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78 000 mennesker i Norge har 
demens. Trolig er tallet høyere. 
Mange lever lenge med 
sykdommen, og mange er i god 
form fysisk til tross for 
sykdommen. De aller fleste med 
demens bor hjemme. Dette 
betyr at det i svært mange 

nærmiljøer finnes en eller flere mennesker med 
demens. Deres hverdag kan bli enklere dersom 
menneskene de møter på butikken, postkontoret eller 
på bussen har litt kunnskap om demens, og vet litt om 
hva det kan være behov for litt hjelp til. Når vi hever  
kunnskapen om demens, vil flere kunne føle trygghet, 
både ved at de får den praktiske hjelpen de trenger, og 
blir møtt med respekt og forståelse. Da kan vi kanskje 
forhindre at mennesker med demens trekker seg tilbake 
i isolasjon, med de uheldige sidene det har, både for 
livskvalitet og helse. 

Gode kommunale helse- og omsorgstjenester for 
personer med demens er et kommunalt ansvar, men 
alle kan bidra mer til at flere kan leve best mulig med 
sin demenssykdom. Å sikre bedre kunnskaper om 
demens og om hvordan vi kan bidra til at det blir lettere 
for mennesker med demens å håndtere sine vanlige 
gjøremål og delta i samfunnet, handler om skape et 
mer universelt tilpasset samfunn, hvor mennesker med 
sykdommer og funksjonsnedsettelser møter minst 
mulige barrierer mot aktivitet og deltakelse. 

Vi har kanskje ikke vært så vant til å tenke på mennesker 
med demens i denne sammenhengen, og derfor har 
Nasjonalforeningen for folkehelsen startet kampanjen 

for et mer demensvennlig samfunn. Denne kan du lese 
mer om i dette nummeret av Hjerte og hjerne, hvor vi 
har besøkt Løten kommune. Over 20 kommuner er nå 
med i kampanjen og nye kommer stadig til. Kommunene 
som er med forplikter seg til etablere en arbeidsgruppe 
og velge seg ut satsningsområder som kan føre til en 
enklere , tryggere og mer aktiv hverdag for mennesker 
med demens. Kommunene må sørge for at den 
grunnleggende demensomsorgen også er godt utbygget. 
Denne kampanjen handler om å støtte opp om 
muligheten for personer med demens til å være aktive 
og mestre hverdagen. Dette er ikke bare noe kommunen 
kan bidra til, men noe vi alle kan bidra til.

En av de mange gode sidene ved denne kampanjen er 
at den vil komme alle innbyggere i kommunene til 
gode, ikke bare personer med demens.

L E D E R
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L I S B E T  R U G T V E D T

G E N E R A L S E K R E T Æ R 

Demensvennlig samfunn
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– Vi ønsker å la dem kjenne en følelse av mestring, sier 
Sigrid Mesloe, leder av demensforeningen som har 
tilholdssted i Sør-Trøndelag. 

Laget har arrangert erindringstreff jevnlig siden 
oppstarten i 1999, de siste årene i vakre omgivelser på 
Oppdal folkemuseum. Rundt om på tunet i fjellbygdas 
museum er laftede trehus og stabbur, originalt innredet 
med skatter fra en tapt tid. Gjengen som er samlet i det 

som en gang var tingstua i Oppdal, lar ikke oss glemme 
at minnene lever videre. 

Den lyse vårsola trenger inn gjennom de gamle 
vinduene i rommet, som er prydet med det vakreste 
som museet besitter. De inviterte er hjemmeboende 
personer med demens, og beboere på Oppdal Bo- og 
aktivitetssenter (BOAS). Praten går om gamle dager 
og tiden etter krigen. Sølvi Berg har nettopp lest et 

Mestring gjennom minner
Regler, rim, sang og prat bringer smilene og latteren fram,  
og minnene nærmere, når Nasjonalforeningen Oppdal 
demensforening inviterer til erindringstreff. 

T E K S T    |   I N G R I D  H A G E R U P

F O T O    |   L E N A  K N U T L I

Gamle sanger sitter godt i minne, og gir en god mestringsfølelse.
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amerikabrev datert 1946 høyt for de fremmøtte og 
samtalen går om kårene den gang da. Det var andre 
tider da, så klart. 

Det er tolv her i dag, og praten går lett. De sitter 
rundt et pent dekket langbord, og spiser vafler, 
rundstykker og den tradisjonsrike Sunndalsgrøten, som 
museumsvertinne og «alt-mulig-kvinne» Åse Anita 
Midtskog går rundt og serverer.

– Vi er blitt så mange fordi de som var invitert til 
gruppa inviterer gjerne noen selv, forteller Mesloe. Det 
er ingen tvil om at dette er en svært ettertraktet aktivitet.

Viktig å føle seg verdsatt
Til treffet bringer Mesloe og de andre i styret sanghefter, 
bilde- , rim- og reglebøker og en del eldre gjenstander 
fra museumsgalleriet som skal hjelpe til med å få praten 
i gang. Mesloe leser også høyt dikt fra oppdalsdiktere, 
med ord som de eldste fremmøtte må forklare. Gamle 

sanger og eldre barneregler er noe de husker godt, og 
å rime og synge med gir mestringsfølelse. Mesloe 
trekker også fram viktigheten av å kunne komme på 
besøk.

– Før hadde vi treff på Oppdal helsesenter, men 
det er utrolig fint at vi har det på et sted som Oppdal 
museum. Å bli invitert med ut gir en følelse av å bli litt 
ekstra satt pris på, sier lederen, som legger til at hun 
ser at treffene gjør noe positivt for de fremmøtte.

– Stemningen rundt bordet og i museet gjør noe 
med dem.  Selv om mange fort glemmer at de har vært 
her, sitter den gode følelsen igjen i kroppen, forteller 
hun.

Helga Ekran, en av dagens deltagere, bekrefter 
dette.

– Det er kjempetrivelig! forteller hun. 
– Hyggelig å prate sammen og få god mat, sier hun 

med et smil.

Treffet endte med en liten overrakelse. En barnehage på tur stilte spontant opp med sang i vårsola.

L O K A L  A K T I V I T E T
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– Lettere med demensteam
Erindringsarbeid var noe demensforeningen ønsket å 
prioritere da de startet opp i 1999. 

– Vi hadde noen utfordringer i starten fordi 
hjemmetjenesten på grunn av taushetsplikten ikke 
kunne gå ut med navn på hjemmeboende personer 
med demens, som kunne ha hatt glede av å være med. 
Vi begynte med å kontakte pårørende til dem vi visste 
om, og slik startet vi opp, forteller Mesloe. 

Etter hvert kom også hjemmetjenesten med i 
samarbeidet, og da de for få år siden fikk et demensteam 
på plass fungerer samarbeidet med kommunen veldig 
godt. Demensteamet fungerer som et knutepunkt for 
de som har demensdiagnose i kommunen, uavhengig 
av brukernes tilholdssted og livssituasjon. Mesloe tror 
at man, i samarbeid med kommunen og helsetjenesten, 
kommer lengst med kommunikasjon og respekt.

– Det er viktig å ta kontakt og være positive. 
Formidle at vi i felleskap ønsker å gjøre demensomsorgen 
bedre, sier lederen, som også tror at det hjalp at de viste 
seg som en handlekraftig gjeng som gjennomfører det 
de har satt seg fore. 

– I begynnelsen jobbet vi mye opp mot 
institusjonene på Oppdal med trivselstiltak der. Siden 
de ser at vi gjør en jobb, og bidrar i felleskap til å gi 
beboerne gode opplevelser, blir helseinstitusjonene 
positivt innstilt til oss og ser at vi alle ønsker å dra i 
samme retning. 

Sammensatt styre
Det er lett å la seg imponere av hva demensforeningen 
får til i dag: Pårørendeskoler- og samtalegrupper i 
samarbeid med kommunen, utflukter, demenskafe, 
trim, konserter på institusjon, temamøter og kurs for 
helsepersonell, for å nevne noe. To av dem er også 
likepersoner for pårørende til personer med demens.  
De har også arrangert aktivitetsvennkurs med over tjue 
deltagere. Samarbeidet med museet har de hatt i to år. 
«Alt-mulig-kvinne» Midtskog på museet kan ikke få 
fullrost demensforeningens leder:

– Hun er en primus motor i demensarbeidet her 
i kommunen, sier Midtskog om Mesloe.

Lederen på sin side peker på styret, som er sammensatt 
av blant annet en representant for helselaget samt fra 
de ulike omsorgsinstitusjonene i kommunen. Både 
pårørende og helse- og omsorgs-arbeidere er 
representert.

– Det er veldig viktig hvem du har med deg i styret. 
Dette er en gjeng entusiastiske folk, som gjennomfører 
det de sier de skal gjøre. Da er det lett å være leder. Vi 
ser nå også at mange politikere i Oppdal prioriterer 
demensomsorg. Det har vi kjempet for, og det setter 
vi pris på, skryter Mesloe.

– Ser at det hjelper
Skravla rundt bordet går, og smilene og latteren sitter 
løst. Det skulle vise seg at Mesloe og de andre ikke fikk 
bruk for bildebøkene og de gamle tingene de hadde 
tatt med. Praten om gamle dager gikk så lett likevel. 

– Vi planlegger ikke så mye, men lar gjestene styre 
treffene, forteller hun. 

Når det blir tid for avskjed er gjengen så heldig å 
ha et refleksvestkledd barnehagekor som synger for 
dem ute på trappen i vårsola. Barnehagen, som var på 
tur i området, så det som en anledning til å glede. I 
Oppdal kan det virke som at demensomsorg er et 
prioritert område, og noe alle samarbeider om.

– Vi ser at det hjelper, og det er en viktig drivkraft, 
sier Mesloe.

Nasjonalforeningen Oppdal demensforening 
arrangerer pårørendeskole- og samtalegrupper i 
samarbeid med kommunen, og en rekke sosiale 
samlingsteder for personer med demens og 
pårørende i kommunen. I vår arrangerte de blant 
annet, med støtte fra TV-aksjonen 2013, en 
gudstjeneste med eldre liturgi, som ble godt 
mottatt i bygda. Mange av prosjektene 
arrangeres i samarbeid med Nasjonalforeningen 
Oppdal helselag. Foreningen har også fått med 
seg ledelsen i kommunen og næringsforeningen i 
et samarbeid i kampanjen for et mer 
demensvennlig samfunn.

OPPDAL
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De siste tiårene har hjertekirurgien kommet langt, og kan 
i dag løse kompliserte hjertetilstander.  I de senere årene 
har man også blitt mer oppmerksom på at hjertesykdom 
kan føre med seg endringer i pasientenes psykiske tilstand 
etter at selve sykdomsutfordringene tilsynelatende er løst. 
Det var ikke Frid Ingulstad forberedt på.

Mange kjenner henne som forfatteren bak serien 
Sønnavind. Over 216 bøker har hun gitt ut i alt. Sist 
høst kom romanen «Betzy. Fortellingen om en norsk 
foregangskvinne», basert på livet til kvinnesaks-
forkjemperen Betzy Kjelsberg.  

— Jeg ble deprimert etter  
hjerteoperasjonen

Den folkekjære forfatteren Frid Ingulstad gjennomgikk en stor  
hjerteoperasjon for snart to år siden. Operasjonen var vellykket, men  

den psykiske reaksjonen etterpå hadde ingen forberedt henne på. 

T E K S T    |   K A R I  A N D R E S E N

F O T O    |   P A A L  A U D E S T A D
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F O R S K N I N G

Mor og bestemor i ett
I tillegg til fortsatt å være yrkesaktiv som forfatter, er 
hun og mannen Arnulf fosterforeldre for barnebarnet 
Filip på 19 år, som for noen år siden mistet begge 
foreldrene i kreft. Nasjonalforeningen for folkehelsen 
møter ekteparet i Frids barndomshjem på Nordstrand 
i Oslo.

Nylig feiret hun 80-årsdagen sin.
— Jeg er ikke redd for å dø, men for ikke å kunne 

fullføre de oppgavene jeg har, spesielt overfor Filip. Til 
det trenger jeg en så god helse som mulig, sier hun. 

Det var i februar 2014 at Frid fikk utført hjerte-
operasjonen. Da hadde hun levd med hjerteflimmer i 
15 år og fått lekkasje i to hjerteklaffer. Pusten hadde 
blitt plagsom tung. Frid fikk erstattet aortaklaffen med 
en biologisk klaff fra kalv, mens klaffen mellom høyre 
for- og hjertekammer ble reparert. 

Aldri tidligere deprimert
Operasjonen gikk greit. Det var tiden etterpå som ble 
vanskelig. Hele åtte ganger måtte lungene tappes for 
væske. I tillegg utviklet hun en depresjon, noe hun aldri 
tidligere har vært plaget av. 

— Man skulle tro at tiden etterpå skulle bli preget 
av lettelse over at hjertelidelsen var tatt hånd om og at 
operasjonen var vel overstått, men slik ble det ikke, 
forteller Frid. Hun beskriver depresjonen som svarte 
tanker og bilder. Og angst.

— Under et rekreasjonsopphold i etterkant møtte 
jeg en annen kvinne som hadde gjennomgått samme 
operasjon. Første natten satt vi og klamret oss til 
hverandre, var livredde og bare gråt. 

Trenger mer kunnskap
Slik fortsatte det en tid før livsgleden gradvis kom 
tilbake. Det var likevel først da en venninne sendte 
henne en forskningsartikkel om sammenhengen 
mellom hjerteoperasjoner og angst- og depresjons-
reaksjoner, at brikkene falt på plass. 

— Å vite at reaksjonen er naturlig og vil gå over igjen, 
kan være en god hjelp for både pasienter og pårørende. 
Det er også viktig å vite at det kan ta lang tid, sier Frid. 

Forfatterens erfaringer etter hjerteoperasjonen 
bekreftes av forskning, blant annet ved Oslo 
Universitetssykehus. Der er de i ferd med å se nærmere 
på årsaken til at pasienter opplever angst og depresjon 
etter hjerteoperasjoner, og hva som kan gjøres for å 
motvirke slike reaksjoner. 

Ble avhengig av beroligende medisin
— Det er viktig at både leger, pasienten selv og de 
pårørende får bedre kunnskap om dette, sier Frid. I 
forsøket på å håndtere plagene etter operasjonen 
utviklet hun avhengighet av et vanlig, reseptbelagt 
medikament for uro. Først prøvde hun å slutte på egen 
hånd, men opplevde abstinenser og måtte til slutt få 
hjelp på sykehus til å kutte ut medikamentet. 

— Det er noe av det mest skremmende jeg har 

Jobben er min medisin. Med riktig hjelp kan man 
komme gjennom en operasjon og få et godt liv etterpå.



H J E R T E  O G  H J E R N E    9    

vært med på, sier Frid som i dag både er kvitt 
avhengigheten og depresjonen.

Skriver bort smerter og ubehag
I dag lever hun godt med sin biologiske hjerteklaff fra 
kalv. Hun har fått påvist en ny lekkasje, men holder 
foreløpig tilstanden i sjakk med medisiner. Fortsatt 
sliter hun med pusteproblemer og stramme muskler 
rundt brystkassen, men får god hjelp av en fysioterapeut.

— Jobben er min medisin. Med riktig hjelp kan 
man komme gjennom en operasjon og få et godt liv 
etterpå, sier Frid Ingulstad.

— Vi trenger bedre metoder 
I dag har legene ingen mulighet til å stoppe utviklingen 
av sykdom i hjerteklaffer, når den har kommet i gang. 
Det er den tredje vanligste hjerte-og karsykdommen, 
og fører til at tusen mennesker blir operert i Norge 
hvert år. Professor og hjertelege Ingvar Jarle Vaage og 
hans kolleger ved Oslo universitetssykehus har takket 
være Nasjonalforeningen for folkehelsens givere mot-
tatt midler til et forskningsprosjekt på forkalkninger i 
hjerte-klaffene. Formålet er å forstå prosessene som 
for-årsaker forkalkning av vevet i hjerteklaffene. 

En kamp å skaffe midler
– Det er en stor mangel på penger til medisinsk 
forskning her til lands, og mange forskere opplever det 
som en kamp å skaffe midler. Vaage synes det er 
fantastisk at Nasjonalforeningen for folkehelsens 
medlemmer bruker tid og ressurser på å samle inn 
midler til forskning, slik at leger skal kunne gi bedre 
behandling til flere pasienter. – Å gi av sine egne 
ressurser på den måten er høyst aktelsesfullt, sier han.

To typer hjerteklaffer
Hjertelegen forteller at det finnes tre typer erstatning 
for en ødelagt hjerteklaff. En mulighet er å sette inn en 
mekanisk hjerteklaff av metall.

– En metallklaff varer nesten uendelig, sier Vaage. 
Prisen er at du må ta blodfortynnende medisiner resten 
av livet. Det blir også veldig viktig å få til riktig dosering. 
For lite kan føre til blodpropp. For mye øker faren for 
blødninger. 

Den andre typen erstatning for en ødelagt 
hjerteklaff er en biologisk hjerteklaff, for eksempel fra 
gris eller kalv. En slik varer i 15-20 år og krever ikke at 
man tar blodfortynnende medisiner. 

I noen tilfeller kan man også reparere selve klaffen 
ved operasjon.

Hvordan klaffene kan vare lenger
— Grunnen til at de biologiske hjerteklaffene har en 
begrenset varighet skyldes at de etter hvert forkalkes, 
sier Vaage.

Han forteller at en hjerteklaff kan skiftes ut flere 
ganger. Hvilken klaff pasienten får kommer an på alder. 
Noen pasienter har medfødte klaffefeil. Gravide og 
kvinner som planlegger å bli det, er en spesiell utfordring, 
fordi man vil unngå bruk av blodfortynnende midler 
i forbindelse med fødsel.

—Vi håper forskningen kan føre til metoder som 
både kan få pasientenes egne klaffer og innopererte 
organiske klaffer til å vare lenger, slik at flere pasienter 
slipper nye operasjoner, sier Ingvar Jarle Vaage.

Sykdom i hjerteklaffene er den tredje vanligste 
hjerte- og karsykdommen, og den nest 
hyppigste årsaken til operasjon på hjertet etter 
bypass-operasjoner.
n Aortaklaffen er den vanligste klaffen å  måtte  
 skifte ut.

n Det er blitt foretatt hjerteklaffoperasjoner  
 siden slutten av 1950-tallet.

n Noen tilstander er medfødt. Andre utvikles  
 etter hvert. 

n Hjerteklaffoperasjoner er vanligst blant eldre. 

VI HAR FIRE HJERTEKLAFFER

F O R S K N I N G
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F O R S K N I N G

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennom 
mange år bidratt med store summer til hjerte- og 
karforskning. På demens-siden finansieres også flere 
større forskningsprosjekter. Vår mangeårige Hjertepris 
er nå blitt omdøpt og heter fra i år Hjerteforskningsprisen. 
Samtidig skal vi fra i år også dele ut en demens-
forskningspris. Arrangementet foregår i Det Norske 
Teatret 2. februar. 

Årets prisvinnere er begge ansatt ved Universitets-
sykehuset i Stavanger (SUS), hvor de bygget opp hvert 
sitt akademiske miljø, og knyttet forskningen til store 
internasjonale forskningsmiljøer. Administrerende 
direktør Inger Cathrine Bryne mener de to prisene har 
stor betydning for sykehusets forskningsmiljø.

– Prisene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen 
bygger på faglig vurdering av forskningsinnsatsen og 
henger høyt. For Stavanger universitetssykehus og de 
aktuelle forskningsmiljøene viser dette med all 
tydelighet at forskning er viktig og gir en stor stimulans 
til miljøene, sier Bryne.

Hjerteforskningsprisen

Kenneth Dickstein
Professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved 
medisinskintensiv avdeling, Stavanger Universitets-
sykehus 

Spesialfelt: Kardiologi og hjertesvikt 
— Hjerteforskningen har kommet veldig langt siden jeg 
begynte. Det er derfor en takknemlig oppgave å behandle 
hjertepasienter. Samme hvor alvorlig tilstand pasientene 
er i, er de generelt optimistiske og har stor tiltro til at vi 
kan hjelpe dem. Det sier Kenneth Dickstein (68). Født 
og oppvokst i USA, tok han sin medisinske utdannelse 
i London og Dublin. Han kom til Stavanger i 1980 etter 
å ha blitt kjent med nordmenn i studietiden. Som den 
første ved Sentralsykehuset tok han doktorgrad ved 
Universitetet i Bergen i 1992. Han er i dag professor ved 

Hjerteprisen er blitt til to 
forskningspriser
Nasjonalforeningen for folkehelsen øker satsingen  
på forskning og deler fra i år ut to forskningspriser,  
hver på 100 000 kroner. 

– Forskning og laksefiske gjør livet mitt fantastisk, sier 
vinner av hjerteforskningsprisen Kenneth Dickstein.

T E K S T    |   K A R I  A N D R E S E N

F O T O    |   M A R K U S  J O H A N S S O N
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Universitetet i Bergen og overlege ved medisinsk-intensiv 
avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Han er 
koordinator for undervisningsprogrammet for 
sykehusets medisinstudenter fra Universitetet i Bergen. 
Leder for utarbeidelsen av to forskningsbaserte 
retningslinjer fra The European Society of Cardiology 
(ESC) og prosjektleder for flere større multinasjonale 
studier innen hjertesvikt og andre kardiologiske 
problemstillinger. Han har ledet utviklingen av 
heartfailure-matters.org om hjertesvikt på hele ti språk. 
I 2014 ble han rangert til å være blant verdens én prosent 
mest innflytelsesrike forskere uavhengig av fagfelt.

– Kenneth Dickstein har vært sentral i 
oppbyggingen av forskning om hjertesvikt - ikke bare 
ved Stavanger universitetssykehus - men også i Norge 
og Europa, sier administrerende direktør Inger 
Cathrine Bryne ved SUS.  — Problemstillingene og de 
vitenskapelige arbeidene hans er originale og har stor 
praktisk klinisk betydning for mange pasientgrupper. 

Demensforskningsprisen

Dag Årsland
Spesialist i psykiatri. Professor og forskningsleder 
ved SESAM, Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Spesialfelt: Demens
— Bedre forståelse og behandling av demenssykdommer 
oppnås bare gjennom samarbeid. Norge har ikke en 
nubbesjanse til å nå frem med demensforskningen om 
forskerne sitter på hver sin øy. Derfor er det veldig bra 
at Nasjonalforeningen for folkehelsen nå er med på å 
fremme samarbeid mellom ulike miljø i demens-
forskningsprogrammet, sier Dag Årsland (57).

Noen av målene for Årslands forskning er å finne 
biomarkører – sykdomstegn i blod og ryggmargsvæske 
og andre metoder for å påvise og behandle demens. 

Som forskningssjef ved SESAM – Regionalt 
kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i 
Stavanger, arbeider Årsland tverrfaglig og tilhører flere 
store internasjonale nettverk. Han mener det er blitt 
flere steder for demensforskere å søke midler de siste 
årene. Samtidig er også konkurransen sterkere. 

Årsland selv er født på Bryne og begynte 

forskningskarrieren ved Stavanger Universitetssykehus 
og Universitetet i Bergen i 1996. Avhandlingen dreide 
seg om språkforstyrrelser hos personer med Alzheimers 
sykdom. I 1998 ble han spesialist i psykiatri. I dag er 
han professor ved universitetet i Oslo, Karolinska 
Institutet i Stockholm og ved King´s  College i London 
hvor han for tiden leder alderspsykiatrisk avdeling ved 
Institute of Psychiatry.

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne 
ved SUS sier Dag Årsland har bygget opp forskningen 
innen alderspsykiatri ved Stavanger universitetssykehus 
på fremragende måte.

– Forskningsmiljøet knyttet til alderspsykiatri 
fremstår i dag som det beste og mest anerkjente i Norge. 
Årsland har skrevet godt over 250 vitenskapelige 
artikler og har i flere år vært en av forskerne fra Helse 
Vest som publiserer mest. 

Inger Cathrine Bryne forteller at Årslands 
internasjonale forbindelser også har ført til at flere 
andre forskere ved Stavanger universitetssykehus har 
fått verdifull internasjonal erfaring. 

– For vårt sykehus er det spesielt viktig at 
forskningsinnsatsen treffer store pasientgrupper som 
ikke alltid er blitt prioritert blant forskerne. I så måte 
er forskningsmiljøet Dag Årsland har bygget opp av 
spesielt stor betydning, sier hun.

– Demens er per definisjon et tverrfaglig felt og verdens 
mest spennende område å forske på, sier Dag Årsland.
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Demensplan 2020 legger rammene for det videre samarbeidet  
mellom stat, kommuner og frivilligheten om å legge til rette  

for at personer med demens kan leve best mulig  
med sykdommen.

Som interesseorganisasjon for personer med demens 
og deres pårørende har Nasjonalforeningen for 
folkehelsen lenge arbeidet for en videreføring av 
arbeidet som ble satt i gang med forrige demensplan.

 – Da helseministeren i fjor ga startskuddet til 
arbeidet med en fornyet plan, var det en stor seier. Ikke 
minst er vi glad for prosessen, der demenssyke, 
pårørende og andre fikk anledning til å delta i 
forarbeidet til planen gjennom dialogmøter rundt om 
i landet, sier Knut Engedal, leder av demensrådet.

– Det er grunn til å være stolt over innsatsen som 
er gjort med å gi politikerne et innblikk i hvordan det 
er å leve med demens og hva som kan lette situasjonen.

Oppfølging etter diagnose
Personer med demens opplever altfor ofte at det er 
vanskelig å få stilt en diagnose, og selv med er det lite 
oppfølging. Demensplan 2020 vektlegger betydningen 
av diagnose, og at det skal lages modeller for oppfølging 
etter å ha fått en demensdiagnose. 

– Det må bli klart hvem som skal ta stafettpinnen 
videre, etter at man går ut av kontoret til fastlegen, sier 
Engedal. 

Et mer demensvennlig samfunn
Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte planen 
i desember. 

– Vi må få lov til å være hele mennesker også når 
vi har en diagnose. Å bruke egne ressurser gjør det 
lettere å mestre livet og å leve med sykdom. Derfor 
ønsker vi å legge til rette for at mennesker med demens 
skal kunne delta mer aktivt i samfunnet, sa Høie. Han 
fremhevet spesielt Nasjonalforeningen for folkehelsens 
kampanje for et mer demensvennlig samfunn. 

Behov for økte ressurser
Den nye demensplanen er både en forlengelse og en 
fornyelse av den forrige planen. Arbeidet med å 
gjennomføre målsettingene i Demensplan 2015 er godt 
i gang, og det er viktig at dette arbeidet fortsetter, og 
får tilstrekkelige ressurser. 

– Vi er bekymret over at både eksisterende og nye 
satsinger skal gjennomføres uten at det samtidig gis 
økte ressurser. Det er viktig at kommunene som skal 
gjøre jobben har tilstrekkelige ressurser, og at ansvar 
er tydelig plassert, sier Engedal.  

Ny demensplan lansert

T E K S T    |   R A N D I  K I I L

F O T O    |   M A R I A  N Y D A L

D E M E N S P L A N  2 0 2 0
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Dagaktivitetstilbud
Undersøkelsene som Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse har utført, viser at den forrige 
demensplanens mål i liten grad er nådd på enkelte 
områder. Bare om lag 15 prosent av demenssyke som 
bor hjemme har et dagaktivitetstilbud. 

– Det haster å lovfeste retten til å få et dagaktivitets-
tilbud. Det gir avlastning for pårørende, bedre 
livskvalitet, og gir anledning til  å være med på  
aktiviteter som gir mening i hverdagen, sier Engedal. 

Forskning
– Når det gjelder forskning, mener vi planen er 
mangelfull. Det er skuffende at regjeringen ikke 
benytter denne muligheten til å peke på det absolutte 

behovet for å gi demensforskningen et løft. Kun 
gjennom bedre kunnskap om forebygging, og om hva 
som kan kurere demens, kan vi begrense veksten i 
antallet som vil få demens i årene som kommer, 
avslutter Engedal.

n Viderefører Demensplan 2015, som kom i  
 2007.

n Nye tiltak er blant annet brukerskoler, modeller  
 for systematisk oppfølging etter diagnose, en  
 kommunal plikt til å tilby dagaktivitetstilbud  
 fra 2020 og opplæringspakker om demens til  
 ulike samfunnssektorer.

DEMENSPLAN 2020

Demenssyke Odd Martin og kona Sigrun Hermansen møtte helseminister Bent Høie på den første  
dialogmøtet i Oslo, høsten 2014. 
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Stadig flere mennesker er opptatt av demens og ønsker 
å gjøre en innsats, enten de vil dele erfaringer eller 
hjelpe til med å samle inn penger. Lokale lag og 
foreningers innsats er hovedårsaken til årets 
innsamlingsrekord. Frivillige over hele landet har både 
vist stort engasjement og solid arbeidsinnsats. Også 
godt samarbeid mellom helselag og demensforeninger 
og nyetablerte skolesamarbeid har båret frukter. 

Stor medieinteresse
Det lokale mediearbeidet må også trekkes frem som 
en viktig suksessfaktor. Demensaksjonen fikk god 
omtale, både i lokale og regionale medier. 
Representanter fra lag og foreninger har gjort en stor 
innsats for å få spredd informasjon og kunnskap om 
aksjonen i lokalaviser så vel som sosiale medier. 

Nasjonalt har både God Morgen Norge, 
A-magasinet og Se og Hør dekket Demensaksjonen 
ved å la enkeltpersoner fortelle om sin situasjon, 
formidle demensinformasjon og informasjon om 
aksjonen.

I etterkant av innsamlingsaksjonen ble det 
gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene 

hvor hele 85 prosent ga uttrykk for at de synes 
gjennomføringen av demensaksjon var meget bra. Fra 
2016 har landsstyret vedtatt at Demensaksjonen skal 
forsterkes og fornyes ytterligere, så inntektene til 
forskningen og det lokale arbeidet kan fortsette å øke. 

Bakgrunnen for denne beslutningen er ønsket om 
å posisjonere Nasjonalforeningen for folkehelsen som 
et fyrtårn innen demensforskning og som et naturlig 
valg for privat-personer som ønsker å støtte forskning 
på demens økonomisk.

Mål om økte inntekter 
– For å kunne videreføre demensforskningsprogrammet 
vårt og de lokale tiltakene som er satt i verk for midlene 
etter TV-aksjonen 2013, må organisasjonens inntekter 
økes, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.  

– Det vil vi gjøre ved å styrke innsamlingsarbeidet 
enda mer i årene som kommer, styrke lokallagene i 
arbeidet deres med å rekruttere bøssebærere, samt å 
jobbe systematisk med å få mange flere givere, sier 
Lisbet Rugtvedt. 

Resultatet for demensaksjonen 2015 ble på hele  
5,2 millioner kroner. Det er tidenes beste.

Lokalt engasjement ga  
innsamlingsrekord

T E K S T    |   K A R I  A N D R E S E N

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 5
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Klasse 9 c ved Alstad skole samlet inn over 25 000 kroner og tjente nesten 4000 kroner til klassekassa. Som takk 
for innsatsen spanderte det lokale næringslivet en stor pizza- og bowlingfest på. Totalt ble det i Bodø samlet inn 
kr 233 775 kroner. Foto: Frida Bringslimark.

10. trinn ved Rindal skole i Møre og Romsdal gikk med bøsser til inntekt for Demensaksjonen 2015. Klassen 
fikk beholde 15 prosent av inntektene til egne sosiale aktiviteter. Foto: Helene Nergård/Trollheimsporten.no
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Moderne markedsføring av lokallaget
T E K S T    |   M A R I A  N Y D A L

Flere av Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag 
har opprettet en side i det sosiale mediet Facebook. 
Her kan organisasjoner, bedrifter og andre opprette en 
egen Facebook-side gratis, der de kan dele informasjon, 
arrangementer, aktiviteter og kunnskap med andre. 
Nasjonalforeningen Østby helselag og Nasjonal-
foreningen Haugaland demensforening har begge en 
egen side på Facebook. I denne artikkelen får vi vite 
hvorfor. 

Nasjonalforeningen Østby helselag: hatt en 
Facebook-side siden 2014. 80 personer liker 
siden. 

Østby helselag ble opprettet i 1919, og helselaget har 
betydd, og betyr, mye for innbyggerne i Trysil kommune 
i Hedmark. Ved å bruke Facebook mener leder Sissel 
Storbæk at de gratis og enkelt kan markedsføre 
helselaget og alt det flotte arbeidet laget gjør. 

– Jeg syns det er et enkelt verktøy å bruke for å 
markedsføre helselaget. Vi synliggjør alle aktivitetene, 
og alt laget gjør, både for innbyggerne i Trysil og for 
oss selv. Vi viser folk i grenda hva vi kan tilby av 
aktiviteter, og hva vi står for. Vi får også synliggjort hva 
Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider med. Vi 
når veldig mange mennesker på Facebook, ikke bare 
medlemmer, men også andre i kommunen, sier hun.
Ifølge Storbæk er sosiale medier én av flere viktige 
kanaler for å nå ut med helselagets budskap og 
aktiviteter. Fremdeles annonserer de i lokalaviser, og 
henger opp plakater i lokalsamfunnet. 

Vil verve yngre medlemmer
– Det er blitt dyrere å annonsere i aviser, mens på 
Facebook er det gratis å informere om aktiviteter, og 
vi kan gjøre det flere ganger. Vi får spredt vårt budskap 
om Østby Helselag og Nasjonalforeningen for 
folkehelsen til mange mennesker på kort tid, sier hun. 
Storbæk håper tilstedeværelsen på Facebook kan verve 
noen yngre medlemmer til helselaget. 

– De som følger siden vår er både ungdommer og 
eldre, kvinner og menn. At flere yngre ser hva vi jobber 
med og hvilke aktiviteter vi har, kan kanskje gi oss noen 
nye og yngre medlemmer?

S Y N L I G G J Ø R I N G
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S Y N L I G G J Ø R I N G

Moderne markedsføring av lokallaget
Nasjonalforeningen Haugaland demens- 
forening: hatt en Facebook-side siden våren 
2013. 389 personer liker siden.

– Det viktigste for vår demensforening er å spre 
informasjon om demens, og hvordan det er å leve med 
demens og å være pårørende til en med demens. På 
Facebook når vi mange mennesker med vår 
informasjon. Vi bruker Facebook-siden til å informere 
folk om arrangementer og møter. Vi synliggjør også 
våre politiske meninger, og forsøker å få større 
oppslutning om dem, sier nestleder Eva Narheim i 
Haugaland demensforening. 

Haugaland demensforening ble startet sommeren 
2012, og dekker kommunene Haugesund, Karmøy, 

Utsira, Bokn, Tysvær og Vindafjord. 
– Informasjon om demens på Facebook-siden 

bidrar til å holde demenssaken varm blant innbyggerne. 
Det gir saken og lokallaget mer synlighet. Med mer 
synlighet kommer vi lettere i media, og det kan bli 
lettere å få gjennomslag for våre politiske saker, mener 
Narheim.

Informasjonskanal til politikere
Nylig inviterte hun lokalpolitikere og journalister til å 
like demensforeningens Facebook-side. Det har 
allerede resultert i en avisartikkel, der journalisten fant 
informasjonen på siden. Nå følger journalisten og flere 
politikere siden, og får dermed informasjon om demens 
og lokallagets aktiviteter og politiske meninger. 
Narheim oppfordrer andre lokallag til å utnytte det 
sosiale mediets muligheter.

– Om du selv er på Facebook, er det veldig enkelt 
og lite arbeid å ha en egen side for lokallaget. Du når 
nye mennesker og aldersgrupper, og sprer informasjon 
om demens og lokallaget. Om noen vil starte en 
Facebook-side for lokallaget og ønsker noen tips og 
råd, kan de gjerne ta kontakt med meg, sier hun.

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen

facebook             twitter       blogg
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Demenskoordinator, Guro Brenden, tente på ideen 
med kampanjen om et mer demensvennlig samfunn 
etter å ha hørt om den under Demensdagene 2014.

– Jeg syns det var et viktig tiltak for øke bevisstheten 
om demens i kommunen. Mange som får demens 
opplever sosial tilbaketrekning. Hvis du føler deg trygg 
på å bli møtt på en god måte av folk rundt i samfunnet 
hjelper det kanskje litt. 

Etter at kommunen vedtok å bli med i kampanjen 
ble det satt sammen en arbeidsgruppe, som sammen 
med pårørende og personer med demens fant ut hvor 
de synes det var viktig at ansatte fikk informasjon om 
demens. Deretter tok arbeidsgruppa kontakt med 
bedrifter og butikker i nærområdet.

– Vi passet på å understreke at dette var noe 
kommunen hadde forpliktet seg til, og at det var et 
tema som angår oss alle. Vi opplevde at bedriftene var 
veldig positive til å bidra ved å sende sine ansatte på 
kurs hos oss, sier Brenden.

Undervisning
Hittil har Brenden i samarbeid med Inger Ruud 
Veflingstad, leder for Nasjonalforeningen Hamar-
regionen demensforening hatt undervisning for både 
apotekansatte, bankansatte, ansatte i klesbutikk og 

drosjesjåfører. Kurset har de ofte lagt på kveldstid med 
ca. ti deltagere hver gang. 

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra 
kursdeltagere. Mange har sagt til oss at det var veldig 
lærerikt å få et innblikk i hva demens egentlig er for 
noe, og at det er et tema som er veldig relevant. Både 
drosjesjåfører og frisører har hatt mange episoder med 
personer med demens som de syns det var nyttig å få 
høre hvordan de kunne takle bedre. 

Et mer demensvennlig samfunn
Kampanjen for et mer demensvennlig samfunn er rettet 
mot alle norske kommuner. Det er en avtale mellom 
kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen 
sentralt, men lokallaget er gjerne den som informerer 
sin kommune om kampanjen og blir ofte en del av 
arbeidsgruppen som kommunen har ansvar for å sette 
sammen. 

Til nå er 24 kommuner med, i tillegg til bydel 
Nordre-Aker i Oslo kommune. Disse kommunene er: 
Moss, Ulstein, Bærum, Askøy, Arendal, Løten, Hamar, 
Gjøvik, Grimstad, Åfjord, Surnadal, Kristiansund, 
Oppdal, Sarpsborg, Tromsø,  Lillehammer, Kongsvinger, 
Stange, Fauske, Sunndal, Sandnes, Asker og Larvik.

Løten kommune ble med i kampanjen for et mer  
demensvennlig samfunn i vår, og allerede har det skjedd  

mye spennende demensvennlige tiltak rundt i kommunen.

Løten – et mer 
demensvennlig samfunn

T E K S T    |   I N G R I D  R I S E  F R Y

D E M E N S V E N N L I G  S A M F U N N
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Guro Brenden, demenskoordinator og Inger Ruud Weflingstad, leder i Nasjonalforeningen Hamarregionen  
demensforening, hold kurset (Til høyre bak).

Drosjesjåfør Rolf Kristian Eilertsen deltok på kurs i 
august og har logoen til kampanjen på bilruta si.

Kursdeltagere fra Sparebank Hedmark i Løten med 
logoen til demensvennlig samfunn i vinduet til banken. 
Bente Nystykket, til venstre, og Gerd Pedersen. Begge er 
kundekonsulenter og deltok på kurs i august.
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Legalfullmakt/ Nærståendes   
representasjonsrett
Vi betaler regninger for vår far som har demens. Er 
dette greit eller må han ha verge?

For å gjøre det enklere i hverdagen og for å unngå 
vergemål, kom det i 2013 en ny ordning i vergemålsloven, 
nemlig Legalfullmakt eller Nærståendes representa-
sjonsrett. Dette er ikke en skriftlig fullmakt som må 
innhentes fra den det gjelder, men en ordning som gir 
nær familie rett til å representere sitt familiemedlem 
når personen åpenbart ikke lenger kan ivareta sine 
interesser. Legalfullmakt er begrenset til å gjelde kun 
den daglige økonomien. Bankene kan ha forskjellige 
retningslinjer for bruk av legalfullmakt, så det kan være 
lurt å ta kontakt med banken man er kunde i for å få 
informasjon om deres praksis i forhold til ordningen.

Hjerte og kulde
Jeg er en 68 år gammel kvinne som har hatt 
hjerteinfarkt.  Nå har vi en kuldeperiode, kan jeg gå 
ut når det er 14 minusgrader? 

De fleste hjertepasienter kan være ute i kulde uten å få 
problemer, såfremt de kler seg godt. Når kroppen blir 
kald, igangsettes prosesser for å minimere varmetapet. 
Dette fører til økt belastning på hjertet. Hjertet må slå 
kraftigere og blodtrykket øker. Ved sterk kulde (under 
15 minusgrader) kan det være en fordel å dekke til 
munn/nese med skjerf/sjal og lignende, spesielt dersom 
du merker ubehag i brystet av å puste inn kald luft. 

Lettbrus
Jeg leser fra tid til annen at lettbrus og spesielt 
søtstoffene de inneholder kan være skadelig og fører 
til overvekt. Stemmer dette eller?

Helsemyndigheter over hele verden har konkludert 
med at de kunstige søtstoffene som finnes i lettbrus, er 
trygge. Ingen helsemyndigheter noe sted i verden, 
anbefaler lettbrus som tørstedrikke. Vann vil alltid 
være det foretrukne.

Ny forskning på søtstoffer og matinntak viser at 
søtstoffer i stedet for sukker ser ut til å redusere 
energiinntak og vekt både hos barn og voksne. Det er 
heller ditt kostholdsmønster som er avgjørende for om 
du går opp i vekt eller ikke. Drikker du lettbrus og 
spiser for mye og usunn mat vil vekta gå opp. 

Nasjonalforeningens Demenslinje er et tilbud til alle som ønsker å snakke 
om demens. Vi lytter, informerer og veileder i hvordan du kan få hjelp 
og støtte. Linjen betjenes mandag til fredag 9-15 av helsepersonell med 
taushetsplikt og kompetanse innen demensomsorg. Har du selv behov 
for å snakke med noen, eller kjenner noen som kan ha nytte av å ringe 
hit, ikke nøl med å ta kontakt eller å fortelle om tilbudet. 

Nasjonalforeningens Hjertelinje er et tilbud til alle som har spørsmål 
om hjerte- og karsykdommer. Hjertelinjen er betjent av fagpersoner med 
taushetsplikt og kompetanse om hjerte-og karsykdom. Vi svarer på 
spørsmål om sykdommene, medisiner, kosthold, trening, psykiske 
reaksjoner og samliv. Hjertelinjen er betjent mandag til fredag fra kl. 
10-14. Har du selv behov eller kjenner noen som kunne ha nytte av å 
ringe hit, ikke nøl med å ta kontakt eller å fortelle om tilbudet. 

Anne-Lise Frogner
Fylke: Akershus
Tlf: 450 08 374

KONTAKT EN LIKEPERSON

– Min mann har vært syk i mange 
år. Nå bor han på sykehjem. Jeg 
har vært igjennom det meste når 
det gjelder demens, både når det 

gjelder helsevesenet og kontakten med sykehjemmet.
Jeg tror jeg har noe å gi andre pårørende.

23 12 00 40
E-post: 
demenslinjen@nasjonalforeningen.no

23 12 00 50
E-post: 
hjertelinjen@nasjonalforeningen.no

D E M E N S L I N J E N H J E R T E L I N J E N
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For å gjøre oss synlige og vise frem de flotte 
aktivitetstilbudene vi har rundt omkring, kan det være 
lurt å invitere den lokale frisklivssentralen med på årets 
hjertemarsjen. Frisklivssentraler finnes i nesten 230 
kommuner, og er et tilbud til de som har økt risiko for, 
eller som har, utviklet sykdom, og vil ha hjelp til å endre 

levevaner. Etter seks måneder med oppfølging skal 
disse inn i andre etablerte tilbud. Hva er vel bedre enn 
mange av våre flotte gågrupper og treningstilbud? 
Undersøk om din kommune har en sentral, eller 
kontakt silje.fimreite@nasjonalforeningen.no for mer 
informasjon. 

Det arrangeres mange hjertemarsjer rundt omkring i landet i  
Hjerteuka, og mange lokallag legger inn ekstra aktiviteter som  
førstehjelpskurs, sukkerstand og kolesterolmålinger. Noen har  

også et godt samarbeid med kommunens frisklivssentral.

Hjerteuka 2016 - 9. mai til 15. mai

T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D

H J E R T E U K A  2 0 1 6

Noe varmt å drikke hører 
til på en hjertemarsj. 
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Over halvparten av alle norske barneskoler har de siste 
årene deltatt i hoppetaukonkurransen. Kanskje vi kan 
få med flere? Send en mail til silje.fimreite@
nasjonalforeningen.no, så kan dere få liste over hvilke 
skoler i kommunen som har vært med tidligere. Ta 
kontakt med skolene og hør om de vil være med i år 
også. Gjør lærere oppmerksom på at det finnes mange 
gode forslag til hvordan de kan inkludere hopping i 
fag, ikke bare i friminuttene. De kan finne filmer og 
gode forslag på: www.hoppforhjertet.no.

Påmeldingsfristen er 11. mars. Det vil også i år bli 
kåret en nasjonal vinner, som vil få en stor 
aktivitetspakke til hele klassen. I tillegg blir det trukket 
18 fylkesvinnere.

Det vil også bli trukket 38 premier fra alle 
deltakende skoler uavhengig av poeng. Nytt i år er at 
19 trekkes ut etter ei uke, og 19 trekkes til slutt. Disse 
vil også få en aktivitetspakke tilsendt. 

Hopp for hjertet er en fin anledning til synliggjøring 
i lokalmiljøet. Mange lokallag serverer for eksempel 
frukt og grønt, eller en sunn lunsj på skolen i løpet av 
konkurransen. 

Hopp for hjertet 2016 - 26. april til 11. mai

Materiell
Som vanlig får alle påmeldte lokallag materiell til 
Hjerteuka. I år er det laget et egen materiellpakke til 
sukkerstand, med ny brosjyre, oppskrift på stand, 
forklaring og kort til drikkene. Det er gjort noen 
endringer i valg av drikke sammenlignet med året før.

Det blir også laget en brosjyre om fysisk aktivitet, 
og et oppskriftskort – i år er det gulrotvafler som er 
valgt ut.

Bestillingsfrist for materiell til Hjerteuka er 9. 
mars.

Det er mulig å bestille Ta trappa-klistremerker. 
Det er først til mølla som gjelder, siden det kun er 50 

sett. Disse kan brukes til en liten kampanje, gjerne i en 
offentlig byggning – kanskje i kommunehuset? Få med 
ordføreren og lag en liten kampanje blant folkevalgte, 
med oppfordring til hele kommunen om å ta trappa. 
Verdens Aktivitetsdag 10. mai kan være en god dag for 
en slik kampanje. Husk å kontakte media i forkant.

Lag som skal ha kolesterolmålinger kan bestille 
egne brosjyrer til dette. Ta kontakt med ekspedisjonen@
nasjonalforeningen.no. 

Det er også mulig å få en av våre forsknings-
stipendiater til å komme og holde et foredrag om 
forebygging av hjerte- og karsykdommer. Ring 
Hjertelinjen på 23 12 00 50 i god tid før Hjerteuka.
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Suksessen til begge vinnerne ser ut til å ligge i aktiv 
rekruttering under egne arrangementer, og å spørre 
direkte.

Bruker alle arenaer
Kristin Borg bruker bevisst alle 
samlingspunktene hun har med 
pårørende til personer med 
demens. – Det er helt selvsagt at vi 
rekrutterer på våre egne arrange-
menter. 

Hun tar som regel med seg en 
ryggsekk med brosjyrer på to 

forskjellige pårørendeskoler i Oslo, og setter opp en 
stand i pausene. – I tillegg får vi litt tid den siste kvelden 
til å fortelle om tilbudene våre. Jeg pleier å si at når de 
bruker tilbudene, så bør de også støtte saken. Jo flere 
vi er, jo større tyngde har vi politisk.

Hun er også likeperson på to kurs for pårørende 
til personer med demens som utredningsavdelingen 
holder to ganger i året. I tillegg er hun leder for tre 
forskjellige samtalegrupper, og leder kurs på en 
pårørendeskole og er gruppeleder på flere.

Styret rekrutterer
Greta Andersen, leder for Nasjonalforeningen 
Fredrikstad demensforening, forteller at de fleste av de 
22 nye medlemmer kommer fra pårørendeskolen. 

Denne arrangeres av kommunen i samarbeid med 
demensforeningen.

– Vi får ti minutter på en av foredragskveldene, 
hvor vi forteller hvem vi er og hva vi gjør. Etterpå går 
vi rundt blant deltagerne og spør. Det blir en ny 
pårørendeskole i januar, så da går vi på igjen.

Det blir også rekruttert på åpne temamøter og 
andre aktiviteter. – Vi har alltid lokallagsbrosjyren vår 
fremme på alle arrangement vi har, slik at folk kan se 
hvilke tilbud vi har.

Det er styret som er den store pådriveren, med sju 
medlemmer som alle, unntatt en, er i en pårørende-
situasjon. De synes alle det gir energi i være aktive i 
demenssaken. Demensforeningen har blant annet hatt 
en åpen dagavdelingen på et nytt sykehjem i påvente 
av at kommunen åpnet sitt tilbud, samt samtalegrupper 
og demenskafe.

Vinnere av vervekonkurransen
To vinnere er trukket ut blant alle som har vervet nye 

medlemmer i 2015. Kristin Borg, Nasjonalforeningen Oslo 
demensforening har vervet 21 nye, mens Nasjonalforeningen 

Fredrikstad demensforening har fått 22 nye medlemmer. 

V E R V E K A M PA N J E

Styret i Nasjonalforeningen Fredrikstad demensforening 
er en av vinnerene i vervekonkurransen.

T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D
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Premie for å verve
Har du turt å spørre, og fått nye medlemmer, kan du 
få en premie for din innsats fra de første tre du verver. 
Premier kan tas ut i løpet av hele perioden, eller 
overføres til neste år.

Du kan også dele opp premiene dine. Har du for 
eksempel vervet åtte medlemmer, kan du ta ut en 
premie for tre og en premie for fem. Hver person teller 
hvis du har vervet et ektepar eller en familie. 

Vervepremier
Det er vervepremier for tre, fem, ti og 30 nye 
medlemmer. 

For de tre første kan du blant annet 
velge mellom pledd, ryggsekk, bag, 
vannkaraffel og vaser. Du kan også 
velge varer fra nettbutikken til 300 
kroner.

Verver du fem medlemmer, kan du 
blant annet velge mellom flere 
forskjellige bager, lysestaker, 
porselen og lykter. Det er også 
mulig å velge varer fra nettbutikken 
til 500 kroner.

Hvis du verver ti nye medlemmer, er 
premiene blant annet skinnbag, DAB 
radio eller varer fra nettbutikken til  
1 000 kroner. 

For deg som verver 30 nye 
medlemmer, er premien enten en 
Ipad eller annet elektronisk utstyr til 
3 000 kroner. Det er også mulig å velge 
varer fra nettbutikken til 3 000 kroner. 

Det tas forbehold om lagerbeholdning.

Vervepremiene går til den personen eller lokallaget 
som står oppført som verver på kupongen. Du kan 
også sende en liste med oversikt over de du har vervet. 
Denne kan du sende til medlem@nasjonalforeningen.
no eller per post. Husk at vervingen er gyldig når 
medlemsavgiften er innbetalt.

Ny vervekonkurranse
Ny vervekonkurranse starter allerede 1. februar, og 
varer til 31. oktober. Da trekkes det to vinnere blant 
lag og medlemmer som har vervet fem eller flere nye 
medlemmer før 31. oktober 2016. 

For mer informasjon: 
www.nasjonalforeningen/rekruttering

Alle ønsker vi oss nye medlemmer, men hva må til? Erfaring  
viser at det er de lokale aktivitetene som gjør at folk melder seg inn  
i et lag. Derfor er det viktig å synliggjøre aktivitetene i nærmiljøet,  

og enda viktigere å tørre å spørre om folk vil melde seg inn.

Å tørre å spørre

V E R V E K A M PA N J E

T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D
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INGREDIENSER

 400 g torskefilet
 200 g seifilet
 2 vårløk eller ½ purre
 1-3 fedd hvitløk
 200 g tørr makaroni
 1 ss olje
 3 ss hvetemel

 ½ l skummet melk
 2 ts salt
 1 krm hvit pepper
 Muskatnøtt etter smak
 2 egg
 4 ss sesamfrø eller 1 dl 
griljermel

F I S K E G R AT E N G

FRAMGANGSMÅTE

 Kok makaronien etter anvisningen på pakken
 Rist sammen mel og litt av melken i et glass med 
lokk. Kok opp resten av melken og tilsett meljevningen. 
Kok opp under omrøring og la småkoke i 4 minutter. 
Tilsett olje, salt, pepper og riv gjerne litt muskattnøtt 
i sausen. 
 Vask og skyll fisken og del den i passende biter.
 Skyll og skjær opp hvitløk og vårløk.
 Ha fisk og løk i sausen.
 Hell av kokevannet på makaronien. Ha makaronien 
i sausen.
 Pisk sammen eggeplommer og tilsett disse i sausen. 
 Hell sausen med alle ingrediensene i en ildfast form 
smurt med litt olje.
 Pisk eggehvitene stive og ha over gratengsausen som 
et lokk.
 Strø sesamfrøene eller griljermel over laget med 
eggehvite.
 Bakes i ovn ved 175 grader i ca 30 minutter. 
 Serveres med minst 150 g gulrøtter og 100 g brokkoli 
per person.  

FIRE PORSJONER

KO S T H O L D

Foto: G
unn N

orvik/N
orsk sjøm

atråd
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Vi sitter for mye, men ...
De fleste vet at en inaktiv livsstil 
ikke er bra for helsa, og det finnes 
i dag mange studier som viser at 
langvarig sitting øker faren for 
hjerte- og karsykdommer og 
diabetes. Flere studier viser 
faktisk at inaktivitet i dag dreper 
flere mennesker enn røyking. For 
en stor del av befolkningen vår 
består arbeidsdagen av å sitte 
foran en skjerm i åtte timer, og 
kanskje enda mer for dem som 

sitter mens de pendler til og fra jobb. 

For å se nærmere på hvor stor betydning stillesitting 
har på helsa her i Norge, ble det nylig gjennomført en 
stor studie ved NTNU hvor man undersøkte levevanene 
og helsesituasjonen til 26 483 friske nordtrøndere. 
Studien, under ledelse av dr. Javaid Nauman, viste at 
de som satt i mer enn sju timer per dag hadde en 35 
prosent forhøyet risiko for hjertesykdom, og at risikoen 

økte med 5 prosent for hver ekstra time man brukte på  
å sitte. 
Derimot fant Nauman at de som hadde en god 
kondisjon tålte stillesittingen bra, og denne gruppen 
hadde faktisk ingen økt risiko for hjertesykdom til tross 
for at de satt mer enn syv timer hver dag. Dette er 
virkelig gode nyheter for oss som tilbringer store deler 
av arbeidsdagen foran en dataskjerm. 

Når flere og flere av arbeidsgiverne i Norge nå ser nytten 
av å legge inn trening i arbeidstiden, kan dette faktisk 
være med på å utlikne den risikoen som stillesittingen 
medfører, hvis man bruker tiden fornuftig og lar hjerte 
komme opp i puls. Vi vet at den beste måten å øke 
kondisjonen på er å trene ved moderat til høy-intensitet, 
gjerne som intervalltrening to-tre ganger i uken. Dette 
kan vise seg å være den beste investeringen du gjør for 
å beskytte deg selv mot skadene av stillesitting. For 
2016 håper jeg at alle sammen velger å ta mer ansvar 
for egen helse, ved å holde seg fysisk aktiv og at alle 
arbeidsgivere ser nytten av å tilby trening til sine ansatte 
i arbeidstiden. 

A N J A  B Y E

S T I P E N D I A T 
O G  F O R S K E R

HER GÅR VI VÅRE TURER

Vinderen Besserud 60 +
Nasjonalforeningen Vinderen 
helselag legger inn to runder med 
gymnastikkøvelser på sine gåturer. 
De møtes hver tirsdag kl. 10:30, 
sommer som vinter, uansett vær.

Har dere et bilde der din gruppe 
går tur? Her er din mulighet til å 
dele. Send bilde og litt tekst til:  
redaksjonen@nasjonalforeningen.no

Foto: Privat



28   H J E R T E  O G  H J E R N E 

M E D L E M S N Y T T

D A G  T H E L L E

L E D E R

Alois Alzheimer
For ett hundre år siden, 19. 
desember 1915 døde Alois 
Alzheimer, bare 51 år gammel. 
Ni år tidligere hadde han holdt 
sin forelesning om « En spesielt 
alvorlig sykdomsprosess i 
hjernebarken» på en konferanse 
for psykologer i Tübingen. Han 
fortale om en pasient, Augusta 
D, og hennes stadig sviktende 
kognitive og psykososiale 

funksjoner. Alois Alzheimer var på den tiden en 
anerkjent patolog og nevrolog. 

Da Augusta D døde var han ansvarlig for 
undersøkelsene av hennes hjernevev. Under fore-
lesningen viste han nitide tegninger av patologiske 
forandringer som vi senere vet er knyttet til en bestemt 
form for demens. Ingen av tilhørerne i 1906 synes å ha 
lagt noen vekt på denne forelesningen. I referatet fra 
konferansen står det at innlegget var for langt til en 
kort presentasjon. Den manglende interessen fikk 
Alzheimer til å tvile på om han egentlig hadde påvist 
at det var en spesiell type demens som særlig rammet 

noe yngre mennesker. Men hans sjef, Kraepelin, som 
var en ledende skikkelse innen nevrologi og psykiatri 
beskrev Alzheimers funn i sin lærebok i psykiatri i 
1910, og kalte tilstanden Alzheimers sykdom. I boken 
skriver han «Det er for tidlig å si noe om den kliniske 
betydningen av Alzheimers sykdom…de anatomiske 
forandringene antyder at det foreligger en alvorlig form 
for senil demens, men det faktum at tilstanden 
begynner i førtiårene taler i mot dette….kanskje 
handler det om en tilstand som ikke har med alder å 
gjøre».  

Da Alzheimer døde var han fortsatt i tvil om 
betydningen av sine funn, men Kraepelin gjorde sitt 
til at navnet i all fremtid skulle kunne knyttes til hans 
klinikk i München. I løpet av 2014-15 har Nasjonal-
foreningen for folkehelsen bevilget midler til fire store 
prosjekter rettet mot demens og fire forskerstillinger. 
Prosjektene er rettet mot årsaker og risikofaktorer 
knyttet til en demensform som vi fortsatt vet for lite 
om til å kunne behandle med godt resultat. Årsakene 
er fortsatt uklare, men sykdommen er et resultat av 
samspill mellom gener, miljøfaktorer og livsstil. Noen 
ganske få av pasientene (mindre enn 5 prosent) får 
sykdommen bare på grunn av genetiske forhold.

Tildeling av forskningsmidler 2016
Årets tildelinger til forskning er klare. Landsstyret ved 
tok i 2015 å tildele 21 470 000 kroner til hjerte- og 
karforskning. Til sammen støtter vi 44 prosjekter. 20 
prosjekter får driftsmidler. Vi finansierer fire nye 
stipendiater og én ny post-doktorstilling. I tillegg 
finansierer vi 18 kontinuerende stipendiater og én 
kontinuerende postdoktor.  

Til demensforskning er det blitt tildelt 2,7 millioner 
hver til fire nye postdoktorprosjekter innenfor 
demensforskningsprogrammet vårt, fordelt over tre 
år. I tillegg har en kontinuerende stipendiat blitt tildelt 

660 000 kroner fra ordinære demensmidler. 
Fra Extrastiftelsen er det bevilget 6 870 000 

millioner fordelt på to nye doktor-gradsprosjekter, ett 
postdoktorprosjekt, samt åtte kontinuerende doktor- og 
postdoktorprosjekter.

Treningsfilmer
Med bevilgning fra Extra-stiftelsen er det nå blitt laget 
åtte treningsfilmer til bruk i lokallagene. Vi har satt 
sammen en pakke bestående av to DVD’er og åtte CD’er, 
samt et treningshefte. Pakken koster 400 kroner, 
inkludert porto. Alle filmene kan også lastes ned gratis 
via medlemsnettet.
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n  JANUAR
29.-31. januar: Kurs for nye 
likepersoner

n  FEBRUAR
2. februar: Tildelingen av 
Nasjonalforeningen for 
folkehelsens forsknings- 
priser

n  MARS
1. mars: Frist for å nominere 
til fylkesvis demenspris 
11. mars: Påmeldingsfrist for 
skoleklasser til hoppetau- 
konkurransen 
Uke 10: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
15. mars: Søknadsfrist for 
lokale Tubfrim-midler 
15. mars: Søknadsfrist for 
lokale demensaksjonsmidler 
31. mars: Frist for avholdelse 
av årsmøter i helselag og 
demensforeninger

n  APRIL
1. april:  Frist for innsending 
av valgkort og 
årsrapportskjema 
for lokallag til fylkeskontor
2 april: Bestillingsfrist 
materiell Nasjonalforenin-
gens hjerteuke
30. april: Frist for avholdelse 
av årsmøter i fylkeslagene
26. april-11. mai: «Hopp for 
hjertet» hoppetau- 
konkurranse

n  MAI
Nasjonalforeningens 
søknadsfrist for prosjekt- 
midler fra Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering 
 7. mai: Forebyggings- og  
 rehabiliteringssøknader 
 22. mai: Forsknings- 
 søknader
9.-15. mai: Nasjonal- 
foreningens hjerteuke

M E D L E M S N Y T TKALENDER

n  Nasjonalforeningen Elvenes 
helselag, 80 år
n  Nasjonalforeningen 
Elnesvågen helselag, 60 år
n  Nasjonalforeningen 
Grünerløkka helselag, 60 år 
n  Nasjonalforeningen Skjernøy 
helselag, 40 år 
n  Nasjonalforeningen Øverås 
helselag, 20 år 
n  Nasjonalforeningen Eidsvoll 
demensforening, 20 år 

n  Nasjonalforeningen Gjøvik 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Horten 
demensforening, 15 år 
n  Nasjonalforeningen Larvik 
demensforening, 15 år 
n  Nasjonalforeningen Sømna 
demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen nystiftede
n  Nasjonalforeningen Lebesby 
demensforening

VI GRATULERER

Nye søknadsfrister for Extra-stiftelsen 
ExtraExpress, søknadsfrist 15. mars og 15. september, kl 15.00, gir mulighet 
til å søke støtte opp til kr. 30 000. Det er kort behandlingstid. Søknad på 
større helseprosjekter har ny frist: 15.08. Forebyggings- og 
rehabiliteringsprosjekter er nå slått sammen til «helseprosjekter». For å 
få tilgang til søknadsskjema til begge, send epost eller ring til Anders 
Abrahamsen: anab@nasjonalforeningen.no, tlf. 40 44 57 78.

Kurs for pårørende og demenssyke i Spania
Nytt to-ukers kurs vil bli arrangert fra 23. august 2016 på Solgården i Spania. 
Det gjennomføres et vanlig informasjons- og mestringskurs, kombinert 
med sosialt, kulturelt og feriepreget opplegg. Interesserte kan henvende seg 
til Bolsøy helselag ved Dag Brekke, e-post: da-bre@online.no.

Husker du?
Nasjonalforeningen for folkehelsen har fått midler fra Extrastiftelsen til 
to prosjekter som dreier seg om minner og demens. For å lage det best 
mulige innholdet trenger vi hjelp, og ikke bare de som er berørt av demens. 
Hva er dine gode minner fra oppveksten, enten den var på 20, 30, 40, 50 
eller 60-tallet? Hvilke gjenstander minnes du, radio- eller tv-programmer, 
hendelser i samfunnet og musikk fra den tiden er viktig for deg? Send 
Demenslinjen noen ord, det vil bety mye å få ideer fra ulike deler av landet. 
Intet minne er for stort eller smått, det er følelsene knyttet til dem som 
teller. Epost: demenslinjen@nasjonalforeningen.no eller 23 12 00 40.

Kristi Hjermann er død
Kristi Hjermann var viseformann i Nasjonalforeningen for folkehelsen 
fra 1981 til 1985, døde 28. oktober 2015. Hun fungerte også som formann 
i en periode frem til februar 1982. 
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Medlemmer er viktig - rettelse

Redaksjonen satte inn feil bilde i forrige nummer.
Nasjonalforeningen Sør-Verran helselag, 
Nasjonalforeningen Stjørdal demensforening og 
Nasjonalforeningen Frosta demensforening fikk 
gavesjekk for godt vervearbeid da lagene i Trøndelag 
var samlet på inspirasjonssamling.

Matkurs for innvandrere

Nasjonalforeningen Kinsarvik helselag arrangerte 
to dagers kurs om sunn mat og mosjon for 
flyktningene ved Ullensvang innvandrersenter, med 
informasjon om de vanligste livsstilssykdommer i 
Norge,  og hva som er sundt og bra å spise her i 
landet. 

Synlighet og gode resultater

Når sekretæren i Nasjonalforeningen Dalane 
demensforening, Anne Kristin Randen Aamodt, 
lader opp til Demensaksjonen, skjer det på sykkel, 
iført Nasjonalforeningens T-skjorte. På den måten 
skal hele Sokndalbygda forstå at det snart er 
innsamling til demenssaken igjen. Lokallaget er på  
toppen av innsamlere i Rogaland, nesten 80 000 
kroner i bøssene i år!

Solgården

Ti par deltok på kurs for personer med demens og 
deres pårørende på Solgården i Spania i september. 
Kurset har en informasjons- og mestringsdel og er 
kombinert med sosialt, kulturelt og feriepreget 
opplegg over to uker. Nytt kurs 23. august 2016. 
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73 for Tubfrim

Birgit Kastet, som har vært ansatt i Tubfrim 73 år, 
fylte 90 år nå i november. Hun har mottatt Kongens 
Fortjenestmedalje og Nasjonalforeningen for 
folkehelsens hedersmerke for sitt lange og trofaste 
arbeid. Vi gratulerer!

Julemarked

Nasjonalforeningen Torvastad helselag har hatt 
julemarked. Resultatet ble 11 300 kroner. Gratulerer 
med godt resultat!

Ny demensforening i Finnmark

Nasjonalforeningen Lebesby demensforening ble 
stiftet i september, og har nå 13 medlemmer. De har 
allerede arrangert hyggekveld på sykehjemmet i 
Kjøllefjord med midler de har fått fra TV-aksjonen 
2013. Interimsstyret består av leder Aud Johanne 
Eidså (til høyre) og nestleder Berit Sørbø.

Jubileum i Hemsedal

Nasjonalforeningen Hemsedal feiret 75 år  med stor 
fest på helselagshuset i november. Her er styret i sitt 
peneste tøy: Fra venstre Inger-Lise Viljugrein, 
Eldbjørg Eikre, Reidun Furuhaug, Eva Marie Bruun, 
Eli Gravermoen og Arne Skolt. Bjørg Reinås og 
Cesilie Bråthen var ikke til stede da bildet ble tatt.



Avsender

Nasjonalforeningen  
for folkehelsen 
Pb. 7139 Majorstuen,  
0307 Oslo
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«På sikt kan det være mulig  
å forebygge, forsinke og  
kanskje forhindre utviklingen 
av demenssykdommer.»

Håkon Ihle-Hansen, lege og forsker

Vær med på å gjøre en forskjell – støtt demensforskningen!

Send SMS DEMENS til 2160 og gi 150 kr til demensforskningen  
eller gi en gave til konto 1644 08 46673
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