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fysioterapiordningen m.m.

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) har fått mange forespørsler og innspill. LFPS
representerer ca. 10.000polio overlevere i Norge.

Av de mange momenter og bekymringer som blir uttrykt velger derfor LFPS å fokusere på,
medisinske hensyn, rettferdighet og konsekvenser.

Medisinske hensyn. De fleste polio overlevere har behov for å gå til fysikalsk behandling to til
tre ganger i uken, dette gjelder benkbehandling og trening i sal med fysioterapeut tilstede. Det
er anerkjent fra medisinsk forskning at poliopasienters muskulaturer vil svekkes og reduseres
dersom man ikke får ukentlig fysikalsk behandling. Dette resulterer i store problemer som
immobilitet og ubevegeligheter. Hvis polio overlevere med senskade etter polio ikke får
behandling kan det få fatale konsekvenser.

Rettferdighet. Polio overlevere bruker i dag store summer til transportutgifter i forhold til ikke-
funksjonshemmede. Det er også kjent at poliopasienter har store ekstrautgifter på grunn av
sykdommen. Muligheten for fradrag i Selvangivelsen er blitt redusert og for nye brukere er
denne muligheten fratatt. Dette har påført polio overlevere ytterligere økte utgifter. De fleste
med poliodiagnose blir uføretrygdet før alderspensjon på grunn av store belastninger i
arbeidslivet og senskader etter polio (PPS - postpoliosyndrom). Pensjonen er også blitt
redusert i forhold til normalbefolkningen. Dette tilsier at våre polio overlevere ikke har den
samme økonomiske handlefrihet som øvrige i samfunnet. Mange vil av økonomiske grunner
måtte redusere eller slutte helt med fysikalsk behandling.

Konsekvens:
Det vil bli negative konsekvenser for polio overlevere om Regjeringens forslag blir vedtatt. Etter
innføringen av Samhandlingsreformen, har polio overlevere opplevd en forverring i tilbudet om
både fysioterapi, rehabilitering og andre treningstilbud som er positivt og meget viktig. Det er
særs viktig for polio overlevere med fysioterapitilbud bl.a. for å kunne opprettholde
livskvaliteten, kunne være ijobb, unngå institusjonsinnleggelser, kunne bo lengre hjemme og
spare samfunnet for mange utgifter.

Regjeringens målsetting er bla. at alle, ikke bare de som har polio, skal være ijobb og aktivitet
så lenge som mulig, for å spare samfunnet for økte utgifter. Ved innføringen av forslaget vil
polio overlevere bla. få dårligere helse, ha raskere behov for hjelp fra det offentlige, ha raskere
behov for omsorgsboliger og eller sykehjemsplasser. Det vil si at livskvaliteten for enkelte blir
veldig fort forringet.
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Med bakqrunn i ovennevnte stiller LFPS seq neqativt til forslaqet.

Istedenfor å fjerne et godt tilbud bør Departementet og Regjeringen se på hvordan et godt tilbud
kan utvikles, slik at den kan komme flere til gode. LFPS stiller seg positivt til å kunne bidra med
sine kompetanse i dette henseende.
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