
 - Katastrofe å få polio 
 
-Det er en katastrofe for hele familien om et barn blir rammet av polio. Derfor håper jeg inderlig at 

arbeidet med å utrydde polio i verden skal lykkes, sier tidligere statsråd Solveig Sollie. Hun fikk 

sykdommen som syvåring, og sliter i dag med kraftige smerter og ettervirkninger av sykdommen. 

På den internasjonale poliodagen, 24. oktober, settes fokuset på arbeidet med å utrydde sykdommen 
som spesielt går ut over barna. Tidlig på 1980-tallet satte Rotary med sine 1,2 millioner medlemmer i 
hele verden seg som mål å utrydde polio. Siden har blant andre Verdens Helseorganisasjon WHO, 
helsemyndighetene i mange land, og ikke minst Windows-gründer Bill Gates fulgt opp 
vaksinasjonsarbeidet. To milliarder barn er vaksinert, og 122 land er erklært frie for poliosmitte.  Men 
fortsatt finnes smitten i tre land: Afghanistan, Pakistan og Nigeria – og det er bare en flyreise unna vårt 
eget land. I Norge er man fortsatt på vakt mot smitten, og norske myndigheter gir store summer hvert 
år til arbeidet med å utrydde polio. 

Etter annen verdenskrig var det en polio-epidemi i Norge. Også for Solveig Sollie og hennes familie 

ble polio-utbruddet en katastrofe. Faren hennes døde etter fire dagers influensaliknende sykdom. 

Indre organer i kroppen hans ble lammet. Solveig fikk lammelser i venstre arm og deler av ryggen, 

mens søsknene hennes ble lettere angrepet.  

 – Jeg var tross alt heldig.  Ved hjelp av mye fysioterapi og trening har jeg klart å leve et normalt liv, 

men mange ble helt invalidisert og hjelpeløse, sier hun.  

-I 1946 ante ingen hvor smitten kom fra. Vi ble syke i september, og det oppstod en myte om at vi 

kunne være smittet etter å ha spist nedfallsfrukt!  Folk var redd oss, og vi ble isolert i månedsvis, 

minnes hun. – Ingen fra vår husstand, heller ikke mor, fikk være med i fars begravelse. 

Polioepidemien i Norge rundt 1950 var den siste i landet vårt. Mange døde, og enda flere fikk varige 

mén.  Men i 50-årene fikk vi en effektiv vaksine mot sykdommen, og den har hindret nye utbrudd. 

Siden kampen mot polio startet har frivillige rotarianere, helsearbeidere og andre dryppet 

vaksinedråpene i munnen på anslagsvis to milliarder barn, og det er brukt mange milliarder kroner på 

prosjektet. 

Nå tror WHO at det skal være mulig å gjøre verden fri for poliosmitten i løpet av 2015. Men fortsatt vil 

vaksineringen pågå for fullt fram til 2018. Denne sluttspurten er kalkulert til 30 milliarder kroner. 

Selv om en når målet i 2018 vil millioner av polio-ofre oppleve det samme som Solveig Sollie har gjort: 

Når de kommer opp i 50 – 60-årene kommer smertefulle ettervirkninger. Mange havner i rullestol og 

blir ganske hjelpeløse. Selv måtte Solveig Sollie gi seg som fylkesmann i Telemark på grunn av 

ettervirkningene. 

Hun vet bedre enn de fleste hvilken katastrofe det er for et menneske å bli rammet av polio. Derfor 

håper hun inderlig at det skal la seg gjøre å utrydde denne sykdommen. 

Tidligere familieminister Solveig Sollie sliter 

med ettervirkningene av polio, men med noen 

hjelpemidler kan hun fortsatt bruke veven. 


