
Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde

- Nærmere 60 år etter de siste polio-utbruddene i Norge sliter trolig mellom 8 

000 og 10 000 nordmenn med senskader etter den muskellammende 

virussykdommen. Mange vet ikke en gang at de har hatt polio som barn, men 

nå kommer ettervirkningene som i tur og orden kan gjøre dem til 

sykehjemspasienter, sier Geir Strømsholm fra Kristiansund. Mange familier 

trodde den gang at barna bare hadde en kraftig influensa.
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Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde

DISTRIKTSNYTT
Per Simon Mustvedt

For noen år siden oppdaget legene at de tiltagende helseproblemene hans skyldes senskader etter 

polio.  I dag er han uføretrygdet, og kjemper en daglig kamp for å holde seg i så god form at han 

slipper å havne på sykehjem. Som nestleder i Landsforeningen for Polioskadde er han også involvert i 

internasjonalt arbeid for polioskadde, og i viktige forskningsprosjekter.

-Udentonert bombe

-Norske helsemyndigheter sitter trolig på en udetonert økonomisk bombe når det gjelder 

poliopasientenes sykehjems- og rehabiliteringsbehov i alderdommen. Ikke har de oversikt over hvor 

mange polioskadde vi har i Norge, og ikke har de skaffet seg oversikt over hvilke hjelpebehov vi etter 

hvert får, sier Strømsholm.

Siden midten av 1980-tallet har Rotary, WHO, UNICEF og helsemyndighetene i mange land sørget for

at rundt 2 milliarder barn har fått poliovaksine.  Tallet på poliorammede i verden er falt fra 350 000 pr år 

på 1980-tallet til færre enn 700 i fjor.

Vaksine uten virkning

Men fortsatt er poliosmitten ikke ”temmet” i land som Pakistan, Afghanistan og Nigeria, og det har vært

utbrudd i Somalia, Ekvatorial Guinea, Irak, Kamerun, Etiopia og Kenya. Krigen i Midt-Østen har også 

ført til oppblomstring av polio i Syria.  –Smitten er med andre ord ikke mer enn en flyreise unna Norge, 

og derfor forstår jeg ikke at norske helsemyndigheter ikke sørger for at vi alle er beskyttet med

vaksine.  Virkningen av den vaksinen vi får i Norge varer i 10 år. Derfor burde vi ta oss råd til å gi alle 

ny vaksine hvert 10. år – det er langt billigere enn å behandle poliopasienter et helt liv, sier

Strømsholm.

Verdens poliodag

Som medlem i Frei Rotary Klubb på Nordmøre har han i mange år deltatt i Rotarys arbeid med å 

bekjempe polio i verden.  –Nå er vi nesten i mål, men det trenges fortsatt rundt 30 milliarder kroner for 

å gjøre verden poliofri.  Mange gode krefter, nå også med Bill & Melinda Gates Foundation på laget, 

deltar i innspurten, og over hele kloden har 1,2 millioner rotarianere fokus på å bli kvitt poliovirusene på

verdens poliodag, 24. oktober, forteller han.

Bilde: Nestleder Geir Strømsholm i Landsforeningen for Polioskadde frykter at hjelpebehovet blant

polioskadde i Norge blir langt større enn helsemyndighetene har forutsett. (Foto: LFPS)
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Dette bildet kan tas ut om ønselig, fordi det har mye tekst.

Årsaken til at det er tatt med er at det er en kort faktaorientering og at 
Rotary er kreditert for sin innsats.
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1979  Oppstarten var en vaksinsasjonsdag på Philipinene som ble svært
vellykket.

Det førte til at Rotary I 1985 bestemte seg for å satse på ett stort felles
prosjekt og at dette prosjektet skulle være utryddelse av polio.

Programmet Polio Pluss ble lansert.

På det tidspunktet var det 3 typer polio I 125 land som lammet eller drepte
1000 personer hver eneste dag
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Slik så det ut på 50-tallet

Leger oppdaget at ved å blåse inn luft manuelt kunne pasienten overleve. 
Dette måtte gjøres kontinuerlig 24 timer i døgnet.

Alt av helsepersonell ble satt inn:

• Medisinstudenter

• Tannlegestudenter,

• Veterinærstudenter
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I dag har poliotilfellene blitt redusert med 99 % og bare 3 land gjenstår
Pakistan, Afghanistan and Nigeria. 

Det siste rapporterte tilfelle av polio type  2 wild poliovirus [click] var I 
India India in 1999, og vi har ikke hatt tilfeller av type 3  det siste året..
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Vi har oppnådd mye siden 1988

I 1988 var mer enn 350 000 barn lammet for livet I mer enn 125 land

(Click for animation):

I dag gjenstår 3 land.  Nigeria, Pakistan and Afghanistan.

Dette er en reduksjon på 99% siden 1988.

Men vi må ha med oss den siste prosenten!
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Her ser man hva krig gjør, for polio trives i konfliktområder.

Både Pakistan og Equatorial Guinea har eksportert virus internasjonalt 
siden mai

Vi bør revaksinere oss før reiser til utsatte områder. Nye vaksineråd 
gjelder alle reisende til og fra Paksistan, Syria, Equatorial Guinea, 
Kameruns, Afghanistan, Etiopia, Irak, Israel, Somalis og Nigeria.
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Partnerskapet med mål å utrydde polio ble utformet I 1988 og er kalt

The Global Polio Eradication Initiative or GPEI.

Rotary samarbeider med  

• World Health Organization

• UNICEF

• U.S. Centers for Disease Control and Prevention

• med  verdens regjeringer , både I land med polio og I giverland

• Bill & Melinda Gates Foundation, m. fl.
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I May 2013 samlet verdens helseministere seg I Genev og lansert en ny
modig plan:  Polio Eradication & Endgame Strategic Plan’ Den er utviklet
av Rotary og polioprtneren I løpet av de foregående 12 månedene. 

Prisen for å gjennomføre planen er beregnet til US$ 5,5 milliarder

Det viktigste ved denne planen er antagelig at vi rebekrefter vårt løfte.

Bekrefter verdens tro på en poliofri verden

Betyr vaksinering av mer enn 250 mill. Barn flere ganger hvert år

Massekampanjer – særlig I Afrika.

VIKTIG: Overvåking av kloakken I mer enn 70 land. Det er gjennom å ta 
prøver av kloakkvannet at smitte oppdages.
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Her ser vi vaksinering av barn med dråper I munnen.

Store aksjoner mange ganger I løpet av året.

Denne formen for vaksine må gis mange ganger for å få full effekt.

Den gis til alle barn under 5 år.

(Vis hånden over øret –testen).

Utviklingen av gode vaksiner har vært en viktig suskssessfaktor når det gjelder
bekjempelse av polio.

Svært mange Rotarianere bidrar – også her fra Sverige, vet jeg.

NID



Nye vaksiner der man bruker  inactivated polio vaccine – IPV – er mer 
effektivt enn de  som tas som dråper og blir en dela av det nasjonale 
vaksineprogrammet.  Men de krever at det er helsepersonell som setter 
vaksinen, og kan ikke brukes når man driver massevaksinering uner NID.

Vi står overfor nesten uoverkommelige hindringer enkelte steder I de 
gjenværende landenen. Grufulle angrep mot helsearbeidere gjør arbeidet
vanskelig i Nigeria, Pakistan og Afghanistan.

TALIBAN

Men vi har også gode eksempler:  f. Eks Våpenhvile på Sri Lanka

Nye religiøse allianser som Global Islamic Advisory Council ledet av Al 
Azhar University of Egypt vil arbeide for å sikre at alle foreldre forstår at 
de har en forpliktelse til å vaksinere sine barn  og at alle fordømmer de 
som angriper helsearbeider.

Nye strategier vil sørge for at  man når frem barn der helsearbeidere blir
angrepet og drept.
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Rotarianere øker sitt engasjement ute I feltet. 

I Pakistan har en av de viktigste nøkklefaktorene vært etablering av Polio 
Resource Centers og permanente vaksineringsposter på flyplasser og
grenseoverganger der smitte ofte overføres mellom Pakistan og
Afghanistan. 

For å hjelpe til med dette arbeidet har Rotary et samarbeid med 
internasjonale selskaper som Coca Cola.
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1. Lidelsen. Vi vil få 10 mill. tilfeller de neste 40 år

2. Ny dobbeltvaksine gjør det gjennomførbart (Sprøyte) 

3. God investering: 9 milliarder US$ investert gir en innsparing på 40-50 
bmilliarder i sparte helsekroner (vaksinering, behandling av syke)

4. Styrker helsevesenet: Det som er bygget kan også brukes til annen 
type helsestell
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Dr. Bruce Aylward, Assisterende direktør ved World Health Organization, 
bekrefter at  Rotarys innstats har vært og er uvurderlig både ved å rette
verdens oppmerksomhet mot polio og ved å holdt trykket opp og handle 
konkret.

Det er Rotary som om og om igjen minner verdens regjeringer og
samfunn om at de må fortsatte kampen mot. 

For dette er det vi er:

En organisasjon som samarbeider godt med våre pratnere og holder det
løftet vi har gitt til verdens barn. Vi har planene, vi har menneskene som
kan utføre jobben og vi har visjonene.

Polio er bare en flyreise unna, men vi har lovet verdens barn å utrydde
polio
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