. I min hjemby hadde vi et
privat røntgeninstitutt hvor du fikk gjort det meste,
og de hjalp vårt lokale sykehus med å ta unna køene.
Dette gjorte at brukerne fikk raske diagnoser. Så kom
anbudsprosessen, og de tapte mot et institutt ca. 3
timers reise en vei, busser og ferge. Pris er viktig,
jada, men så oppdages det at det koster pasientreiser
3 millioner ekstra å sende folkene dit. Men det går
heldigvis ikke ut over helseforetakets budsjetter.
Hallo, er det ikke skattebetalerne som betaler
gilde uansett? Så hva er billigst og til det beste for
«brukerne»?
Vi kan få med oss at Danmark skroter
heleforetaksmodellen, den koster for mye. Problemet
blir at politikerne ikke kan gjemme seg bak modellen
lengre, men blir direkte ansvarlig for sine beslutninger.
Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg, så
hva skal en stemme på? Bruk din stemme på de
som gavner deg best. Det vil gi kraftige signaler til
sentralstyrene i de politiske partiene, og vi vil få
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På nyhetene i dag hørte jeg en lokal avisredaktør
snakke om papirutgavene kontra e-avisene. Lokalavisa
ville bli redusert til kun en utgave i måneden på papir
og da som et magasin. Abonnentene i dag vil ha ferske
nyheter og det vil de ikke få på papirutgaven, uansett.
På nettutgaven vil de bli oppdatert hele tiden. Han
mente at dette var fremtiden. Det var interessant å
høre på og en kan gjøre seg noen tanker om hva som
skjer fremover. Vil elektronikken ta over det meste?
Vi kan bare ta noen tilbakeblikk selv, spør barnebarn
om de vet hva en fasttelefon eller en telefonkiosk er?
Tar vi alt som en selvfølge? Min gamle mobiltelefon
har mye større kapasitet enn datamaskinene som fikk
mennesket til månen og hjem igjen.
Så min undring for fremtiden er, blir det evig sommer
eller vinter? Vil vi være med å bestemme hvor veien
skal gå, eller vil vi at andre skal lage den for oss? Vil
vi være med å påvirke, stå på våre krav og rettigheter
for å få en bedre hverdag og livskvalitet?
Alle spørsmålene må vi besvare selv, og husk at
sammen er vi sterke.
Uansett så ønsker jeg alle sammen en fin tid fremover
og til det beste for mennesker med en nedsatt
funksjonsevne.
Ha en fin vår.

Geir Strømsholm

Årsmøtet 2019 – på Gardermoen

LFPS ÅRSMØTE 27. – 28. APRIL
2019, GARDERMOEN.

STYRET FØR VALGET: Aud Aasheim, Ragnhild Skovly Hartviksen, Edvard |Elvegaard, Stein Johnsen og Arne Furulund. På skjemen
leder Geir Strømsholm som satt streikefast i Kristiansund.
Årsmøtet ble preget av
flygerstreiken i SAS. Vår leder,
Geir Strømsholm, ble sittende fast
hjemme i Kristiansund, men i vår
teknologiske avanserte verden er det
muligheter for deltagelse også i en
slik situasjon. Geir var derfor med
oss på storskjerm under deler av
møtet.
Nestleder Edvard Elvegaard ønsket
velkommen og orienterte om
situasjonen før han ga ordet til lederen
som deltok fra sitt arbeidsrom i
Kristiansund.
Geir tok for seg den
samfunnssituasjonen vil nå har både
i vårt eget lang og i verden forøvrig.
Han satte fingeren på de utfordringene
vi nå møter, og hva det fører til i vårt
daglige arbeid i LFPS.
Vi ble minnet på at det er lokalvalg til

høsten, og hva vi som poliorganisasjon
må kunne gjøre for å få de lokale
politiske kandidatene til å prioritere og
forplikte seg til i denne forbindelse.
Den situasjon vil er i nå
(flygerstreiken) ga formannen en
anledning til å «drodle» rundt den
teknologiske situasjon som etter
hvert har blitt hverdagen vår. Han
oppfordret til å bruke den, men at vi
vektlegger sikkerhet og forsiktighet
rent personlig.
Internasjonalt arbeide ble nevnt som
et viktig satsningsområde dersom vi
skal følge med i den utvikling som er
på forskningsfronten og i forhold til
behandlingsrutiner.
Forbundets økonomiske situasjon
ble også nevnt. Fortsatt er den
bekymringsfull, men Hovedstyret vil
jobben kontinuerlig for å bedre den

slik at organisasjon vil kunne bestå
også i den tiden som kommer.
ORDET BLE SÅ GITT TIL
FORBUNDSLEDER ARNE LEIN I
NHF.
Lein hilste til årsmøte og tok for seg
samfunnssituasjonen i dag. Valget til
høsten er viktig. Det er to temaer vi
skal legge spesiell vekt på. Det ene er
skole, det andre er BPA. Begge disse
temaer blir avgjort i kommuner og i
fylkeskommuner.
Det er laget en plan for skoler og BPA
fram til 2035. Her er det laget en lokal
plan som sier at «det og det» skal
prioriteres i denne forbindelse. Men
vi må da være med på og jobbe fram
retningslinjer for hvordan dette skal
praktiseres lokalt. Her er det allerede
laget noe, og det er fortsatt under
produksjon materiell som skal kunne
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penger til kommunene for å få dette
på plass. Den opptrappingsplan som
nå er gjeldende er gyldig ut 2019.
De sentrale myndigheter kan ikke gi
noen opplysning om hva som skal
skje framover, noe som er meget
bekymringsfullt. Det er tatt flere
initiativ for å få Regjeringen til svare
på hva som skal gjøres framover på
dette området. Et av initiativene går
på at det er meldt en interpellasjon
i Stortinget. I tillegg er det bedt
om møter med sentrale politiker og
fagpersonell.

MØTELEDEREN:Ellen Trondsen fra NHF var møteleder under årsmøtet.
brukes over hele landet.
NHF vil sende ut materiell til
alle lokalavdelingene slik at våre
medlemmer skal kunne bruke dette
ender valgkampen som en utfordring
til de lokale politiske kandidater.
Sentralt vil NHF`s jobbe opp mot
sentrale politikere på Stortinget og
andre i sentrale posisjoner.
NHF er usikre på hva de forestående
kommune og fylkessammensluttninger
fører til for oss som organisasjon.
Foreløpig blir det ikke foretatt noen
konkrete tiltak, men NHF vil følge
nøye med på det som skjer, og vil,
dersom det er nødvendig, følge opp
med konkrete tiltak.

før dette er i orden. En fersk rapport
viser at det allikevel nå foretas en
betydelig nedbygging over hele
området, uten at de lokale tilbudene
har bli styrket som kompensasjon for
dette.
Det som det også må jobbes med er
at det kommer på plass en oppfølging
lokalt/kommunalt når noen har vært på
sentrale rehabiliteringsinstitusjoner og
behandlingsreise.
Lein åpnet for spørsmål og innlegg
fra salen, noe som førte til en viktig
menings og erfarings utveksling. Det
som synes å vøre en opplevelse av
dagens situasjon i kommunene er at
det fortsatt ikke er kommunisert nok

ÅRSMØTET MED
FORHANDLINGER:
Nestleder Edvar Elvegaard åpnet
deretter forhandlingene i henhold
til den utsendte sakliste. Ellen
Trondsen fra NHF`s kontor ble valgt
til møteleder, og hun startet med den
videre konstituering av årsmøtet.
Hovedstyrets årsmelding ble lagt fram.
Ordet ble gitt fritt, emn det var få som
ønsket ordet. Spørsmålet om ledsagere
på Behandlingsreiser kom opp, og
hovedstyret orienterte om det arbeidet
som var gjort uten at dette hadde
ført til varige resultater. Etter en del
spørsmål ble årsmelding vedtatt i den
stand den var presentert.
Regnskapet ble så lagt fram og ordet
ble gitt fritt. Flere i forsamling var
opptatt av hvordan vi skal kunne styrke
økonomien, herunder spørsmål om de
Var flere tiltak for utgiftsanering. Flere

Det er også viktig at de forskjellige
landsforeningene innen hvert fylke har
en samordnet handling og legger opp
til et godt samarbeid slik at vi alle har
samme budskap ovenfor politikerne.
Lein benyttet også anledningen til
omtale det forestående landsmøte i
NHF i Asker. Han kunne fortelle at
han hadde besluttet og trekke seg fra
ledervervet på dette møtet.
REHABILITERING.
Dette er fortsatt et av de viktigste
temaer for oss. Temaet har vært
nedprioritert sentralt politisk i mange
år. Den nåværende Helse – og
Omsorgsministeren har sagt at dette
skal prioriteres i kommunene, og
intet av kapasiteten og ekspertise i
spesialhelsetjenesten skal bygges ned
GJESTEFORELESER: Arne Lein NHF snakket til en lydhør forsamling.
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LYDHØR FORSAMLING: Delegatene fikk mye nyttig informasjon på årsmøtet på Gardermoen forleden.
gode ideer kom fram og Hovedstyret
lovte å ta med seg dette i det videre
arbeidet. Regnskapet ble deretter
godkjent i den stand det foreligger.

I tillegg sluttet årsmøtet seg til
Hovedstyrets forslag om nedleggelse
av AU. Dette ble vedtatt etter en del
diskusjon med 20 mot 1 stemme.

Handlingsplan.
Hovedstyret hadde utarbeidet en
handlingsplan. Denne var utvidet
og utdypet i forhold til tidligere
planer. Planen er sentrert rundt
organisasjonsutvikling, Helsepolitisk
påvirknings arbeid – nasjonalt
og internasjonalt, og utadrettet
informasjon/kommunikasjon.

Budsjett.

1. Liv Grete Marekusen fra Hor-

Rammebudsjettet for 2019 ble lagt
fram og vedtatt uten merknader.

2. Trygve Stenvik fra Nordland.

Forsamlingen hadde flere spørsmål
som gikk på de forskjellige
«kulepunkter» i planen. Særlig var det
tydelig at likemannsarbeidet fortsatt
er viktig, og det kom fram endel tips
om hvordan dette arbeidet kan drives,
spesielt på lokalplan. Hovedstyret
lovte og ta med seg også disse
innspillende i det videre arbeid.
Forslag.
Hovedstyret hadde lagt fram forslag
om å utvide møtefrekvensen til 2 år
for årsmøtene, herunder regulering
av valgperioden for tillitsvalgte til
Hovedstyret. Etter en del diskusjon ble
dette enstemmig vedtatt.

Honorar.
Hovedstyret la fram de gjeldene
honorarsatser til behandling. Dette
førte til en engasjert debatt. Det ble
foreslått en reduksjon av honorarene
med 25%. Etter at styret hadde tatt
en «timeout» hvor de ble enige om å
trekke seg dersom denne reduksjonen
ble vedtatt. Forslagsstilleren valgte
da å trekke forslaget. De gjeldene
honorarsatser ble etter dette enstemmig
vedtatt videreført.
Valg.
Ordet ble så gitt til fungerende
formann i valgkomiteen. Han satte
fram forslag om gjenvalg på samtlige
styremedlemmer minus Stein Johnsen.
Han hadde bed om å bli avløst. Alle
de andre ble valgt med akklamasjon.
Som nytt styremedlem etter Stein
Johnsen ble valgt Marit Eldegaard
fra Trøndelag. Som 1. varamedlem

ble Aud Åsheim gjenvalgt, og Hele
Kjølstad ble valgt til 2. varamedlem.
Som ny valgkomite ble flg valgt:
daland som leder.

3. Eva Gunn Hultberg fra Østfold.

Varamedlem: Randi Halden
Larsen fra Oslo.
Etter at valgene var overstått takket
nestleder Edvard Elvegaard Stein
Johnsen for 15 års innsats i styret.
Ellen Trondsen ble takket for god
ledelse av møtet og Arne Lein ble
takket for et interessant innlegg.
Videre ble valgkomiteen takket for sitt
arbeide.

Ref: Stein Johnsen
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Årsmøtet 2019. Dag 2.
Gjesteforeleser fra ROTARY.

FORELESER: Bjørg Månsum Andersson fra Rotary forelsete om samarbeidet mellom Rotary og LFPS.
Også i år hadde Hovedstyret lagt opp til faglig påfyll
under årsmøtet. Det var lagt opp til 2 seksjoner, en med
en foreleser fra NHF som skulle snakket om «prosjekt
med Fokus på mennesker med minoritetsbakgrunn og
funksjonsnedsettelse i NHF, og viktigheten av et samarbeid
med LFPS». Dessverre hadde foreleseren blitt syk, og vi må
derfor finne en anledning til å komme tilbake til dette meget
viktige temaet ved neste korsveg.
I tillegg til dette var en representant for Rotary invitert for
å snakke om mulighet for et framtidig samarbeide. Dagens
foreleser heter Bjørg Månsum Andersson, og hun startet
med å fortelle om hvordan dette samarbeidet kom i stand.
Hun fortalte at hun møtte vår leder, Geir Strømsholm, på
Schiphol flyplass i Amsterdam. De fikk kontakt fordi begge
var Rotarianere og bar Rotarys merke. Kontakten har senere
utviklet seg til et begynnende samarbeid mellom våre to
organisasjoner.
Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon
med yrkesmessig basert medlemskap, grunnlagt i 1905 i
Chicago. I 1917 ble Rotary Foundation etablert - et verktøy
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til å drive lokale og internasjonale prosjekter med motto:
«Dooing good in The World. Rotary er organisert i 500
distrikter, 34.000 klubber med tilsammen1,2 millioner
medlemmer innen 200 land og geografiske områder.
Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. Rotary i
Norge har 6 likeverdige og selvstyrte distrikter, 286 klubber
og ca. 10.120 medlemmer.
I 1978 introduserte Rotary de såkalte 3 H Grants: HELTH
– HUNGER – HUNANITY. De startet sitt arbeide med å
jobbe med et vaksinasjonsprogram for barn på Filipinene,
noe som førte til at de fikk stoppet en pågående polio
epidemi, og på sikt er polio utryddet på Filipinene. Dette
arbeidet ble en oppvåkning for WHO (Verdens Helse
Organisasjon). Som en oppfølger av dette tok Rotary
initiativ til et samarbeide i 1985: «The Polio Plus Program».
I dette arbeidet er også UNISEF engasjert. Målet er å
utrydde polio på verdensbasis.
Global Polio Eradication Initiative (GPEI) er et partnerskap
og ble opprettet etter initiativ fra Rotary i 1988 og er i dag
verdens største privat offentlig samarbeid og består av
følgende aktører:

Årsmøtet 2019 – på Gardermoen
•

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

•

UNICEF

•

ROTARY

•

U:S Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)

•

Bill og Melinda Gates Foundation (fra 2007).

•

Disse har en rollefordeling i arbeidet med å utrydde polio på verdensbasis.

Rotary kam rask i gang med sitt vaksinasjonsprogram,
og de klarte å vaksinere 1,2 millioner barn i India. 2,3
millioner mennesker var involvert i det stedlige arbeidet
Noe som førte til at polio i dag regnes som utryddet i landet.
Myndighetene har nå tatt over arbeidet med vaksinasjonene,
noe som er en målsetting for det arbeidet som Rotary driver.
Arbeidet har vært drevet, og drives fortsatt i mange land.
Men det møter problemer av forskjellig art. Så som: krig,
lokal vaksinasjonsmotstand og fattigdom. Motstanden
kan være av både politisk og religiøs art. Fortsatt har man
utbrudd i flere land, som Pakistan, Afghanistan, Israel
og noen andre både i Afrika og Asia, men heldigvis bare
spredte tilfelle.
En viktig positiv virkning av disse
vaksinasjonsprogrammene er at dette virker inn på andre
sykdommer som barn kan få. Også her ser man en markant
reduksjon av sykdommer, gjerne fordi man kan legge inn
andre vaksinasjoner i den dosen som gis.
Dersom man kutter ut disse vaksinasjonsprogrammene
er risikoen ca. 200.000 nye tilfeller av polio årlig hvis
man kutter ut programene som går på vaksinasjon og
revaksinasjon etter 10 år. Man regner med at for hvert
poliosykt barn vil 200 nye kunne smittes.
I 1988 var det 350.000tilfeller av polio i 124 land. I 2018
til april i 2019 var den 33 tilfeller av «Wild Polio Virus» i
Afghanistan og Pakistan. I tilegg har 50 land høyrisiko for
polioutbrudd. Noe som indikerer at jobben ikke er ferdig
enda.

Rotary Norge vil gjennom sin stiftelse: NORFO søke om å
få tildelt TV aksjonen for 2020 for gjennomføring av «End
Polio Now». Dersom de ikke når fram i 2020 vil det bli søkt
igjen i 2021.
Prosjekter som vil bli realisert dersom de får aksjonen:

•

Nasjonalt: LEV LIVET (Samarbeid med Sunnaas
sykehus og LFPS).

•

Elektronisk kompetansesenter og pilotprosjekt.

•

Datainnsamling for å øke kunnskap om
innvandrere med følge/sen skader av polio for å
stille diagnose og gi en god behandling.

•

Internasjonalt vil man delta i Rotarys prosjekt
i Nigeria: Behandling og rehabilitering av
følgeskader av polio.

•

I Pakistan: Vaksiner – 48,5 millioner doser,
gjennom lokale vaksinasjonsprogram.

•

Afghanistan: Vaksiner – 27 millioner doser.

•

Opplæring av lokale helsearbeidere.

De som var til stede på årsmøtet opplevde en engasjert og
entusiastisk Rotarianer som tydelig brente for denne saken.
Et slik engasjement har også smittet over på Hovedstyret
i LFPS. Organisasjonen er innstilt på å være med på
arbeide framover. Et arbeid som på sikt kan føre til et
bredt engasjement både blant våre medlemmer, Rotary og
befolkningen for øvrig, til nytte for alle polioskadde i vårt
land. De som vil kan få også få muligheter for å delta i det
globale polioarbeidet gjennom dette frivillige arbeidet.
Det blir spennende å se om Rotary for TV aksjonen. Vi
skal holde våre medlemmer oppdatert på framdriften i dette
arbeidet.

Ref: Stein Johnsen

Til nå er 3 milliarder barn blitt vaksiner. Man regner med at
ca. 16 millioner mennesker har blitt redet fra lammelse.11
milliarder USD er investert innen 200 land, og 20 millioner
frivillige, hvorav 1,9 millioner Rotarianere har deltatt i
vaksinasjonsarbeidet. En poliofri verden vil kunne redusere
helseutgifter med ca. 40 til 50 milliarder USD de neste 20
år.
WHO sier det er behov for minst 1 milliard USD de neste
årene for å nå en poliofri verden. 430 millioner barn må
vaksineres årlig de siste de neste årene. Bill og Melinda
Gates Foundation har siden 2017 vært med på arbeidet, og
de sier at dersom Rotary klarer å skaffe 50 millioner USD
vil B&MGF bidra med midler i forhold 1 til 2, det vil si ca.
150 millioner pr. år.

Egenandeler i 2019
Helfo opplyser at egenandeler for 2019 er fastsatt til.
Egenandel tak 1. kr: 2.369,00
Egenandel tak 2. kr: 2085,00
Stortinget har bestemt at overskytende beløp som er
under kr. 200,00 på hver av disse ”takene” ikke skal
utbetales. Det vil si at hver enkelt av oss vil kunne
ha et ”tap” på nesten kr. 400,- Derfor: Pass på, hold
oversikten.
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Årsmøtet 2019 – på Gardermoen

– Vi tror på foreningsarbeid

Jan Ivar forteller at han har hatt stor glede av arbeidet i
polioforeningen gjennom 28 år. Han nevner likemannsarbeidet, alle de interessante fagforedragene og de store undersøkelsene som er gjennomført.
– Jeg tror mange hadde hatt stor nytte og glede av å bli
med i sin lokale polioforening, sier de to.
Jan Ivar var fem år da han fikk poliomyelitt. Det medførte
sju måneders opphold på Ullevaal Sykehus og tre måneder i
Vikersund.
Han forteller at han har klart seg forholdsvis bra. 40 år
uten stokk, men de siste 20 årene har han vært lenket til
rullestolen.
Ikke mobbet
Både Jan Ivar og Rose Marie er fra Oslo. Jan Ivar vokste
opp på Sandaker og Røa, mens Rose Marie på sin side
vokste opp på Torshov.
Det å vokse opp midt i Oslo skulle en kanskje tro ville
medføre «mobbing» av den haltende guttungen, men det
skjedde ikke med Jan Ivar. I stedet for hjalp kameratene Jan
Ivar.
– En gang vi skulle på kino på Soria Mora fikk
kameratene mine trikkeføreren til å stoppe utenfor kinoen,
enda det var midt imellom to holdeplasser. Det var tider dét,
minnes Jan Ivar.

PÅ ÅRSMØTE: Ekteparet Jan Ivar og Rose Marie Hennum er på
sitt 28. årsmøte. Foreningsarbeidet er viktig og begge ønsker at
flere skal la seg engasjere og bli med i en lokal forening.
For ekteparet Rose Marie og Jan Ivar Hennum er arbeidet i LFPS Vestfold en livsstil. Ikke et eneste årsmøte
i LFPS har de gått glipp av de siste årene.
– Vi tror at arbeidet med postpolio er viktig og vi oppfordrer
folk til å melde seg inn og bidra til vi får det best mulig, sier
82-åringen Jan Ivar som har hatt polio siden han var fem og
et halvt år.
Jeg treffer ekteparet på årsmøtet på Gardermoen. Alltid
like blide og ivrige i diskusjonene som opptar delegatene.
Jan Ivar har 15 år som leder i LFPS Telemark å se tilbake
på. Medlem har har han vært i 28 år og de har vært på minst
15 årsmøter. Og kona Rose Marie er med som lagets observatør.
Rose Marie og Jan Ivar har to barn, seks barnebarn og et
oldebarn, så langt.
– LFPS Telemark har bare en delegat til årsmøtet. Derfor
er Rose Marie med som observatør, sier Jan Erik.
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Han forteller om da han fylte 18 år. Da fikk han sin
første bil og synes det er artig å minnes at Margot NissenLie sponset bilen med 1000 kroner. Hun var jo en sentral
person i polioarbeidet i tidligere år.
Studerte i Tyskland
Jan Ivar er kjemiingeniør fra Braunschweig fra 1957 til
1964 i Tyskland. med avsluttende eksamen som Diplomchemiker. Det meste av sitt yrkesaktive liv har han hatt hos
Norsk Hydro på Rafsnes. Rose Marie har jobbet på Porsgrunn Porselen.
Nå nyter de pensjonistlivet og bruker en del tir på polioforeningen i Telemark.
– Jeg kan ikke annet enn anbefale alle som sliter med
senskader i poliomyelitt om å melde seg inn i sin lokale forening å arbeide med dette viktige arbeidet, sier Rose Marie
og Jan Ivar Hennum i ei psuse på landsmøtet som var for en
tid siden.

Tekst og foto: Svein Sjølie

Møte i brukerutvalget i NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging
Møtedato: 25.2.2019

på 12.5 millioner for 2019.

Tilstede: Liv Welde Johansen (NAV), Guri Henriksen
(SAFO), Heidi Sørlie-Rogne (FFO), Jan Joakimsen (FFO),
Stian Innerdal (FFO), Andreas Henden (FFO), Johnny G.
Johansen (FFO), Beate Lilleberg og Kristin M. Bye (NAV)

Brukerorganisasjonene mener det er behov for
større budsjetterte rammer og stiller spørsmål ved
NAVs prioritering. De opplever det vanskelig å
få nok innsikt og oversikt over tall og statistikk
sett opp mot prioriteringer som gjøres i NAV.
De påpeker at det er nødvendig med god oversikt
og innsikt for å drive aktiv påvirkning for å
gjøre bildetolktjenesten bedre. NAV vedlegger
budsjettert fordeling til bildetolketjenesten for
2017/2018 (vedlegg 1).

Forfall: Håvard Ravn Ottesen (SAFO)

Referent: Kristin M. Bye
Sak 1: Nav sin nye strategi for brukermedvirkning
2.

Dette er en oppfølgingssak fra møte 20.11.18, sak

NAV forstår brukerorganisasjonenes behov
og ønske om økte rammer. Samtidig må NAV
forholde seg til de økonomiske rammene Arbeidsog velferdsdirektoratet fordeler ut.

Det var ønskelig at alle fikk muligheten til å sette
seg grundig inn i strategien som grunnlag til
drøfting til brukerutvalgsmøte 25.2.2019.

Brukerorganisasjonene ønsker bedre
markedsføring av bildetolktjenesten som
supplement til tilstedetolking. Dette i tillegg til film
som er laget om bildetolk (tegntolking for døve)
som er tilgjengelig på kunnskapsbanken.net.

Arbeidet med Strategi for brukermedvirkning
i NAV ble igangsatt på oppdrag fra sentralt
brukerutvalg i NAV. Endelig versjon ble lagt fram
for Arbeidsministeren i sentralt brukerutvalg 28.
november 2018. Strategien ligger tilgjengelig på
nav.no.

NAV informerer om at det planlegges å lage
film om skrivetolk i bildetolk som vil publiseres
på Kunnskapsbanken.net, men at dette er i
planleggingsfasen. Brukerorganisasjonene gir
uttrykk for at det er et bra grep for å markedsføre
tjenesten.

Liv W. Johansen deltar på møtene i sentralt
brukerutvalg. Hun forteller at NAV Hjelpemidler
og tilrettelegging sin oppgave blir å
operasjonalisere strategien.

Brukerorganisasjonene mener at bildetolktjenesten
som begrep er misvisende. NAV har ingen
innvendinger mot å endre navnebegrepet, for
eksempel til fjerntolk. Brukerorganisasjonene
ønsker at dette avgjøres i

Brukerorganisasjonene presiserer at det er
viktig å opprettholde formelle kanaler for
brukermedvirkning slik brukerutvalg fungerer.
Dette er NAV enige i. Retningslinjene og mandat
for brukermedvirkning, som ligger på nav.no,
gjelder fortsatt.
Sak 2: Hvilken utvikling kan vi forvente i
bildetolktjenesten fremover?
Dette er en oppfølgingssak fra møte 20.11.18, sak
3.
Det var ønskelig å få mer innsikt i saken i form
av statistikk og tall, budsjetter og prioriteringer,
samt markedsføring av bildetolktjenesten som
supplement til tilstedetolking. Dette som grunnlag
til brukerutvalgsmøte 25.2.2019.
NAV ettersendte statistikk om utviklingen av
bruk av bildetolk til referatet 20.11.18. NAV
informerer om budsjett og budsjettert fordeling
til hjelpemiddelsentralene og bildetolktjenesten
for 2019. Bildetolktjenesten har holdt seg til
budsjettet de siste årene. Tildelingen holder seg
på samme nivå for 2019, dette til tross for at NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging har fått et nedtrekk

Utviklingsforumet for forbedring av tolketjenesten
hvor begrepet er diskutert tidligere. NAV har ingen
innvendinger mot dette.
Sak 3: Tolk til arrangement utenfor ordinær arbeidstid
4.

Dette er en oppfølgingssak fra møte 20.11.18, sak
Det var ønskelig å få mer innsikt i saken og at mer
informasjon og tallmateriale må innhentes.
NAV informerer om at det er satt i gang et arbeid
med å få bedre statistikk på tolkeområdet i den
grad det er mulig med de registreringssystemene vi
har per i dag. Brukerorganisasjonene er positive til
at dette har blitt satt i gang.
NAV stiller spørsmålstegn ved
brukerorganisasjonenes mening om at utviklingen
av dekningsgraden av tolk utenfor ordinær
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arbeidstid i løpet av 2018 henger sammen med
innføring av arbeidsplaner og turnuser for tolker
(jmf. Referat 20.11.18). NAV mener det ikke har
noen årsakssammenheng med mulighetene for
å ta i bruk arbeidsplaner for tolkene, da denne
ordningen ikke er kommet ordentlig i gang i
resultatområdet.

arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. En Mac er
ordinært datautstyr. Men siden vi ikke kjenner til
den konkrete saken, er det vanskelig å si hvilke
vurderinger som ligger til grunn.
Brukerorganisasjonene forstår at arbeidsgiver har
tilretteleggingsplikt, men å forvente at arbeidsgiver
må bytte plattform er ganske mye å forvente.
Videre påpeker brukerorganisasjonene at staten
har gitt mye penger til MaxManus for å utvikle
Tuva. Det at NAV må gå til innkjøp av Tuva
fra MaxManus for en høy kostnad i ettertid, er
betenkelig.

NAV etterspør undersøkelse som
Hørselshemmedes landsforening (HLF) har
gjennomført om saken. Brukerorganisasjonene
sier at det ikke er gjennomført en undersøkelse
som kan brukes som dokumentert grunnlag. Det er
gjennomført en ringerunde til medlemmene for å
høre erfaringsgrunnlag hos enkelte.
NAV informerer om at de har spurt
lederne for hjelpemiddelsentralene om hva
årsakssammenhengen til brukernes opplevelse
av at det har blitt vanskeligere å få tolk utenfor
arbeidstid. Lederne melder at det tidvis kan være
vanskelig å få tolker til oppdrag når det er behov
og noen steder vanskelig å rekruttere nye tolker inn
i stillinger.

NAV har forståelse for brukerorganisasjonenes
tanker, men er pålagt å kjøpe inn det mest rimelige
utstyret.
Brukerorganisasjonene påpeker viktigheten av å
oppfordre til å bruke klagemulighetene i systemet.
Sak 5: Brukerutvalgene på hjelpemiddelsentralene
Er det noen endringer på gang etter at Nav
vedtok ny strategi for brukermedvirkning? Er
det snakk om å erstatte brukerutvalgene på
hjelpemiddelsentralen med brukerutvalget på Nav
fylke?

Sak 4: Søknad om Tuva talegjengjenningsprogramvare
i arbeid
En bedrift har sammen med en ansatt søkt om
talegjenkjenningsprogrammet Tuva. De har fått
tilbakemelding fra hjelpemiddelsentralen om at
Tuva-produktet har høy kostnad, og må vurdere å
bruke MacOS først da dette er kostnadsfritt.

NAV informerer om at det er opp til
hjelpemiddelsentralene og lokalt brukerutvalg
å avgjøre om de har felles brukerutvalg med
NAV fylke. Dette er ikke grunnet ny strategi
for brukermedvirkning i NAV. Det er ikke gitt
signaler om at NAV Hjelpemiddelsentral skal
avvikle sine brukerutvalg. NAV informerer om at
NAV Hjelpemiddelsentral skal være representert
ved brukerutvalgsmøtene for NAV fylke, uansett
om de har felles brukerutvalg eller ikke. Det vil
ikke bli noen endringer for sentralt brukerutvalg
i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging eller for
brukerutvalg for bilområdene.

Det er oppgitt til Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon at bedriften bruker Windows/
PC som standardisert basisplattform og IT tjenester
som understøtter dette for de administrativt ansatte.
For en bedrift som ikke bruker Mac er det hverken
kostnadsfritt å kjøpe (høyere investeringskost
enn Windows/PC), eller kostnadsfritt å drifte/
supportere. IT Ansatte som må bruke Mac, vil
generelt sett få en dårligere tjeneste fra IT, redusert
funksjonalitet i forhold til de som bruker Windows,
og øke bedriftens investerings og driftskostnader.
Kan dere informere noe om hvordan dette med å
få Tuva generelt sett er? Er det svært vanskelig
å få innvilget Tuva hvis en har behov for
talegjenkjenning?
NAV sier at dette er en sak som blir vanskelig å
svare fullgodt på når vi bare har denne generelle
informasjonen. Vi vet ingenting om brukerens
funksjonsevne eller saken forøvrig.
Trolig er det relevant av følgende grunn:
For mange brukere er MacOS en fullgod
løsning. Dette gjelder spesielt de som har såpass
armfunksjon at de kan trykke på taster for å få
startet talegjenkjenningsprogrammet. Tuva er
utformet slik at dette også kan gjøres ved bruk av
stemmen. Dette vil være av betydning når man
vurderer hvilken løsning som er hensiktsmessig
og nødvendig. Dersom brukerens problemer kan
løses gjennom MacOS, faller dette klart inn under
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Sak 6: Saker på bilområdet
a)

Salgspant på bil fra NAV og søknad om privat lån
Enkelte opplever problemer med at panten Nav
har i bilen kan hindre at man kan ta opp lån. Når
det gjøres kredittsjekk kommer salgspanten fram
fordi den står tinglyst i løsøreregisteret. Men det
er jo Nav sin bil, som disponeres av den som har
fått stønad til bil. Hvordan kan dette løses innen
dagens regelverk?
NAV informerer om at brukere som får innvilget
stønad til en spesialtilpasset kassebil får et renteog avdragsfritt lån til anskaffelse av bilen. Dette
lånet sikres med gjeldsbrev og salgspant. Bilen står
registrert på den som har fått innvilget stønaden.
NAV informerer om at på nav.no er det publisert
hyppige spørsmål og svar som kommer til
bilsentrene. Spørsmålet og svar om salgspant opp
mot kredittspørsmål er publisert der:
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/

Tjenester+og+produkter/Bil+og+spesialutstyr/
spørsmål-og-svar-om-lån-til-spesialtilpassetkassebil--520589

NAV informerer om at i søknadsprosessen
må NAV ha kunnskap om hvem som skal føre
bilen og om denne fyller vilkårene for å føre
kjøretøyet. Det må derfor foreligge dokumentasjon
på at vedkommende kan føre kjøretøyet og
dokumentasjonskravet ligger i at NAV må ha
kopi av førerkort. Mobilfoto av førerkortet kan
vedlegges søknaden.

Når du får stønad til trygdefinansiert kjøretøy sikret
med tinglyst pant i bilen kan du få problemer med
å handle på kreditt. Dette skyldes at kjøretøyet er
registrert på deg. Pantelånet vil derfor bli tatt med i
kredittvurderingen og kan derfor gi negativt utslag.

Spørsmålet om tilgang til førerkortregisteret i
Autosys:

Dersom dette er tilfelle for deg, bør du ta direkte
kontakt med finansieringsinstitusjonen slik at dere
kan se gjennom kredittsøknaden. NAV kan være
behjelpelig med å dokumentere at pantelånet fra
NAV er rente- og avdragsfritt.

Vi har vært i kontakt med Vegdirektoratet
om denne problemstillingen tidligere og tok
kontakt på nytt med bakgrunn i henvendelsen
fra brukerorganisasjonene. I førerkortregisteret
ligger opplysninger om alle som har førerrett og
hvilken type førerrett de har. Registeret inneholder
også opplysninger om førerretten er midlertidig
inndratt og liknende. Det er derfor sterkt begrenset
hvem som skal ha tilgang til dette registeret.
Kravet for å få tilgang til registeret er at man har
en kontrollfunksjon av førerrett som er forankret
i lov. I praksis betyr dette at Politiet, Tollvesenet
osv. kan få tilgang til dette registeret etter søknad.
NAV har ingen kontrollfunksjon sett opp mot om
en person har førerrett eller ikke. NAV sin oppgave
er å forsikre oss om at vilkårene for stønaden er
oppfylt.

Endringer i lovverket vil publiseres fortløpende på
nav.no.
Brukerorganisasjonene oppfordret Nav til å lage et
enkelt skriv om dette, som brukerne kan anvende i
dialogen med kredittinstitusjoner.
b) Søknad om ny bil
Hvor tidlig kan man søke om ny bil, når det
er behov for å skifte den ut etter 8/11 år?
Søknadsprosessen tar tid, og det vil derfor være en
fordel å starte i tide.
NAV sine bilsentre har til enhver tid oversikt over
hvor lang tid prosessen tar for å anskaffe bil og når
det er hensiktsmessig å søke om gjenanskaffelse.
Vi anbefaler at man tar kontakt med sitt regionale
bilsenter for å forhøre seg om når man bør søke om
gjenanskaffelse.

Sak 7: Orienteringssaker
•

Arbeids- og sosialdepartementet støtter
Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering
om å fjerne komfyrvakt som hjelpemiddel etter
Folketrygdloven §10-6. Vedlegg om saken ble
sendt ut sammen med dagsorden.

Brukerorganisasjonene forteller at enkelte
brukere opplever at det tar opp mot ett år før ny
ferdigtilpasset bil er klar, noe som medfører at
brukstiden går opp og som er ugunstig for brukere.
Videre oppleves det at det blir gitt ulik informasjon
til brukerne om når man bør søke om ny bil.
Brukerorganisasjonene henviser til rundskrivet
hvor det står at regelen skal forstås slik at stønaden
ikke skal komme til utbetaling før det har gått 11
år. Saksbehandlingen kan starte tidligere.

NAV informerer om bakgrunnen for å vurdere
bortfall av komfyrvakt som hjelpemiddel. Denne
avgjørelsen har det imidlertid blitt en del uro
rundt, og det er derfor besluttet at dette er en
sak som Arbeids- og velferdsdirektoratet må
diskutere videre med aktuelle instanser. NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging vil gi informasjon
til brukerorganisasjonene når beslutning foreligger.

NAV informerer om er det er flere årsaker til
at det tar lang tid før en bruker får ny bil, blant
annet at import av biler kan være forsinket.
Videre informerer NAV at saker behandles
raskere enn det noensinne er gjort ved bilsentrene.
Tilbakemeldinger viser at det i tillegg har blitt
likere praksis av behandlingen av bilsaker.
NAV vil følge opp punktene som
brukerorganisasjonene tar opp. Dette settes opp
som et punkt på agendaen til neste møte.
c)

Bilsøknad og krav om kopi av førerkort
I skjema for bilsøknad stilles krav om kopi
av førerkort til bilfører. Denne informasjon
bør NAV selv kunne hente ut fra Autosys
(førerkortregisteret) om det overhodet er
nødvendig for bilsøknaden i det hele.

Komfyrvakt

Brukerorganisasjonene påpeker at på tross av at
det er krav til komfyrvakt i nye hus, er det mange
eldre bygg som ikke er dekket av denne ordningen.
De mener at komfyrvakten er særlig viktig for
daglig fungering for funksjonshemmede og at
ikke alle komfyrvakter i nye bygg er satt opp eller
tilrettelagt på en slik måte at det fungerer i praksis
for alle funksjonshemmede.
Sak 8: Eventuelt
•

Sikring av last/bagasje i bil med bakmontert heis
der det ikke er bagasjerom
Det er erfaring med at dette kan løses ved å lage en
skjerm som er festet i en gulvskinne som går i hele
bilens lengde fram til førersetet/passasjersetet.
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Utfordring: Skinnene blir ikke ført helt fram hvis
man ikke ber om det og får dette godkjent av
bilsenteret. Hvordan kan dette løses?

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging informerer
om at de må forholde seg til at tolketjenesten
er organisert i vårt resultatområde. Det er ikke
gitt styringssignaler om at tolketjenesten skal
organiseres utenfor NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging.

NAV informerer om at sikring av last i
bagasjerom har bilsentrene erfaring med. Det er
mange eksempler på last som må medbringes,
eksempelvis rullestol. Det er flere alternativer for
å sikre denne blant annet ved hjelp av godkjente
stropper som tilfredsstiller kravet til kilo belastning
for ferdsel på veg. Under utprøving kan gjerne
bruker ta opp med formidler / rådgiver behovet
for å medbringe last og sikring av denne under
transport.
Brukerorganisasjonene informerer om at
standardutstyr som blant annet nett for sikring
av utstyr, blir fjernet på spesialtilpassede biler.
De stiller spørsmål om ikke dette burde være
standardutstyr?

Brukerorganisasjonene stiller spørsmål om ikke
NAV også burde se på muligheten for organisering
i NAV, men utenfor NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging. Dette er stor sak som burde
diskuteres i eget møte med de involverte. NAV
presiseres at alle parter har et ansvar for et få et
samarbeidsklima for basert på tillitt.
•

NAV v/Elisabeth Svinndal, informerer om planlagt
medarbeiderundersøkelse på tolkeområdet.
Elisabeth Svinndal er engasjert av styringsenheten
ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging for å
bistå med gjennomføringen av undersøkelsen.
Hun har erfaring og bakgrunn fra forskning, og er
nøytral som part i saken.

NAV vil ta dette opp med bilsentrene/Kontor for
brukeranskaffelser (KBA).
•

Tilrettelegging av arbeidsplass og kostnader
vedrørende ulik stillingsprosent.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap
om tolketjenesten for å bedre tjenesten. I tillegg til
medarbeiderundersøkelsen skal det gjennomføres
gruppeintervju med de involverte i tolketjenesten
og brukerorganisasjoner. Det er ønskelig å gå
bredt ut for å få frem alle synspunkter/bredden
i meningene. Undersøkelsen er anonym og skal
følge forskningsmetoder.

Brukerorganisasjonene ønsker å vite om det er
ulike beløpsgrenser for å tilrettelegge arbeidsplass
ved ulik stillingsprosent.
NAV informerer om at det i utgangspunktet ikke
er en begrensning knyttet til stillingsprosent
vedrørende tilrettelegging av arbeidsplass,
men vil sjekke opp dette og informere
brukerorganisasjonene.
•

Brukerorganisasjonene ser frem til å få mer
kunnskap om temaet slik at vi kan få en bedre
tolketjeneste. Samtidig er de overrasket over at de
ikke har blitt informert om denne undersøkelsen
før nå.

Ønskes orientering om organisering av
tolketjenesten
Brukerorganisasjonene ønsker en orientering om
organiseringen av tolketjenesten på bakgrunn
av skriv fra NAV om «Tiltak for å imøtekomme
behov på tolkeområdet» og e-post fra tolkene
i Oslo/Akershus «Angående endringer i
tolketjenesten» som er sendt Arbeids- og
sosialdepartementet.
NAV informerer kort om bakgrunnen for
planlagte tiltak på tolkeområdet (jmf. Brev fra
Arbeids- og velferdsdirektoratet til Arbeids og
sosialdepartementet av 28.1.2019 (vedlegg 2)).
NAV er kjent med e-posten fra de ansatte tolkene
i Oslo/Akershus. Det er vanskelig å generalisere
innholdet til å gjelde alle tolkene da NAV opplever
at bildet er mer mangfoldig. NAV har et ønske om
at brukerorganisasjonene og NAV samarbeider
for å få løst situasjonen på tolkeområdet på en god
måte til beste for brukerne av tolketjenesten.
Brukerorganisasjonene informerer om sitt møte
med statsråden den 7. januar 2019 og hva de tenker
vedrørende organisering av tolkeområdet.

Informasjon om medarbeiderundersøkelse i
tolketjenesten

•

Støttemateriell ved utprøving av bil
Dette er en oppfølgingssak fra møte 20.11.18, sak
1.
Brukerorganisasjonene etterspør invitasjon til
brukerinvolvering (workshop) med bilsentrene som
konkludert på møte 20.11.18.
NAV informerer om at invitasjon vil komme.

•

Vedrørende bestillingsordningen
Brukerorganisasjonene ønsker å involveres før det
konkluderes med noe.
NAV informerer om at det er et forsøk rundt
bestillingsordningen i område sydvest. Det skal
nå innhentes status for prøveordningen. NAV
vil holde brukerorganisasjonene informert og
planlegger en gjennomgang av erfaringene
sammen med brukerorganisasjonene.

•

Vedrørende regionalisering i NAV
Brukerorganisasjonene ønsker en grundigere
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diskusjon om hvordan NAV Hjelpemiddelsentraler
i de ulike fylkene løser dette og ønsker et eget møte
med dette som tema.
NAV sier vi kan ha et eget møte hvis det er
ønskelig. NAV informerer om at den viktigste
beskjeden som er gitt til alle lederne ved NAV
hjelpemiddelsentraler, er at de må snakke sammen
for å kunne levere et så ensartet tilbud innen det
nye fylket til det beste for brukerne.
NAV redegjør kort om status i de ulike fylkene.
Når det gjelder Viken har NAV valgt en modell
som innebærer å dele Vikenregionen i to; østre
og vestre. Dette gir utfordringer for NAV
hjelpemiddelsentral i Oslo/Akershus da Akershus
deles i to. NAV har et ønske om å gjøre det på en
smart måte og at brukerorganisasjonene skal være
en dialogpart i dette.
Brukerorganisasjonene refererer til at arbeidet
gjort ved NAV Hjelpemiddelsentral i Trøndelag er
gjennomført på en forbilledlig måte og henviser til
rapporten for dette arbeidet.
•

Brukerpassordningen
Brukerorganisasjonene orienterer om arbeidet.
Det er opprettet en egen arbeidsgruppe og
brukerorganisasjonene er representert v/Guri

Henriksen (SAFO), Stian Innerdal (FFO),
Håvard Ravn Ottesen (SAFO) og Heidi SørlieRogne (FFO). Det skal gjennomføres tre
workshops (regionsvis). Det er ønskelig å få
med flere ungdomsstemmer inn i arbeidet. I siste
Handicapnytt er det en egen artikkel om dette
arbeidet.
•

Vedrørende førerhund og hundeloven
Brukerorganisasjonene orienterer om at de er i
dialog med Landbruksdepartementet vedrørende
opplæring av førerhunder da dette berører
båndtvang i hundeloven. Hunder under opplæring
har behov for å gå løse. Dette gjelder foreløpig
ikke for servicehunder.

•

Ønske om å sette av tid til hvilke ordninger vi har
for tilrettelegging i arbeid i NAV på et eget møte
Brukerorganisasjonene ønsker en orientering
om hvilke ordninger som finnes i NAV for
tilrettelegging i arbeid. NAV setter dette opp som
et punkt på neste brukerutvalgsmøte.

Neste møte: 14. mai 2019 Varmebehandling i forbindelse
med fysioterapi for poliopasienterVarmebehandling i
forbindelse med fysioterapi for poliopasienter

Varmebehandling i forbindelse
med fysioterapi for polio
Enkelte av våre medlemmer har i den senere tid opplevd
at fysioterapeuter har nektet å bruke varmepakninger i
forbindelse med behandling av poliopasienter. Dette til tross
for at det tidligere har blitt gitt ved behandling hos samme
fysioterapeut.

Hva menes med «varmeutstyr»? Gode, gammeldagse
varmepakning /varmet i vann, mikrobølgeovn el) er hekt
greit. De kan være noen terapeuter som bruker ultralyd,
laser eller lignende for å varme opp i dybden – da er jeg
generelt meget skeptisk».

Begrunnelsen skal være at man har kommet til at behandling
med varmepakninger ikke har noen effekt. Dette har ført
til at flere fysioterapeuter har kvittet seg med utstyr som
tidligere ble brukt til slik behandling.
Flere medlemmer har tatt dette spørsmålet opp med
styret, og spørsmålet er forelagt vårt fagråd. Fagrådets
fysioterapeut Kari Lofthus, spesialfysioterapeut ved Avd.
For fysikalsk medisin og rehabilitering ved universitetet i
Nord, Tromsø uttaler følgende:
«Jeg kan ikke se at varmebehandling ikke skal kunne
benyttes for poliopasienter – eller andre - så lenge det er
snakk om lindring av muskel – og leddsmerter Man skal
være temmelig forsiktig, eller ikke bruke, over blødninger,
infeksjonstilstander ol. Varmepakninger er enkelt, ikke
invasivt og helt greit å bruke så lenge pasienten opplever
smertelindring og synes det er behagelig. Pass imidlertid på
at det ikke er for varmt. Med tynn, skjør hud eller nedsatt
sensibilitet må man være forsiktig med temperatur pga fare
for brannsår.
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Polioundersøkelsen LFPS 2014 –
Psykososial helse og tilpasning
hos eldre polioskadde.
Ved Anne-Kristine Schanke
Innledning:
Poliorammede utgjør en pionergenerasjon blant funksjonshemmede i rehabiliteringssammenheng. Deres erfaringer fra et
langt livsløp er viktige, og har trolig overføringsverdi til andre diagnosegrupper. Denne studien er publisert på engelsk, slik
at den kan deles med internasjonale fagmiljøer og forskere. Studien er publisering i Journal of Disability and Rehabilitation,
2018; 4: av Schanke, Festvåg, Strømsholm, Stanghelle, Rike og Løvstad med tittelen: Elderly Norwegian Polio Survivors:
Predictors of self-perceived physical and psychological health. Men siden en undersøkelse også gir anledning til at den
enkelte poliorammede kan se seg selv i en større sammenheng, ville jeg presentere hovedfunnene på norsk for Poliobladets
lesere.
Det er lite forskning om poliorammede fra akutt-og rehabiliteringsfasen på 1940-og 50 tallet. Forskningsinteressen oppsto
primært da poliorammede fikk senskader fra slutten av 1980-tallet og 90-tallet. Legen Lauro Halstead, selv poliorammet,
bidro til å sette senvirkninger etter polioskader på dagsordenen, og det ble omtalt som post-poliosyndromet.
Det er gjort mange studier på 1980 og 90-tallet som omhandler ulike aspekter da senskadene oppsto som er omtalt i artikkelen. Det foreligger færre oppfølgingsstudier om hvordan poliorammede har det som eldre.
Resultatene som presenteres her, omhandler psykisk og fysisk helse hos norske poliorammede over 65 år. Det er en oppfølgingsstudie fra Polioundersøkelsen 1994 hvor flere studier inngikk. Det foreligger også en annen oppfølgingsstudie studie
fra 2014 av Festvåg, Schanke, Gilhus, Aarestad, Lofthus, Johnsen, Strømsholm. Øyhaugen, Skovli Hartviksen og Stanghelle, Journal of Rehabilitation Medicine, 2016 med tittelen: Health and social condition in Norwegian polio survivors; a
20 year follow up-study.
Fysiske helseplager:
De fleste fikk polio i underekstremitetene, 73%, i overekstremitetene 46% og 29% i pustemuskelaturen. En stor andel
bruker i dag manuell eller elektrisk rullestol, og 14% har pustehjelpemidler.
Øvrige helseplager:
Totalt

Menn

Kvinner

Tretthet

4.7

4.3 			

4.9

Smerte

68% 		

56% 			

74%

Smertestillende

20% 		

2% 			

24%

Sovemedisin

17% 		

13% 			

19%

Beroligende

8% 		5% 			10%

Bruk av:

Tretthet er målt med den såkalte Fatigue Severity Scale. I gjennomsnitt angis moderat tretthet, dvs. skåre fra 4.0-4.9. Et
stort antall angir at smerte påvirker dagliglivsfunksjon.
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Hvem inngikk i undersøkelsen som presenteres:
I alt 1155 personer inngikk i undersøkelsen, 369 (32%) menn og 786 (86%) kvinner. De som deltok var i alderen 65-98 år,
hvor gjennomsnittsalderen var 72.5.år. Av de som inngikk var 64% var gift eller samboende, 80% av mennene og 56% av
kvinnene.
Som i andre studier, var de fleste deltakerne små barm da de fikk polio, 37% var under 4 år, 43% 4-10 år, mens 20% var
over 10 år. De var i snitt 6.6. år da de fikk polio. I alt 61% var innlagt på sykehus i akuttfasen, gjennomsnittlig 9 måneder,
mens 30% var innlagt for opptrening, også i snitt 9 måneder.
Flertallet, 58%, fikk sjelden eller aldri besøk av foreldrene sine, og 25% sier at de har tatt psykisk skade av den tidlige behandlingen de fikk.
Psykososiale karakteristika:
Vi brukte mål på resiliens ( Resilience Scale for Adults), som angir deres vurdering av egen tiltro til seg selv, hvordan
de ser på egne fremtidsutsikter, samt hvordan de vurderer sosial tilknytning og tilgang på tjenester. Her svarer de i tråd
med normdata for norske, yngre friske personer, men er noe lavere på forventninger til fremtiden, som er realistisk, tatt
dere alder i betraktning.
Vurdering av fysisk helse:

Totalt

Menn		

Kvinner

59%

63% 		

57%

Tilfredsstillende

87%

89% 		

86%

Ønsker hjelp for psykiske plager

18 %

11% 		

21%

Føler meg ensom aot /ofte

51%

44% 		

55%

Tilfredsstillende
Vurdering av psykisk helse:

Sammenhenger som ble funnet ved statiske dataanlyser:
• God fysisk helse var assosiert med et positivt syn på fremtiden og lav grad av tretthet.
• God psykisk helse var assosiert med et positivt syn på en selv og fremtiden.
• Det var tankevekkende at verken smerte eller tretthet var relatert til psykisk helse, som man ofte
finner i studier.
• Det var et samsvar mellom de som rapporterte at de hadde tatt skade av den tidlige behandlingen
og redusert nåværende psykisk helse, men vi har ikke data om andre livshendelser som også kan ha
påvirket deres nedsatte psykiske funksjon.
• Ellers angir mange å opprettholde god psykisk helse selv om de har en økende reduksjon i fysisk
funksjon. Mest sannsynlig skyldes det at mange har lært seg til å takle utfordringer, at de er gode
problemløsere og at de gjorde viktige livsstilsendringer i tiden etter at senskadene oppsto.

Siden vi inkluderte personer i alder 65-95 år, ville vi gjerne vite om det var forskjeller mellom de som var i aldersgruppene henholdsvis 65-69 år (41%), 70-74 år (26%), 75-79 år (16%) og de >80 (17%). Vi fant at de stort sett opplever
situasjonen likt, men ensomhet angis oftere med økende alder. Det skyldes antakelig at flere er aleneboende og har
større fysiske begrensninger til å delta i sosiale sammenhenger.
Vi ville også undersøke hvordan poliorammede vurderer sin situasjon sammenliknet med den norske normalbefolkningen over 65 år. Her er det godt samsvar, poliorammede kommer godt ut på de fleste spørsmål. Kanskje ikke uventet,
finner man også at normalbefolkningen av eldre generelt senker forventningene og er ganske fornøyd med livet, men
dette omhandler stort sett personer som har vært funksjonsfriske gjennom livet.
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Konklusjon:
Studien av norske poliorammede dokumenterer det man omtaler som menneskelig resiliens eller hardførhet: Pierini mfl
skriver (2010) «Vi antar for mennesker med post-polio syndrom, som har brukt et liv for å håndtere utfordringene det utgjør
å leve med fysiske begrensninger, at resiliente egenskaper og atferd er viktige nøkler for å kunne mestre forandring.»
Det er min, men også mange andre klinikere og forskeres erfaring. Og antakelig vil mange av dere kjenne dere igjen.
Hvordan det vil oppleves for poliorammede å møte ytterlige helseproblemer og samsykdommer når de blir enda eldre, gir
denne studien ikke svar på. Men det er mitt ønske at eldre poliorammede møtes med den respekt, anerkjennelse og kompetanse fra helsepersonell som gjør at de føler seg ivaretatt. Kanskje kan det gjøres nok en oppfølgingsstudie på et senere
tidspunkt når flertallet har passert 80-årene.
Tilslutt tar jeg med en 10-punkts «huskeliste» jeg har utarbeidet som er egnet til å fremme resiliens for oss mennesker generelt:
1. Let ikke etter mening når ulykker rammer. Finner du ikke mening fort, kommer den sjeldent.
2. Resiliente personer sier til seg selv: Jeg bruker ikke tid på å gruble over hva som kunne vært annerledes. Jeg og mine må
gjøre det beste ut fra det som er her og nå.
3. Fokuser på gode minner, ikke de dårlige.
4. Ikke sammenlikn med det som var, men fokuser på det som gir håp for fremtiden.
5. Søk hjelp og støtte, tro på at det finnes andre mennesker som kan forstå deg. Du er ikke alene.
6. Konfronter utfordringer, ikke vik unna.
7. Hold oppe dagliglivet, finn en rytme og gjøremål som skaper innhold i livet.
8. Still krav til deg selv, og gjennomfør aktiviteter som gir deg en mestringsopplevelse.
9. Prøv å være romslig ovenfor deg selv. Egenomsorg er avgjørende for psykisk helse.
10. Prøv å sette deg selv inn i en større sammenheng, det tilfører livet perspektiver, mening og innhold.
Det er også skrevet bøker av norske poliorammede som kan ha interesse for flere:
Bjørg Holm, 2006: «I draumen sprang eg». ark.no. Som kjent for flere døde Bjørg for noen år siden.
Jan Ivar Haugen, 2004: «Flinke gutter gråter ikke». ark.no. Jan Ivar døde i desember i år.
Bjørn Lobben, 2001: Polioens historie». tanum.no. Bjørn døde også for noen år siden.
Helge Reistad, 2012: «Se meg». BokPåNett.no
Helge Torp, 1977: «Nei til skjebnen». BokPåNett.no
A-K Schanke, 2001: «Like god som alle andre – eller helst bedre»? Intervju med poliorammede. Bokklubben.no
Artikler fra Poliostudiene 1994:
Lande Wekre mfl. The Norwegian Polio Study 1994: A nationwide survey of problems in long-standing poliomyelitis. Spinal Cord 1998; 36: 280-284.
Schanke mfl. The Norwegian Polio Study 1994 part II: early experiences of polio and later psychosocial well-being. Spinal
Cord, 1999; 37: 516-521.
En takk til LFPS for samarbeidet om studien og til alle personer som har bidratt, og for at jeg har fått følge LFPS og deres
medlemmer på flere arenaer gjennom mange år.
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I Erling Stordahls ånd

– Ridderdagene på Storedal

BILDEGLIMT: Noen glimt fra Ridderdagene på Storedal; Foto: Jan Arne Dammen
Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling
Stordahls filosofi om økt livskvalitet gjennom friluftsliv,
kultur og natur. Dette er blitt en populær aktivitetshelg for
barn, unge og familier som i år arrangeres fra 23. til 25
august.
- Erling Stordahl bar på mange drømmer, en av dem var
å få til en sommeraktivitet på Storedal Kultursenter som
han grunnla i 1970. Erling var en ildsjel og foregangsmann
gjennom sitt mangeårige arbeid for funksjonshemmede.
Han grunnla Beitostølen Helsesportsenter, og ikke
minst Ridderrennet. Han sto også bak Ridderrittet,
som opprinnelig var et sykkelritt for synshemmede,
forteller prosjektleder Diane S. Hanisch som i 23 år var
generalsekretær for Ridderrennet.
På åpningsdagen blir det høytidelig markering ved Erlings
grav der Norske Gardeveteraners Drillkontingent deltar.
I tillegg til Erling Stordahls Minneritt er det et vell av
aktiviteter, som f.eks. laserskyting, terapiridning, malerkurs
for barn, grilling og hundeshow. Deltagere kan velge om de
vil overnatte i teltleiren, noe som er veldig populært.
- Vårt mål er at deltagerne skal få oppleve glede, mestring
og begeistring gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.
Gjennom hele helgen har vi mange aktiviteter med Erling

Stordahls Minneritt på lørdag som dagens høydepunkt.
På søndag er aktivitetene knyttet til sjøen med seiling og
kanopadling som høydepunkt, i tillegg kommer hundeløpet
«Dog Run» som er et sosialt løp med hund, sier Diane.
Søndagens aktiviteter foregår ved Vispen sjøsenter
i Skjærviken der Skjærviken lokalsamfunnsutvalg
tilrettelegger og stiller med kanoer og følgebåter.
Seilbåtene er av typen Sonar og er de samme som ble
brukt i Paralympics i Sydney i 2000 hvor Kongelig Norsk
Seilforening (KNS) stiller opp med dyktige instruktører.
- Alle aktivitetene under Ridderdagene på Storedal er
tilrettelagt for synshemmede og rullestolbrukere, sier
Diane S. Hanisch som ønsker alle hjertelig velkommen til
sommerens kuleste helg i august.
Arrangementet er tuftet på 100 % frivillighet.
Påmelding og mer informasjon: www.ridderdagene.no

Av Jan Arne Dammen
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Karin Endsjø tildelt Kongens
Fortjenstemedalje

HØYTIDELIG: Karin med sine to sønner og ordføerne i Råde kommune René Rafshol og Ski kommune Hanne Opdan.
Foto Råde kommune
Aktivitetsleder Karin Randi Endsjø, Lanzarote, ble i
2018 tildelt Kongens Fortjenstmedalje.
Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII
1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av
særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur,
vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
Liten dame med stort hjerte
Karin Endsjø har selv polio, men det har ikke stoppet henne
i å engasjere seg. Hun var aktivt med i det som en gang
het Norges Handicapidettslag og har hjulpet mennesker
i mange land som f.eks. Spania, Bulgaria, Nepal, India
og Arabiske Emirater. I Paralympics i 1984 tok hun gull
i kjelkepigging og hun har promotert handikapidrett og
Ridderrennet rundt om i verden. Gjennom media har hun
kommet i kontakt med nyskadde og introdusert dem for
handikapidretten. I Follo er Karin kjent som en ildsjel som
aldri gir opp. Hun har blant annet tatt med mange unge
mennesker på helseferie til Lanzarote og gitt dem livsmot
og mye moro.
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Erling Stordahls Ærespris
På Beitostølen Helsesportsenter møtte hun Erling
Stordahl og sammen med han jobbet Karin for å gi
funksjonshemmede bedre livskvalitet. Karin forteller i et
intervju at hun blant annet var med Stordahl til Bulgaria i
1986, da østblokklandet arrangerte Ridderrennet i bulgarske
fjell for første gang. Møtet med Erling Stordahl skulle
forandre livet hennes.
- Fra å være en unnselig, liten poliodame ble jeg sterk og
modig. Erling gav meg mitt livsmotto: Lev livet, og la det
bli et fotefar etter deg, sa Karin etter at hun fikk Erling
Stordahls ærespris i 2009.
Inspirator
Karin var med å starte grupper til Ridderrennet og
Ridderrittet på Beitostølen. Hun inspirerte til svømming,
ispigging, alpint og padling med mer. Hun har mottatt
flere priser bl.a. i 1990 fikk hun Norges Helsepris for
igangsettelse av aktiviteter for funksjonshemmede. I

FIKK PRIS: Karin Endsjø med Erling Stordahls ærespris
Foto Jan Arne Dammen
planleggingen av Cato senteret var hun engasjert og fulgte
opp med ideer og hun bidro sterkt til å få unge mennesker ut
av gamlehjem.
Casas Heddy
Gjennom Stiftelsen Sofienlund har Karin i mange år
arrangert turer for store grupper av trafikkskadde og andre
funksjonshemmede til rehabiliteringsstedet Casas Heddy på
Lanzarote, der hun nå bor.

STILIG FØLGE: Karin følges til prisutdelineg under Ridderuka
2009 Foto Jan Arne Dammen
- Karin Endsjø er en ildsjel og en person med et stort hjerte
og som alltid har tid å hjelpe andre. Hun har flere OL
gull i handikapp idrett og har mottatt mange hederspriser.
Jeg er stolt å ha henne som en av våre, sier leder av LFS
(Landsforeningen for slagrammede) Roger Amundsen.
Gratulerer Karin, Kongens Fortjenestemedalje har du
fortjent!

Av Jan Arne Dammen

Årsmøtet 2019 – på Gardermoen

PÅ ÅRSMØTET: Ragnhild Skovly Hartivigsen, til venstre, og Rotarys
Bjørg Månsum Andersson i munter passiar.
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Prosjekt. Samarbeid om mennesker
med innvandrerbakgrunn og
funksjonsnedsettelse

Presentasjon.
Under årsmøtet skulle Sadia Iqbal fra NHFU holde et
foredrag om samarbeid mellom våre organisasjoner om
mennesker med innvandrerbakgrunn. Dessverre ble hun
forhindret fra å komme pga sykdom. Til erstatning for dette
har hun sendt oss en kopi av den presentasjonen hun skulle
holde slik at vi kan formidle noe av budskapet ut til våre
medlemmer.
Det sier seg selv at det vil bli en noe amputert presentasjon,
og hun har derfor lovet å komme tilbake med et fyldigere til
høsten.
Sadia er 32 år gammel, født og oppvokst i Norge. Hun fikk
polio en reise til Pakistan da hun var 10 måneder gammel
som en konsekvens av at hun ikke var poliovaksinert.
Hun har tatt utdanning ved høyskolen i Oslo (Oslo Met) og
universitetet i Oslo i sosialt arbeid, samfunnsvitenskapelige
emner, velferdsrettet pedagogikk, spesialpedagogikk,
helse og utviklingspsykologi og helsejus. Denne
fagkombinasjonen har ført til at hun ble prosjektleder
for «Ikke mitt når det er blandahvitt!» - et prosjekt om å
engasjere flere unge personer med nedsatt funksjonsevne
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i organisasjonslivet. Prosjektet gikk over en periode fra
September 2017til Oktober 2018. Senere har hun vært
prosjektleder for «Like - personer» Støtte på veien fra Mai
2018 til juni 2018.
Gjennom sitt arbeide har hun fått en del verv innenfor
NHFU, blant annet som utvalgsleder i Mino – crew. Hun
er også medlem av ungdomsutvalget i NTL, Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullern bydel i Oslo,
og flere politiske verv i SV. For og være sikker på å få fylt
tiden best mulig jobber hun som Likeperson for ungdom
og kvinner med minoritetsbakgrunn og for unge og voksne
med flerkulturell bakgrunn, og som leksearbeider gjennom
Røde Kors.
Manglende tilgang til arbeidslivet for disse gruppene var
en utløsende faktor for hennes engasjement. Hun har likt
å jobbe med mennesker med nedsatt funksjonsevne for og
bidra til endring og påvirkning.
Funksjonshemming er fortsatt tabu i mange
minoritetsmiljøer, og i en del tilfelle blir funksjonshemning
sett som en straff fra Gud. Hun begynte gjennom dette
arbeidet å se sammenhenger om at funksjonshemmede
med minoritetsbakgrunn opplevde ikke bare fysiske

utfordringer pga deres funksjonstap, men hadde mange
levekårsutfordringer og lav deltakelse i samfunnsbildet
– og de opplevde strukturell diskriminering fra samfunnet
og sine egne minoritetsmiljøer pga manglende kunnskap og
aksept av funksjonsnedsettelsene.

i samfunnet er utviklet for å passe «normalen»
funksjonshemmede. Få eller ingen med dobbel
minoritetserfaring har hatt

NHFU gjennomførte i 2017/18 prosjektet «Ikke mitt når
det er blendahvitt: Et prosjekt om å engasjere personer
med minoritetsbakgrunn til organisasjonslivet. Prosjektet
hadde som hovedmål og rekruttere unge funksjonshemmede
inn i organisasjonen. Dette var et prosjekt som satte
diskrimineringen minoritetsfunkisen opplever på kartet.
Prosjektet bidro til nye perspektiv i arbeidet om å gjøre
tradisjonelle organisasjoner mer mangfoldige. Det lyktes
med å bygge broer mellom majoriteter og minoriteter,
bidro til å bryte tabuer og påvirke andre organisasjoner og
bevegelser til å tenke minoritets – og funksjonshemmedes
perspektiv når det de snakker om inkludering, integrering
og mangfold.

Mål for prosjektet.

Hvorfor søkes det nå på nye prosjekter?
I løpet av de forløpne prosjektperiodene gjorde vi oss en
rekke erfaringer som ligger til grunn for det prosjektet som
det nå søkes midler til.

•

Samtlige vi snakket med hadde spørsmål knyttet til
sine rettigheter og ønsket informasjon om hvordan
de skulle gå fram for å få rettighetene sine innfridd.

•

Flere fortalte at de opplevde oss som lite synlig og
at organisasjonen opplevdes som «hvit» og at terskelen for deltakelse ble høy.

•

Språk er en barriere for å kunne delta i organisasjonslivet og vårt materiell var fremmedgjørende
og uforståelig.

Kunnskapen om levekårene og livssituasjonen for voksne
og barn i innvandrerbefolkningen, som også har nedsatt
funksjonsevne, er svært begrenset. Studier av levekår
for personer med nedsatt funksjonsevne viser at disse
kommer dårligere ut enn den øvrige befolkning på en rekke
sentrale levekårsområder. Ikke minst gjelder dette innenfor
områdene utdanning og arbeid.
Samtidig vet vi fra undersøkelser av innvandreres levekår
at innvandrerne har høyere arbeidsledighet, at flere er
fattige og at flere er avhengig av velferdsordninger. Sett i
sammenheng indikerer dette at innvandrere med nedsatt
funksjonsevne er i en mer sårbar situasjon og har dårligere
levekår enn befolkningen som helhet.

Tiltakene vil rette seg ovenfor både enkeltindivider,
organisasjoner og samfunnet. Det vil forhåpentligvis bidra
til å øke samfunnsdeltakelse og livskvalitet Stimulere
til felleskap, tillit, tilhørighet i lokalsamfunn gjennom
brobygging og bidra til å bryte tabuer. Dette vil igjen bidra
til å forebygge negativ kontroll.

Ønsker å oppnå.
I dette prosjektet vil vi bidra til at funksjonshemm4ede med
minoritetsbakgrunn får kunnskap om rettighetene sine og
tilgang til trygge møteplasser, både i funksjonshemmedes
organisasjoner og i minoritetsmiljøene, noe som gir
felleskap og styrke.
Prosjektet vil bidra til mangfold i organisasjonene gjennom
å anlegge et etnisk minoritetsperspektiv som vil kunne
fremme alles interesser. Det vil også kunne bidra til at
organisasjonene vil kunne tilpasse sine aktiviteter til dette
mangfoldet og bidra til å styrke dem.
Vi vil delta i den offentlige debatten, gjennom aktiv
møtevirksomhet, paneldebatter, foredrag, stands – og
gjennom debattinnlegg i media og bruk av sosial medier.
Dette vil igjen føre til at dette prosjektet også vil ha
betydning på samfunnsnivå.

Individnivå.
Vi vil gi informasjon om det norske samfunnet (lover
og regler, rettigheter og muligheter man har som
funksjonshemmet i Norge). Det vil bli tilrettelagt for kurs
i rettigheter i arbeidsmarkedet for å øke arbeidsdeltakelse.
Samtidig vil det bli gitt individuelle samtaler for å gi
informasjon om rettigheter, og for å svare på spørsmål og
bekymringer.
Ved å få innsikt i organisasjonen vil personene vi når
også tilegne seg kunnskap om det norske samfunnet og
demografiske prosesser knyttet til organisasjonsdeltakelse.
Deltakelse i frivillighetssektoren vil føre til økt fellesskap
og tilhørighet, og vi vil oppnå være et sterkt fellesskap.

Erfaringer og utfordringer.

Organisasjonsnivå.

Vår erfaring er at mennesker med nedsatt funksjonsevne
som har minoritetsbakgrunn mangler kunnskap om sine
rettigheter, og deltar mindre i felleskap som styrker
kunnskap om rettigheter og muligheter, og har mindre
innflytelse på samfunnet. Dette skaper levekårsutfordringer
på for den enkelte og er et demokratisk problem og en stor
likestillingsutfordring.

Skape felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen
og innvandrergrupper og bygge broer mellom grupper i
samfunnet. Det skal informeres om menneskerettigheter og
norsk lov, om funksjonshemmedes rettigheter og om retten
til å delta i samfunnet og ta selvstendige valg. Vi vil drive
aktivt mangfolds arbeid i både minoritetsorganisasjoner
og tradisjonelle norske organisasjoner ved å fremme
forståelsen for hva reel inkludering innebærer ovenfor

Vi vet at altfor mange ordninger, tiltak og systemer
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målgruppen funksjonshemmede minoriteter.
Vi skal drive oppsøkende arbeid, stå på stand for å spre
informasjon om vårt felleskap og jobbe aktivt med å
rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til vårt
felleskap. Vi skal være der folk er.

Samarbeid med LFPS.

•

Kunnskap om polio er på vei til å forsvinne med sykdommens utbredelse i vårt
samfunn.

•

Polio har fått status som en sjelden sykdom.

•

Selv om polio er blitt utryddet i Norge og
mange andre land i verden – er det fortsatt
mulighet for at pasienter med polio kan ta
med smitten fra utlandet.

•

Naturkatastrofer og krig er er årsaker til at
polioviruset kan herje igjen på verdensbasis. Norge kan uvitende ta imot flyktninger fra land der viruset fortatt herjer.

•

Et samarbeid er viktig da LFPS er en av
de diagnoseforeningene som har stadig
vekst av medlemmer med annen etnisk
bakgrunn.

•

LFPS er også en diagnoseforening som
har en mere mangfoldig medlemsmasse
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sammenlignet med andre diagnoseforeninger.

•

Det er viktig og ivareta disse medlemmenes behov og rettigheter slik at de kan få
den bistand som de trenger for å være en
delt av et større funkisfelleskap.

•

Vi ønsker at LFPS kan gjøre samarbeidet
kjent i lokallagene sine og tipser aktuelle
medlemmer om deltakelse i dette prosjektet.

Medlemmene i LFPS vil bli holdt løpende orienter om dette
prosjektet og arbeidet i tiden som kommer. Det er først til
høsten av selve arbeidet blir startet opp, men vi fant det
riktig å gi denne informasjonen allerede på dette tidspunkt.
Vi håper at det har «skjerpet» interessen og lysten til å
være med å gjøre en innsats på dette feltet, en innsats som
vil kunne være til nytte for enkeltindivider og for oss som
interesseorganisasjon.

Innlegget er skrevet etter en mal vi har fått fra Sadia Iqbal
som skulle forelese for oss på årsmøtet, og jeg håper at jeg
har klart både å gjøre stoffe forståelig og har vært tro mot
det vi fikk oversendt.

Stein Johnsen.
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Lokallagenes kontaktpersoner
Landsforeningens kontoradresse er:
postboks 9217 – Grønland
0134 Oslo

LFPS Akershus
Grethe Platt
Glimmervegen 67
2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
gretheplatt@gmail.com
post@lfps-akershus.no
LFPS Aust-Agder
Johannes G.Torstveit
Ettestølveien 393
4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 82 66
Mob: 466 78 450
ietorstv@online.no

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

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

LFPS Trøndelag
Marit Berg Eldegard
Leinbakkan 83
7089 Heimdal
Mob: 932 57 522
eldegardm@gmail.com

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

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

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

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

JA,

LFPS Rogaland

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

bebba@live.no
LFPS Vestfold
Torunn Jacobsen
Amundrødv. 9
3142 Vestskogen
Mob: 91193461
toru-jac@online.no
LFPS Østfold
Ragnhild Skovly
Henriksen
Teigven 12D
1640 Råde
Tlf: 957 75 546
ragnhsk@online.no

LFPS Nord
Jan Erling Akselsen
Postboks 497
9485 Harstad
Mob: 909 47913
janakselsen@hotmail.com

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

LFPS Hedmark
Mona Myrer
Nedre Vålevegen
2436 Våler i Solør
Mob. 456 05 790
haakon.jac@online.no



LFPS Nordvest
Lisbeth Drege Solheim
Hoåsveien 548
6612 Grøa
Tlf: 952 30 050
lidresol@hotmail.com

Storhammarn 24
8150 Ørnes
Mob: 958 25 205
stiholmen@mac.com
LFPS Vest-Agder
Berit Johansen
Krogstien 5A
4615 Kristiansand S
Tlf: 38 02 90 52

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
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