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I Norge har vi økende 
arbeids ledighet ,  mange 
nyankomne flytninger og 
mange  unge  s om bl i r 
uføretrygdet. Mange andre 
risikerer å stå utenfor viktige 
fellesskap, for eksempel 
pensjonister som har hatt sitt 

viktigste sosiale fellesskap på jobben, eller mennesker 
med demens som føler utrygghet ved å gå ut. Om en 
opplever å stå utenfor over tid, går det på helsa løs. 
Dette er derfor et viktig folkehelseanliggende.

En amerikansk undersøkelse viste at sosiale forbindelser, 
familie, vennekrets og arbeidskolleger øker sjansene 
til å leve lenge med 50 prosent. Undersøkelsen viste at 
svakt sosialt nettverk var like helseskadelig som å røyke 
15 sigaretter om dagen, å være en alkoholiker, å ikke 
trene eller å være overvektig.

Nasjonalforeningen for folkehelsen opptatt av at helse 
er mer enn kosthold og fysisk aktivitet (selv om dette 
også er viktig!). Det å skape hyggelige møteplasser og 
fellesskap er helsefremmende. Det har våre lokallag 
visst og arbeidet etter lenge. Det å være aktiv i en 
frivillig organisasjon gir tilhørighet og mange opplever 
at frivillig arbeid det gir mening, at en kan få bety noe 
for andre. 

Mange lokallag har hyggelige aktivitetstilbud som også 
innebærer fysisk aktivitet, slik som svømmetilbudet 
Nasjonalforeningen Ramsøy helselag har for de som 
sitter mye hjemme.

Velferdsstaten kan løse mange oppgaver, men det å få 
venner og oppleve meningsfylte dager er ikke noe det 
offentlige kan garantere oss. Vi kan heller ikke det som 
frivillig organisasjon, men vi kan være med å lage 
møteplasser og aktiviteter hvor folk kan møtes og 
oppleve gleden over å gjøre noe bra sammen. 

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 

Utenforskap er helsefarlig
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– Først i badstua, en iskald dusj og så ned her. Det er 
som i paradis, sier Henry Andreassen, styremedlem i 
laget og en av flere som ukentlig benytter seg av tilbudet.

– Og så drømmer du så fint etterpå! Varmen holder 
seg og blir med inn i drømmene.

Godt for flere
Lokallaget har leid seg en time i svømmehallen hver 
torsdag siden i fjor høst. 

– Det varme vannet er godt for flere, spesielt for 
dem som ikke kan trene på alle måter, men må være 

- Dette er som å komme  
til paradis
Ute er det grått og kaldt, men inne på Askøy Terapibad er det 
tropisk varme og mye latter. Torsdag ettermiddag er det 
svømmetrening i varmt vann i regi av Nasjonalforeningen 
Ramsøy helselag, et viktig tilbud for flere.

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

F O T O    |   P A U L  S .  A M U N D S E N

En kald vårdag blir tropisk for gjengen fra Ramsøy.
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L O K A L  A K T I V I T E T

forsiktige med belastninger, sier Sigrid Alvestad, leder 
for helselaget. 

Åtte stykker har møtt opp i dag. Noen legger på 
svøm med en gang, mens andre lar seg synke ned i det 
varme vannet, og kjenner det løser opp i stive muskler. 

– Etter en halvtime her kan jeg strekke ut musklene 
på en helt annen måte, sier en av deltagerne. For ham 
gjør det varme vannet underverker. 

Sosial aktivitet
– Det sosiale teller mye. Dette tilbudet er også for de 
som ikke er så mye ute ellers, som ikke ville gått her til 
vanlig. Det er lettere når vi er få, og kjenner hverandre, 
sier Sigrid. 

– Også kan vi være aktive uten at det er for mange 
her, sier en av deltagerne mens hun svømmer forbi oss. 

Etter hvert flytter noen seg til boblebassenget og 
nyter varmen der, mens andre viser fotografen at det 
går an å danse både ballett og swing på grunna. 

Else Rødberg forteller at hun meldte seg på tilbudet 
med en gang hun hørte om det. 

– Forrige gang var jeg for sent ute, og fikk ikke 
vært med. Jeg synes det er fantastisk fint at laget gjør 
sånne ting, for eldre som sitter mye hjemme. Det er 
godt med noe som skjer på dagtid. Det varmer i både 
kropp og sjel, sier hun og ler. 

Timen drar seg mot slutten, og fotografen ber om 
gruppebilder. Latteren runger i svømmehallen, og 
vannspruten går høyt. 

– Varmesvømming er fint for hjertet og er hyggelig. 
Vi griner ikke, akkurat. En time hjelper til med å få 
varmen inn i kroppen, sier Odd Øystein Bøe. 

Noe for alle 
Helselaget er opptatt av å skape aktiviteter for alle 
aldersgrupper. For 1.-7. klasse har de fritidsklubb 

annenhver uke, og for de unge og voksne har de yoga 
fra jul til påske, i tillegg til svømmingen for de litt eldre.  
Før jul hadde de juleverksted for småbarn, og snart 
skal de samarbeide med nærskolen på Hanøy om Hopp 
for hjertet. I mai er det hjertemarsj sammen med 
barnehagen, og i september blir det busstur for godt 
voksne.  

En annen gruppe som de er opptatt av, er de som 
bor alene på Ravnanger Bo- og omsorgssenter. 
Annenhver onsdag møter de opp der. 

– Da steker vi vafler og samler alle sammen. Vi 
underholder, spiller trekkspill, leser dikt og synger 
sanger, sier Solfrid Andreassen. Tilbudet startet opp 
for seks uker siden, men allerede ser de at de som bor 
der gleder seg til at de kommer. 

– Det er ikke så mye som skjer der, men de koser 
seg når vi kommer. 

Laget satser på aktivitet i nærmiljøet og har fått 
god støtte fra ExtraStiftelsen.

Viktig bidragsyter
Ramsøy har 230 innbyggere, med mange nyinnflyttede 
etter at de ble landfaste. 

– Det er sosialt med aktivitetene. Folk blir kjent 
med hverandre via helselaget, sier Sigrid.

Det er ingen tvil om at Ramsøy helselag gjør mye 
for lokalbefolkningen på øya. I tillegg til aktivitetene 
har de bygget et drivhus til barnehagen, slik at de kan 
dyrke sine egne grønnsaker. De har også bygget en 
gapahuk ved friluftsområdet og satt opp klatrestativ 
på felles lekeplass. 

– Jeg tror vi har en betydning for unge og eldre, 
og for de som er alene, sier Sigrid. Henry er enig. 

– Vi kan ikke glede alle, men noen. Det er behov 
for oss.
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F O R S K N I N G

Tromsøundersøkelsen er Norges største befolknings-
undersøkelse med formål å forske på folkehelse-
problemer. Siden oppstarten i 1974 har mer enn 40 000 
innbyggere deltatt. Den første undersøkelsen var av 6 
595 menn i alderen 20-49 år. Det utgjorde nær 75 
prosent av alle mannlige tromsøværinger i denne 
aldersgruppen. 

Siden har studien blitt etterfulgt av sju studier til. 
Den siste startet opp i 2015 og inkluderer 21 000 
forsøkspersoner. Hjerte- og karsykdom utgjør fortsatt 
kjernen i Tromsøundersøkelsen, men i løpet av årene 
har også andre sykdommer blitt inkludert. 

Venter på innkallingen
I de fleste aldersgrupper møter ifølge prosjektleder 
Heidi Johansen mer enn tre av fire innkalte opp til 
undersøkelse, noe som er uvanlig både i Norge og i 
verdenssammenheng. Det har også sikret et godt 
grunnlag for videre helseforskning.

– Folk snakker om den i lunsjen og i andre sosiale 
sammenhenger. Noen ringer for å spørre når den 
kommer, sier Johansen. Det er en helt unik situasjon 
for forskerne. Som regel sliter befolkningsundersøkelser 
med å få nok folk til å stille. 

Hjertesykdom rammet ulikt 
På 60-70-tallet viste dødeligheten av hjerte- og 
karsykdom blant menn seg å være langt høyere i Nord-
Norge enn ellers i landet. Det var ønsket om å gjøre 
noen med situasjonen som førte til oppstarten av 
Tromsøundersøkelsen. Befolkningen forsto alvoret og 
stilte til undersøkelser. 

Som nytilsatt universitetslektor var det Nasjonal-
foreningen for folkehelsens nåværende leder Dag Thelle 
som gjennomførte den første screeningen av 6 500 
menn i Tromsø, sammen med Olav Helge Førde, som 
da var stipendiat i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Bakgrunnen var tall som viste at menn med hardt 
kroppsarbeid i distriktene og Nord-Norge hadde mye 
høyere risiko for å dø av hjertesykdom enn befolkningen 
ellers, forteller Thelle.

—1 100 av mennene som var med i den første 
undersøkelsen ble fulgt opp og gitt råd om høyt 
kolesterol, blodtrykk og røyking, forteller Thelle.

I dag har dødeligheten av hjerte- og karsykdommer 
i Nord-Norge for lengst sunket til landsgjennomsnittet. 
Tromsøundersøkelsen har blitt et eksempel på hvordan 
man kan utforme langvarige studier av store 
befolkningsgrupper. 

Befolkning med hjerte 
for forskning

Er du fylt 40 år og bosatt i Tromsø, så deltar du 
sannsynligvis i Tromsøundersøkelsen. Samarbeidet mellom forskere  

og befolkningen i nord regnes som unikt i verdenssammenheng.

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

F O T O    |   R O N A L D  J O H A N S E N
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Bidrar med midler
Nasjonalforeningen for folkehelsen har i mange år 
bidratt med innsamlede midler til forskningsprosjekter 
tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

– Noen av midlene i Tromsøundersøkelsen 
kommer fra det offentlige, men mange prosjekter må 
også søke midler andre steder, for eksempel 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier Laila 
Arnesdatter Hopstock, førsteamanuensis ved UiT og 
forsker tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

– Blant annet har vi gjort to omfattende studier som 
viser utviklingen i blodtrykk og kolesterol fra 1970-tallet 
og fram til i dag med midler fra fylkeslaget i Troms. 
Bedre behandling og sunnere levevaner har bidratt til 
at vi i dag får sykdommer som hjerteinfarkt mye senere 
i livet enn vi gjorde før.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer også to 
pågående prosjekter. Førsteamanuensis Henrik 
Schirmer ved UiT leder et prosjekt som ser på 
muligheter for å forebygge hjertesvikt.

– Med dagens suksess innen forebygging og 
behandling av hjertekarsykdom, er det også blitt rom 
for gi et tilbud til dem som ikke kjenner til at de har en 
høy risiko, 

–Vi kartlegger i hvilken grad smertefølsomhet er 
av betydning for om man får symptomer av sin 
hjertekarsykdom eller får det vi kaller stumme infarkt, 
forteller forskeren som kan avsløre at de foreløpige 
resultatene viser at kvinner har betydelig høyere 
smertefølsomhet enn menn.

Forskningstekniker Anders Årnes tester tromsøværingen Lars Søbøs (60) evne til å tåle smerte. Deltakerne i 
Tromsøundersøkelsen fyller ut skjemaet på nettbrett mens de går mellom postene. 
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Allerede som ung medisinstudent 
opplevde professor og overlege i 
hjertemedisin Maja-Lisa Løchen 
at hun ble tungpustet, fikk anfall 
med hjertebank og stadig orket 
mindre. Likevel ventet hun med å 
bli undersøkt til hun var i slutten 
av førtiårene.

– Jeg sa hele tiden til meg selv 
at det ville gå over, sier Løchen som tror hun fornektet 
sykdommen fordi hun var redd for å dø og for å måtte 
slutte å jobbe. 

I midten av førtiårene fikk trebarnsmoren 
diagnosen atrieflimmer. Etter å ha blitt satt på medisiner 
og operert flere ganger, er hun i dag symptomfri og 
lever som normalt. Nå gir hun ut Kvinnehjerter – En 
medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer, 
sammen med kollega Eva Gerdts. Boken retter seg både 
mot helsepersonell og kvinner som selv lever med 
hjertesykdom.

– Mange kvinner er godt opplyste. Både media og 
frivillige foreninger har i mange år gjort en stor innsats. 
Men fortsatt tror mange kvinner at hjertesykdom først 
og fremst er en sykdom som rammer menn, så det er 
fortsatt et stort behov for informasjon, sier hun. 

Hva skiller kvinners hjerter fra menns?
– Kvinnehjerter er i gjennomsnitt mindre. Blodårene 
rundt hjertet er mindre, og det er vanskeligere å måle 

endringer i dem. Det er vanskeligere å undersøke 
kvinners hjerter, og krever til dels andre under-
søkelsesmetoder. Vi vet også at de elektriske forholdene 
i hjertet er ulike hos kvinner og menn. Dette medfører 
ulik effekt og bivirkninger av mange medikamenter. 

– Kvinner og menn rammes også av ulike varianter 
av de samme hjertesykdommene, og på ulike 
tidspunkter i livet. Kvinner rammes for eksempel 
gjennomsnittlig ti år senere enn menn av hjerteinfarkt. 

 
Hvilke konsekvenser får ulikhetene  
for kvinners helse? 
Kvinners tilleggssymptomer er ofte diffuse og kan 
forveksles med at de er slitne, har blitt eldre eller har 
fått influensa. Dette kan i noen tilfeller føre til at 
diagnosen stilles senere hos en kvinne enn hos en 
mann. 

Spesialisten i hjertesykdommer fortrengte tegnene på at hun  
selv var syk. Nå har hun skrevet bok om kvinners hjerter.

Hjertedamen

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

Kvinnehjerter er en medisinsk fagbok om de 

vanligste hjertesykdommene som rammer kvinner 

i alle aldre.

Hjertesykdom hos kvinner skiller seg fra 

slik sykdom hos menn når det gjelder både 

risikofaktorer, utbredelse, mekanismer, 

symptomer, diagnose og behandling. En spesiell 

utfordring er det at symptomene ved forskjellige 

hjertesykdommer hos kvinner kan være nokså like 

og i tillegg ganske uspesifikke. Boken behandler 

ekstra grundig disse aspektene ved iskemisk 

og hypertensiv hjertesykdom, atrieflimmer, 

aortastenose, mitralinsuffisiens og hjertesvikt. 

Noen særegne hjertesykdommer hos henholdsvis 

yngre og eldre kvinner omtales også, i tillegg til 

knust hjerte eller takotsubo.

Hjertesykdommene som behandles i boken, er 

belyst med flere sykehistorier som illustrerer og 

utfyller det omfattende fagstoffet, slik at mange 

skal kunne kjenne seg igjen.

Kvinnehjerter retter seg mot helsepersonell og alle 

de kvinnene som lever med hjertesykdom

Gyldendal Akademisk 

Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin

akademisk@gyldendal.no 

Medisin

Kvinnehjerter
En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer

Maja-Lisa Løchen og Eva Gerdts

www.gyldendal.no

B O KO M TA L E
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T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D

I L L U S T R A S J O N    |   I D A  L U N D  B J Ø R N S E N

Nasjonalforeningen for folkehelsen har, i samarbeid 
med pedagoger og lærere, utarbeidet materiell som 
kan brukes av elevene individuelt eller i klasse- og/eller 
gruppevis. Elevene kan også bruke nettsiden utenfor 
skoletid.

Fire temaer
På nettsiden vil det etterhvert være det fire temaer: 
Matvaregrupper, Kroppens puslespill, Energi og Lev 
vel. Under hvert tema er det en artikkeltekst med 
fagstoff, ferdige presentasjoner, kviss og oppgaver. 
Presentasjonene er laget for lærerne til å vise til klassen 
og varer i omtrent 10 minutter. De forskjellige 

oppgavene kan gjøres i klasserommet, på datarommet 
eller på kjøkkenet. For å gjennomføre kvissen trengs 
det en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. 

Lansering før sommeren
De første temaene vil bli lansert opp mot skolen før 
sommerferien, slik at dette kan tas inn i neste års 
undervisningsplaner. Lokallag vil få tips til hvordan 
de kan spre opplegget til sine lokale barneskoler. 
 Skoleopplegget Smart på mat er et opplegg som vil 
være lærerikt og spennende for elevene og 
tidsbesparende for lærerne. 

Smart på mat – et tilbud til skolene
Fra høsten av vil norske barneskoler få nytt undervisnings-
materiell til mat- og helsefag for 5.-7. trinn. Nettsiden Smart 
på mat blir gratis å bruke, og svarer til flere av lærerplanens 
kompetansemål.

S KO L E O P P L E G G
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Odd Ivar Krok (74) husker godt hva han gjorde om 
morgenen, 29. oktober 2011, den dagen da livet 
forandret seg for alltid. 

– Det var en helt alminnelig lørdag morgen, 
forteller den pensjonerte forsikringsmannen. Han og 
kona Gerd hadde spist frokost og lest aviser som vanlig 
i helgene. Når han kommer inn etter å ha luftet hunden 
Lizzie, ligger Gerd på badegulvet. Den 71 år gamle 
kvinnen hadde fått et hjerneslag. 

Odd Ivar Krok leder i dag Nasjonalforeningen 
Eidskog demensforening. Han jobber også frivillig som 
likeperson – en person man kan dele erfaringer med 
–  om man er berørt av demens.

– Ikke alle er klar over sammenhengen mellom 
hjerneslag og demens, sier Krok. 
Hjerneslag kan gi skader i hjernen. Mange funksjoner 
kan trenes opp igjen. Men slaget kan også gjøre hjernens 
mentale og kognitive fungering sårbar på sikt, noe som 
etter hvert kan gi demens. For Gerds del endte en rekke 
av uheldige omstendigheter med lårhalsbrudd og 
urinveisinfeksjon med akutt forvirring, eller delir som 
det også kalles. I dag har hun en demensdiagnose og 
lever på sykehjem. 

Ingen i Gerds familie var oppmerksom på muligheten 
for å få akutt forvirring da hun ble syk.

Tror mange demenstilfeller kan reduseres
Akutt forvirring er svært vanlig hos eldre som er innlagt 
på sykehus. Tidligere trodde man tilstanden var ufarlig. 
I dag tror norske forskere at det er feil. 

– Før trodde man at akutt forvirring alltid gikk 
over når pasienten var blitt frisk, men mye tyder på at 
dette ikke er tilfellet. Det sier Farrukh Abbas Chaudhry, 
professor ved UiO og leder for en forskningsgruppe 
som har mottatt 9 millioner kroner fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsens Demens-
forskningsprogram, finansiert av innsamlede midler. 

Akutt forvirring eller delirium, som det også kalles, 
oppstår først og fremst hos eldre pasienter i forbindelse 
med brudd, infeksjoner og andre akutte sykdommer. 
Tilstanden kjennetegnes ved at pasienten i løpet av 
kort tid blir desorientert, med oppmerksomhetssvikt 
og redusert hukommelse. Noen blir urolige og vil 
vandre rundt omkring, andre blir sløve og vanskelige 
å oppnå kontakt med.  

Av pasienter over 75 år som innlegges akutt på 

Det var ikke hjerneslaget som gjorde Odd Ivar Kroks kone  
så redd og urolig. Det viste seg at årsaken var en urinveisinfeksjon 
etterfulgt av et lårhalsbrudd. Dette ble utløsende faktorer for akutt 

forvirring eller delirium, som det også kalles.

Fikk demens etter  
akutt forvirring

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

F O R S K N I N G
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sykehus, har rundt 20 prosent akutt forvirring. Blant 
pasienter med hoftebrudd er forekomsten nesten 50 
prosent.

Kan føre til demens
Forskningsgruppen skal undersøke om det finnes en 
sammenheng mellom akutt forvirring og demens. 

–  Til tross for at konsekvensene kan være alvorlige, 
har det vært forsket lite på årsakene til delirium og på 
sammenhengen mellom delirium og demens, forteller 
Chaudhry.

Prosjektet ønsker å studere hvordan en akutt 
forvirring kan være begynnelsen på en demensutvikling 
hos dem som er friske fra før, og hvorfor det å 
gjennomgå en forvirringstilstand kan føre til at 
demensen forverres hos dem som hadde demens på 
forhånd. Da må man vite mer om mekanismene som 
ligger bak. Forskningsgruppen nærmer seg 
problemstillingen fra mange vinkler samtidig. 

Mens Chaudhry forsker mest på mekanismene i 
hjernen, forsker andre i gruppen på hvilken behandling 
som er best for pasientene. Bedre kunnskap om 
årsakene kan også føre til bedre behandling for akutt 
forvirring og dermed bedre forebygging av demens.

Bedre behandling kan forebygge
Torgeir Bruun Wyller, professor ved Oslo 
Universitetssykehus er geriater og møter daglig 
pasienter med akutt forvirring. Han mener tilstanden 
langt på vei kan forebygges gjennom nøyaktig 
diagnostikk og bred og god omsorg for pasienten.

– Riktig medisinsk utredning og behandling er 
avgjørende sammen med omsorgsfull pleie, 
smertelindring, rolige omgivelser og fokus på å forklare 
pasienten hva som skjer, sier Wyller. 

Mer dokumentert kunnskap, kan forhåpentligvis 
bidra til å forhindre at mennesker utvikler demens, 
sier Torgeir Bruun Wyller.

Odd Ivar Krok har stor glede av labradoren Lizzie i sin nye hverdag.
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Elevene fra Trasop skole i Oslo viste fram sine kunster.

30 elever fra Trasop skole hoppet i gang årets  
hoppetaukonkurranse i Spikersuppa tirsdag formiddag. 

100 000 barn  
hopper for hjertet

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

F O T O    |   P A A L  A U D E S T A D

Konkurransen arrangeres for ellevte gang, og i år har 
100 000 elever fra halvparten av landets barneskoler 
meldt seg på. Frem til 11. mai skal barn fra 4 til 7. trinn 
hoppe tau i løpet av skoledagene. 

Bedre læring med hoppetau
– Barn som får hoppe, sprette og være i aktivitet, lærer 

mer og blir bedre i fag som blant annet matte. Derfor 
ønsker vi oss en time fysisk aktivitet daglig i skolen, 
sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

Etter god oppvarming i regi av Marcus Bailey, 
programlederen fra Idol, hoppet de 30 elevene fra 6. 
trinn ved Trasop skole i Oslo i gang årets konkurranse 
i gang med en fengende hoppetaudans. – Det var gøy 
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30 hoppende elever satte farge på Spikersuppa i Oslo.

å vise fram det vi har øvd på så lenge, sier elevene Maria 
Røed Ødegaard og Wiktoria Chmiel.

Godt for hjertet
Klassen har vært med på hoppetaukonkurransen i flere 
år allerede, og vet at det er viktig å være i aktivitet. 

– Man må hoppe for å slippe å være lat når man 
blir eldre, mener Storm Synnestvedt. 

– Og for at hjertet skal bli sterkere. Hver eneste 
bevegelse vi gjør trener hjertet så det blir sterkere, legger 
Peder Orheim Hatlen til.

Hopp for hjertet har vokst fra å engasjere 40 000 
skolebarn i 2005 til over 100 000 barn i 2016. Målet 
med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er 
morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres 
med fag og undervisning. Konkurransen varer fram 
til 11. mai.

En time om dagen
Inaktivitet er en stor helseutfordring i Norge i dag, også 
blant unge. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge 
livsstilssykdommer, i tillegg til at det kan bedre 
skoleprestasjoner og det sosiale miljøet i klasserommet.

– Det neste som må skje i Norge er at vi innfører 
en time fysisk aktivitet i skolen, sier helsepolitisk 
talsmann Torgeir Micaelsen (Ap). 

– Det begynner å bli ganske mange partier som 
mener det samme. Når dere kommer hjem i dag, si til 
mamma og pappa at vi synes de også burde støtte en 
time fysisk aktivitet hver dag i skolen, oppfordrer han.

– Vi støtter varmt det forslaget. Bare husk at det 
også skal være lek og moro, sier Lisbet Rugtvedt.

H O P P  F O R  H J E R T E T  2 0 1 6
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Hovedformålet med Demensaksjonen er å samle inn 
penger til forskning for å løse demensgåten. I tillegg 
går noe av inntektene til lokale tilbud som vil gi mange 
som har av demens en bedre hverdag. I 2015 ble det 
samlet inn rekordhøye 5, 2 millioner kroner. I år er 
målet en million mer og lag og foreninger over hele 
landet forbereder seg nå på å gjennomføre tidenes 
bøsse-innsamling. Jo flere bøssebærere, dess mer 
penger får vi til demensforskning og lokale tilbud. Alle 
som ønsker å være bøssebærere kan ta kontakt med 
lokallaget.  

– For at aksjonen skal bli så vellykket som mulig 
er det blitt innført noen nye «hjelpemidler». Nytt av  
året er:

 Mer annonsering i medier.
 Egen kampanjeside på Nasjonalforeningen for  

 folkehelsens nettside.
 Forsterket mediearbeid. I fjor ble vi blant annet  

 omtalt i God Morgen Norge, A-magasinet og Se og  
 Hør. I år satser vi på enda større interesse fra både  
 lokale og nasjonale medier. 

 Materiell for samarbeid med ungdomsskoler.
 Mulighet til å gi via overføringstjenesten Vipps

På medlemsnett finner du informasjon om hvordan laget 
eller foreningen din kan gjennomføre en bøsseaksjon. 

Gode erfaringer
I fjor gjennomførte Eidskog og omegn demensforening 
en svært vellykket aksjon. Leder Odd Ivar Krok har 
følgende tips å gi til lag og foreninger som planlegger 
aksjon til høsten:

 Tør å spørre nye potensielle bøssebærere.
 Utarbeid gode rodelister. Start i god tid.
 Bruk lokalpressen. Samarbeid med andre foreninger  

 i samme område om en felles strategi.
 Utnytt hele aksjonsuka.
 Husk å takke alle for innsatsen.

Samarbeid med ungdomsskoler 
Basert på gode erfaringer fra et prøveprosjekt i fjor, 
oppfordrer vi i år alle skoler med valgfaget Innsats for 
andre til å la elevene arrangere bøsseaksjon. Til 
gjengjeld får skolene tilbud om skolebesøk og annet 
informasjonsmateriale om demens som kan inngå i 
undervisningen. Elevene får beholde 15 prosent av 
innsamlet beløp til klasseprosjekter. 

En av skolene som var med på prøveprosjektet i 
fjor var Bekkevold ungdomsskole i Molde. Styremedlem 
Else Lykkeslet i Molde og omegn demensforening var 
med på å doble antall bøsser fra året før.

Hun mener kontakten med faglæreren for valgfaget 
Innsats for andre var en viktig faktor for at samarbeidet 

Vi er i gang!
Vår årlige bøsseaksjon vokser. Nå er det tid for å  

melde seg til Demensaksjonen. Høstens store  
begivenhet foregår i tidsrommet 19. – 25 september. 

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

F O T O    |   R A Y M O N D  L I E
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med Bekkevold ungdomsskole gikk så bra. 
– Det ble en vinn-vinn situasjon, læreren fikk et 

opplegg for klassen og vi fikk rekruttert mange 
bøssebærere. 

Hun tror det å få komme inn i klassen og snakke 
med elevene var avgjørende for motivasjonen deres. 
Flere kjente også selv noen med demens, og var villig 
til å fortelle. 

Var det noe som ikke gikk så bra?
– Vi skulle hatt mer tid i klassen. På grunn av et spesielt 
fellesopplegg på skolen denne dagen, fikk vi mindre 
tid enn det som i utgangspunktet var planlagt. Dette 
kan sikket planlegges bedre. 

Hadde dere en aksjonskomite eller ble arbeidet 
organisert på andre måter? 

– Styret stod for organiseringen, men det kan også 
være lurt med en egen aksjonskomite. Vi benyttet hele 
aksjonsuka. Alle bøssebærerne fikk SMS med takk for 
god innsats og samlet resultat, forteller Lykkeslet. 

Else Lykkeslets tips for rekruttering av skoleelever: 
 Finn en lokal ungdomsskole på Nasjonalforeningen  

 for folkehelsen nettsider (medlemsnett) som har  
 valgfaget Innsats for andre.

 Ta kontakt med faglærer i god tid (i vår) og informer  
 om opplegget. Prøv å få en bindende avtale.

 Snakk med og informer elevene på deres egne  
 premisser, ikke over hodet på dem. Knytt  
 temaet til deres hverdag og skap aktualitet. 

 Ha alt nødvendig utstyr (bøsser etc.) tilgjengelig ved  
 klassebesøket. 

 La læreren styre den videre planlegging og  
 gjennomføring av prosjektet. Det er hans «bord», vi  
 må ikke blande oss her.

n Fristen for påmelding er 26. august. 

n Bestillingskjema sendes ut i slutten av mai. 
Materiell  bestilles fra nettbutikken. For mer 
informasjon og påmelding av laget,  gå til www.
nasjonalforeningen.no/medlem. 

SÅNN GJØR VI DET

Nasjonalforeningen Einstadbøvoll helselag var en av mange lokallag som ga rekordhøye resultater i 2015.
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Klagerett
Kan jeg som pårørende klage på den hjelpen min far 
får av hjemmesykepleien? Vi opplever at den er 
mangelfull og at de ofte går igjen uten å ha gjort det 
de skal. 

Hvis man ikke er fornøyd med tjenestene man mottar, 
omfanget av dem eller måten de gis på, kan man sende 
inn skriftlig klage. Klagen skal sendes til den som fatter 
vedtaket, eller de man mottar tjenester fra, for eksempel 
kommunens bestillerkontor eller vedtakskontor. Man 
kan som nærmeste pårørende klage på vegne av 
personen. Det bør foreligge en fullmakt om dette, men 
man kan sende inn klage også uten en slik fullmakt. 

Kolesterolsenkende medisiner og demens
Jeg er en 80 år gammel kvinne som har hatt 
hjerteinfarkt og bruker statiner, kolesterolsenkende 
medisiner. Jeg har lest at man kan utvikle demens 
av å bruke disse medisinene? 

Det stemmer at det har vært skrevet en del om dette, 
men det er ikke riktig. Kunnskapssenteret ved 
folkehelseinstituttet har nylig gått gjennom aktuell 
forskning på området. De finner at kolesterolsenkende 
trolig har liten eller ingen effekt på kognitiv 
funksjonsevne. Du kan altså trygt bruke dine statiner. 

Risiko for hjerteinfarkt
Jeg er en 30 år gammel mann som er bekymret for å 
få hjerteinfarkt, siden min far nettopp fikk et 
hjerteinfarkt i en alder av 70 år.

Risiko for å få hjerteinfarkt bestemmes av påvirkelige 
og upåvirkelige risikofaktorer. Upåvirkelige risikofaktorer 
er arv, alder og kjønn. Dersom man har foreldre som får 
hjertesykdom i ung alder (menn under 55 år) kan det 
være snakk om gener. Risikoen for hjerteinfarkt øker 
med alder og menn har større risiko enn kvinner. 
Påvirkelige risikofaktorer er: røyking, høyt blodtrykk, 
høyt kolesterol, inaktivitet, usunt kosthold, overvekt, 
høyt inntak av alkohol, diabetes og stress. 

Din far fikk hjerteinfarkt, men siden han var 70 år er 
det alder og ikke gener som er årsaken. Har du heller 
ingen av de andre risikofaktorene er risikoen din veldig 
lav. Det er også sjelden at en på 30 år får hjerteinfarkt. 

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

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

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. 

D E M E N S L I N J E N H J E R T E L I N J E N

Liv Astrid Fylkesnes
Hordaland
Tlf 934 29 739

KONTAKT EN LIKEPERSON

Jeg har vært pårørende til min 
mor, som hadde en blandings-
form av vaskulær demens og 
Alzheimer. Hun var 59 år da hun 

hadde de første symptomene, jeg var 23. Jeg har 
opplevd hvordan familien taklet situasjonen, både 
på godt og vondt, og deler gjerne mine erfaringer 
med andre som trenger råd. Jeg er i tillegg syke-
pleier og jobber daglig med personer med demens.
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

500 g kyllingkjøttdeig
1 ts karri
1 ts tomatpure
½ ts salt
1 krm pepper
1 hakket vårløk
1 fedd hvitløk
2 ss olje til steking
3 dl bulgur
5-6 dl vann
1 ts buljongpulver eller  
1 buljongterning

Tomatsaus:
1 boks hermetiske 
tomater
2-3 fedd hvitløk
1 ts salt
2 ts sukker
1 krm pepper
3 stilker sitrontimian 
eller 1 ts tørket timian

K J Ø T T B O L L E R

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

	Hakk vårløk og hvitløk fint. Bland løk med 
kyllingkjøttdeigen. Tilsett krydder og tomatpure, og 
bland alt godt.
 Varm olje i pannen. Form spiseskjestore boller og 
stek på middels temperatur. 
 Lag tomatsausen ved å ha de hermetiske tomatene 
i en kjele. Kok opp og la tomatene koke inn sammen 
med findelt hvitløk. Ha i hele kvister av sitrontimian 
eller 1 ts tørket timian. 
	Smak til med salt, pepper og sukker.
	Hvis du ikke bruker sitrontimian, kan det være 
godt å tilsette litt syre i sausen f.eks litt sitronsaft eller 
1 ts eddik.

OG BULGUR I TOMATSAUS

 Du kan godt la kjøttbollene varmes i tomatsausen 
til servering.
 Lag bulgur ved å koke opp vann og tilsette 
buljong. Skyll bulguren. Ha buljongen over bulguren 
i en bolle. Ha plastfolie over bollen og la bulguren stå 
å trekke i buljongen i ca 30 minutter. Tilsett mer 
buljong hvis det trengs. Er det overflødig buljong i 
bollen når bulguren er ferdig, helles dette av. 
 Serveres med fint oppskåret salat av sommerkål og 
1 tomat skåret i skiver.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppa i Ørnes

«Tusslegruppa» består av 12-15 
stykker fra Ørnes området i 
Nordland som går tur hver søndag 
kl. 11. Tre til fire ganger i året drar 
vi på litt lengre turer utenfor Meløy 
kommune.

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

H J E R T E F O R S K E R E N S  S PA LT E

Trening og hjerteflimmer
Forstyrrelser i hjerterytmen er 
relativt vanlig hos eldre. Mest 
utbredt er atrieflimmer, som gir 
anfall med uregelmessig puls. 
Siden atrieflimmer gir økt risiko 
for blodpropp, brukes ofte 
blodfortynnende medisiner for å 
redusere risikoen for hjerneslag, 
samt betablokkere for å redusere 
hjertefrekvensen. Frem til nå har 
det vært usikkert hvordan 
pasienter med hjerteflimmer 

reagerer på trening, og det har derfor vært vanskelig 
for leger å gi treningsråd til alle disse pasientene. 

Nylig ble det vist, i en studie fra St.Olavs Hospital og 
NTNU, at intervall trening har svært gode effekter på 
pasienter med atrieflimmer. Studien, ledet av Vegard 
Malmo og Jan Pål Loennechen, undersøkte 51 personer 

med atrieflimmer der halvparten ble valgt ut til å 
gjennomføre høy-intensitet intervalltrening (4 x 4 
minutters intervaller på 85-95 prosent av maksimal 
hjertefrekvens) tre ganger i uken i 12 uker, mens den 
andre halvparten skulle fortsette sine daværende 
treningsvaner (kontrollgruppe). 

I studien til Malmo og Loennechen ble hjerterytmen 
til deltakerne overvåket kontinuerlig i løpet av de 12 
ukene studien varte, samt at kolesterolnivå, livskvalitet 
og andre symptomer ble vurdert før og etter 
treningsperioden. Resultatene var svært oppløftende, 
og viste at tid i atrieflimmer og symptomer på 
sykdommen ble redusert, samt at kondisjon, 
hjertefunksjon, kolesterolnivå og livskvalitet ble 
forbedret. Dette tyder på at livsstilsendringer, inkludert 
trening bør stå sentralt i behandling og forebygging av 
hjerteflimmer. For de som plages med hjerterytme-
forstyrrelser kan det være en god ide å diskutere dette 
ved neste legebesøk. 

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

Foto: Privat
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L E D E R

Skal det være en koppe kaffe?

Kaffen har vært kjent som drikk 
i Norge siden 1600-tallet, men 
stor utbredelse fikk den først 
rundt 1830-tallet. Den gangen 
hadde Norge det høyeste 
registrerte forbruk av alkohol, 
12 liter ren alkohol, for hver 
voksen innbygger. Kaffen kom 
som et alternativ, og alkohol-
forbruket gikk ned.

Likevel har ikke kaffe alltid hatt godt rykte. Kaffe fikk 
rykte for å hindre veksten, forårsake kreft og øke 
risikoen for hjertesykdommer. Her må undertegnede 
påta seg litt av ansvaret. For tretti år siden viste vi i 
Tromsø hvordan kaffe, og spesielt kokekaffe, førte til 
et høyere kolesterolnivå, og dermed skulle øke risikoen 
for hjerte- og karsykdommer. 

Dette ble styrket da man viste at kaffe økte nivået av 
en svovelholdig aminosyre, homocystein, nok en 
risikofaktor for slike sykdommer. Nå lå kaffen dårlig 
an. Men senere har det kommet flere hundre artikler 
om kaffe og hjerte- og karsykdommer, diabetes, samt 

et femtitalls artikler om nevrologiske og psykiatriske 
forhold, spesielt depresjoner. 

De fleste store observasjonsstudiene avkrefter at kaffe 
øker risikoen for hjertesykdom, diabetes eller 
nevrologiske sykdommer. Noen studier har snarere 
antydet en tendens til beskyttende virkning, ikke minst 
når det gjelder diabetes. Denne tilsynelatende 
motsetning mellom noen av kaffens fysiologiske 
effekter og manglende betydning som sykdomsårsak, 
forklares i dag ved at kaffe også inneholder 
antioksidanter og betennelseshemmende stoffer. De 
bremser trolig utviklingen av åreforkalkning og de 
akutte forandringene i blodåreveggene.

Kaffe inngår som en del av det daglige væskeinntaket 
for en stor del av befolkningen. Vi trenger et par liter 
væske hver dag. Tar vi bort kaffen må noe annet komme 
i stedet. Dermed kan fraværet av kaffe være en 
risikofaktor, ikke fordi kaffe beskytter, men fordi 
alternativet er skadelig.

Samtidig har vi indikasjoner på at kaffe har en rekke 
gunstige fysiologiske effekter og at vårt syn på kaffe og 
helse bør revurderes sammenlignet med hvordan det var 
for tretti, eller for den sakens skyld, tre hundre år siden. 

Demens & Alderspsykiatri  
til halv pris
I forbindelse med at bladet Demens & Alderspsykiatri 
er i sin 20. årgang, og at Nasjonalforeningen for 
folkehelsen har en ny, fast spalte i bladet, får våre 
medlemmer et spesialtilbud. Nye abonnenter får hele 
2016-årgangen til halvpris; 210 kr for fire utgaver. 
Abonnementet er uforpliktende og går ut ved årsskiftet 
2016/2017. Merk e-posten med Medlemstilbud og send 
bestillingen til tidsskriftet@aldringoghelse.no. 

Hva synes du om Hjerte og hjerne?
I løpet av våren vil sendes det ut en liten spørre-
undersøkelse om medlemsbladet til medlemmer vi har 
e-postadresse til. Du vil også finne den på 
medlemsnettet. Undersøkelsen tar cirka fem minutter 
å gjennomføre, og gir deg en mulighet til å si din 
mening om Hjerte og hjerne.HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk
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n  APRIL
26. april-11. mai: «Hopp for 
hjertet» hoppetau- 
konkurranse

n  MAI
5. mai: Nasjonalforeningens 
søknadsfrist for 
ExtraStiftelsens 
forskningsmidler
9.-15. mai: Nasjonalforenin-
gens hjerteuke
11.-12. mai: Sentralstyremøte
Uke 21: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
25.mai: Premiering nasjonal 
vinner «Hopp for hjertet»
26.-27. mai: Premiering 
fylkesvise vinnere «Hopp for 
hjertet»

n  JUNI
31. mai-2. juni: Samling 
fylkeskontor og 
aktivitetsvenn
7. juni: Sentralstyremøte
7.-8. juni: Landsstyremøte
13. juni: Frist for oppgjør 
Nasjonalforeningens 
hjerteuke
15. juni: Frist for å melde 
demensprisvinnere fra fylkes-
lag til hovedkontoret

n  JULI
1. juli: Frist for å søke 
momskompensasjon

n  AUGUST
Uke 33: Lokallagssending fra 
hovedkontoret 
25. august: Søknadsfrist 
ExtraStiftelsen 
Helseprosjekter 
26. august: Frist for bestilling 
av materiell til 
Demensaksjonen

M E D L E M S N Y T TKALENDER

n  Nasjonalforeningen Søre Osen 
helselag 115 år
n  Nasjonalforeningen Nedstrand 
helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Lund 
helselag 100 år 
n  Nasjonalforeningen Viljen 
helselag 100 år 
n  Nasjonalforeningen Tysnes 
helselag 100 år
n  Nasjonalforeningen 
Bjørnevatn helselag 100 år
n  Nasjonalforeningen Bakke 
helselag 95 år 
n  Nasjonalforeningen Håpet 
helselag i Nordland 95 år
n  Nasjonalforeningen Kvasnes 
og Veibust helselag 80 år
n  Nasjonalforeningen Jøsneset 
helselag 80 år
n  Nasjonalforeningen Hana 
helselag 70 år
n  Nasjonalforeningen Jordet 
helselag 65 år
n  Nasjonalforeningen Skrautvål 
helselag 25 år 

n  Nasjonalforeningen 
Vestringsbygda helselag 25 år
n  Nasjonalforeningen Østre 
Toten demensforening 15 år
n  Nasjonalforeningen Vefsn 
demensforening 15 år
n  Nasjonalforeningen Alta 
demensforening 15 år
n  Nasjonalforeningen Tønsberg 
og Nøtterøy demensforening  
10 år 

Vi ønsker velkommen til 
nystiftede
n  Nasjonalforeningen Notodden 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Vardø 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Malvik 
demensforening
n  Nasjonalforeningen 
Hammerfest demensforening
n  Nasjonalforeningen Risør 
demensforening
n  Nasjonalforeningen 
Sør-Aurdal demensforening

VI GRATULERER

Følg oss:
facebook twitter blogg

En bok om demens 
Hva skjer egentlig i hjernen og i kroppen når man får 
demens? Hvordan oppleves det for den syke selv? Hvordan 
kommer sykdommen til uttrykk og hvordan kan de rundt 
hjelpe best mulig?

Knut Engedal, leder for rådet for demens, har skrevet 
ny bok: En bok om demens, Husk meg når jeg glemmer, 
forteller enkelt og lettlest om hvordan alzheimers sykdom 

og de andre demens-sykdommene arter seg, hva som er symptomene og 
hvordan det hele oppleves både av den som er syk og av pårørende. Vi får 
vite hvordan utredning og diagnostisering foregår og hva som finnes av 
behandling, helsetilbud og rettigheter. Boka er skrevet for pårørende og 
helsepersonell, men også personer som selv har demens vil ha nytte av å 
lese den. Boka koster 299 kroner og kan bestilles via epost pax@pax.no, 
eller telefon: 23 13 69 00.

 Hva skjer egentlig i hjernen og i kroppen når man får demens? Hvordan oppleves 
det for den syke selv? Hvordan kommer sykdommen til uttrykk og hvordan kan de 
rundt hjelpe best mulig?  
  
Knut Engedal er en av landets fremste spesialister innen demenssykdom. I denne boka 
vil pårørende og helsepersonell med daglig omsorg for slike pasienter, endelig finne 
samlet og lett tilgjengelig informasjon om demenssykdommene. Det er også et håp at 
noen pasienter selv vil ha utbytte av den. 
  
Det er mye som kan gjøres for at demenssyke skal bli tryggere og få bedre liv, og ikke 
bare når det gjelder stell og pleie. Mange med demens har stor glede av turer ut i 
naturen, av berøring, musikk og sang, av planter og av gjensyn med gjenstander, lukter 
og smaker som forbindes med tidligere liv.   
  
Så langt råd er, forsøker boka å ivareta et innenfraperspektiv. En bedre forståelse av 
hvordan sykdommen oppleves av den syke selv – mange opplever for eksempel 
betydelig angst og depresjon – kan i seg selv bidra til at man gir bedre omsorg. Men man 
skal ikke bare ta vare på den syke. Boka oppfordrer de pårørende til også å ta vare på seg 
selv. 
  
Boka forteller enkelt og kortfattet om hvordan alzheimer og de andre 
demenssykdommene arter seg i de ulike stadiene, hva som er symptomene og hvordan 
det hele oppleves både av omgivelsene og av den syke. Vi får vite hvordan utredning og 
diagnostisering foregår og hva som finnes av behandling, helsetilbud og rettigheter. Vi 
kan også lese om hvor mange som får demens, om arv og andre risikofaktorer og om hva 
man selv kan gjøre for å forebygge.  

Ja takk, jeg ønsker å bestille portofritt tilsendt: 
 

…… eks. av EN BOK OM DEMENS á kr 299,- 
 
Navn............................................................................................. 
 
Adresse ........................................................................................ 
 
Postnummer/sted........................................................................ 
 
 
Bestill med kupongen, eller e-post: pax@pax.no eller telefon: 23 13 69 00 

Svarsending 2244 
 

Pax Forlag AS 
0091 Oslo 

Adressaten  
betaler 
portoen 

Knut Engedal 

EN BOK OM 
  

Husk meg når jeg glemmer 
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Zumba på seniorsenteret

På Sandviken seniorsenter i Bergen danser man 
Zumba med smil.  Kurset har hatt god oppslutning 
og svært fornøyde deltakere. Instruktøren er innleid, 
og det planlegges nytt kurs over påske.

Ny folkesti i Hægeland

Nasjonalforeningen Hægeland helselag har åpnet 
ny folkesti. Snorklippingen ble gjort av fylkesleder 
i Vest-Agder, Liv Målfrid Torsøe. 

Ny demensforening i Telemark

Nasjonalforeningen Notodden demensforening har 
allerede 19 medlemmer og et eget styre. Anne Lise 
Svanlund, leder, Oddmund Omre, nestleder, Anne 
Karin Waage, Kari Henriksen og Ingrid Rodahl, 
styremedlemmer. 

Kvinne møter kvinne i Randaberg

Nasjonalforeningen Randaberg helselag, sammen 
med flere samarbeidspartnere, har siden 2006 
arrangert møteplasser mellom flyktninger, 
innvandrere og lokalbefolkning, med stor suksess. 
Her deles både kultur og mat, i tillegg til god øvelse 
i norsk.
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Sunn mat til skolen

Nasjonalforeningen Etnedal helselag serverer sunn 
mat på kostholdsdagen på Etndedal skule. Dette gjør 
laget en gang i året, og i følge elevene skulle de gjerne 
ha det hver dag!

Ta trappa

Nasjonalforeningen Ytterøy helselag var kjapt frempå 
med å sette opp tatrappa-klistremerker når den nye 
ferja mellom Ytterøy og Levanger kom i bruk. Den 
nye ferja har heis, noe den gamle ikke hadde. Fra før 
har Levanger rådhus blitt utstyrt med samme 
oppfordring.

80 år i Sør-Varanger

Nasjonalforeningen Elvenes helselag feiret 80 års 
folkhelsearbeide med jubileumsmiddag i mars. 
Leder Neiden helselag overrekker May Torild 
Karikoski overrekker gave til avgått leder Beryl 
Klerck Kristensen, de to andre er Emmy Klerck og 
Inger Kristensen.

Juleavslutning på Dokka

Rett før jul hadde Nasjonalforeningen Nordre Land 
helselag avslutning tirsdagstreffet Ida Munkelien og 
Trygve Fossum sørget for god mat, kaffe, kaker og 
riskrem. 



Avsender

Nasjonalforeningen  
for folkehelsen 
Pb. 7139 Majorstuen,  
0307 Oslo
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«Jeg skal finne forvarsler på hjerteinfarkt  
ved å lete etter biomarkører i blodet. Det gjør 
at vi kan finne dem som er ekstra utsatt uten 
å vite det, før et infarkt rammer. Da blir det 
også mulig å sette i gang forebyggende tiltak, 
slik at de kan unngå å få hjerteinfarkt senere  
i livet. Ditt bidrag til forskning redder liv.» 

 Forsker Anja Bye

Med din støtte til  
hjerte- og karforskning  
redder vi liv!

Gi 150 kr i dag ved å sende  
sms HJERTE til 2160.

Du kan også gi en gave til  
konto: 1644 08 46665
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