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Det fine bygget hvor Nasjonalforeningen for 
folkehelsen holder hus i Oslo, rommet 
tidligere sykepleierutdanning og internat for 
sykepleierelever. Bygget sto ferdig i 1957. Helt 
fra organisasjonen ble stiftet, var det å kurse 
og lønne sykepleiere en prioritert oppgave. 
Disse gjorde en uvurderlig innsats i en tid da 
Norge ikke hadde noe utbygd helsevesen. Fra 
slutten av 1920-årene og fram til 70-tallet drev 

Nasjonalforeningen formell sykepleierutdanning. Så ble utdanningen 
etter hvert overtatt av det offentlige. En av dem som tok sin 
sykepleierutdanning gjennom vår organisasjon kan du møte i dette 
bladet, 100-år gamle Ingrid Dahlgren. Det er spennende å høre noen 
med så lang erfaring fortelle. Tenk hvilke samfunnsendringer de 
som er hundre år har vært med på! 

Å bidra til å bygge kunnskap og kompetanse, er fremdeles noe 
av det viktigste Nasjonalforeningen for folkehelsen holder på med. 
I dag gjør vi det blant annet gjennom å skaffe penger til forskning. 
Men vi har ikke glemt sykepleierne og andre faggrupper som trengs, 
både i det forebyggende folkehelsearbeidet og i pleie og omsorg. Vi 
er pådrivere for at mange flere skal få tilbud om etter- og 
videreutdanning, for den beste kvalitetssikringen ligger i riktig 
kompetanse.  

Utdanning for folkehelsen  

INNHOLD
3  Forskningsprisen

8 Hjerteforskning

10 Demensforskning

12  Innsats for andre

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 
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Prisene gikk til to forskere som har utmerket seg på 
hvert sitt felt; demensforsker Tormod Fladby, og 

hjerteforsker Lars Gullestad

Under et høytidelig arrangement 7. februar, ble de to 
årlige forskningsprisene delt ut; Demensforsknings-
prisen og Hjerteforskningsprisen. Under prisutdelings-
arrangementet var Nasjonalforeningen for folkehelses 
høye beskytter H.M. Kong Harald, Helseminister Bent 
Høie og ordfører i Oslo - Marianne Borgen til stede. 
Det var også medlemmer, ansatte, våre nye 
forskningsstipendiater, samt venner og kolleger av 
prisvinnerne. 

Årets mottaker av Demensforskningsprisen 
Tormod Fladby (1959) er professor i nevrologi, overlege 
og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus 
universitetssykehus. Han er i tillegg initiativtaker til 
Norsk Nevropsykiatrisk forening og styreleder i Nansen 
Neuroscience Foundation.

Begrunnelse
Tormod Fladby har bidratt til banebrytende ny 
kunnskap om demenssykdommer.  Fladby forsker på 
biomarkører fra blod og spinalvæske i hjernen og 
hvordan disse kan påvise demenssykdom på et tidlig 
stadium.  Dette har bidratt til bedre diagnostikk og 
kunnskap om behandling av demenssykdommer. Han 
integrerer laboratorieforskning og pasientnært arbeid 
på en ypperlig måte. Fladby har vært en aktiv pådriver 
for demensforskning, både nasjonalt og internasjonalt.

Årets mottaker av Hjerteforskningsprisen 
Lars Gullestad (1952) er professor i kardiologi ved 

Universitetet i Oslo og overlege ved kardiologisk 
avdeling, OUS Rikshospitalet. Har i mange år ledet 
Norsk Cardiologisk Selskaps Arbeidsgruppe for 
hjertesvikt samt drevet utstrakt forskningssamarbeid 
på internasjonalt nivå og vært koordinator i store 
internasjonale studier.

Begrunnelse
Lars Gullestad har vært en betydningsfull deltaker i 
norsk kardiologisk forskning. Særlig hans forskning 
på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt, 
har bidratt til ny forståelse for – og behandling av 
hjertesviktpasienter og hjertetransplanterte.

T E K S T    |   K I R S T I  E L L E F S E N

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

Kongen overrakte forskningsprisene 
til to av landets beste forskere

Kongen overrakte hjerteforsker Lars Gullestad og 
demensforsker Tormod Fladby Nasjonalforeningen for 
folkehelsens forskningspriser.



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

Skolen jeg søkte på var Nasjonal-
foreningen mot tuberkulosen for 
folkehelsens sykepleieskole, som 
den het den gangen. Skolen lå i 
Bygdøy allé nummer 19, i fjerde og 
femte etasje. Her møttes vi, 18 unge 
jenter, fra nord til syd og øst til vest 

i landet, med ett mål for øyet – å bli sykepleiere!

Okkupasjonen
Dagen vi startet var 2. august 1940, på kong Håkons 
fødselsdag, noe som vi feiret hvert år. Det gikk ikke 
helt upåaktet hen av okkupasjonsmaktene. Ett år sang 
vi «Gud signe Noregs land» for åpent vindu. Da kom 
bestyrerinnen inn med noen godt uniformerte offiserer, 
og vi fikk klar melding om at vi ikke fikk synge 
kongesangen! Okkupasjonen gjorde noe med oss, som 
for alle andre den tiden.

Først: teori
Vi startet med forskolen, to og en halv måned med bare 
teori. Jeg mener det var dr. Øverland, daværende 
generalsekretær og sjef for skolen, som for det meste 
underviste. Og vår alles kjære Aslaug Holmgren, 

bestyrerinnen, forsøkte å opplyse oss om hva vi hadde 
gitt oss ut på. Forskolen ble avsluttet med eksamen, 
både skriftlig og praktisk.

I august 1940, fem måneder etter okkupasjonen av Norge, reiste Ingrid 
Dahlgren fra Ringsaker til Oslo for å utdanne seg til sykepleier ved 
Nasjonalforeningen for folkehelsens sykepleierskole.  I dag er hun  

blitt 100 år, men minnene fra den tiden sitter fortsatt. 
 

Her forteller hun om sine år som sykepleierelev.

– De beste årene i mitt liv

H I S T O R I E

F O T O    |   A N N E  E L I S A B E T H  N Æ S S

Under tiden i Oslo jobbet de sammen med elever fra 
sykepleierskolen til Røde Kors. Ingrid (til venstre) 
sammen med en kullvenninne og to sykepleierelever fra 
Røde Kors. Foto: Privat.
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Tredeling av kullet 
Etter forskolen ble kullet delt i tre – en del til Ålesund, 
en til Lillehammer og en i Oslo. Det ble Oslo for meg, 
og gamle Rikshospitalet ble mitt og resten av kullets 
arbeidsplass det første året. Gjøvik sykehus, Lier 
psykiatriske og det store tuberkulosesanatorium 
Ringvoll i Trøndelag fulgte deretter.  

Vi arbeidet, åtte timer hver dag, slik at utdannelsen 
vår ble gratis. Vi hadde eksamen etter hver avdeling vi 
jobbet på, så fritidsproblemer hadde vi ikke!

Pliktåret hjemme
Sluttblokken var full av eksamen. Da den var over, var 
det å ta fatt på pliktåret. Vi søkte dit vi selv ønsket oss. 
Jeg søkte til min hjembygd Ringsaker. Der ble sykkelen 
fremkomstmiddelet. I mitt tilfelle måtte jeg også ta 

oppgaven som begravelsesbyrå! Det hendte ofte, men 
var ikke en lett oppgave å gå til. 

Et langt liv i tjeneste
På slutten av utdannelsen fikk vi også et helsesøsterkurs, 
som jeg fikk jobbe som da freden kom – i fredsåret. 
Deretter arbeidet jeg sammen med min mann ett år 
ved statens skjermbildefotografering, og ble kjent med 
mange steder i landet vårt, fra Lofoten til Tromsø.

Vi fikk tre barn, og etter noen år hjemme med 
dem, jobbet jeg ti år på Radiumhospitalet og deretter 
på Ullern aldershjem fram til pensjonsalder. Årene 
som sykepleierelev står ennå for meg som de beste 
årene i mitt liv!

August 1940. 18 unge jenter fra hele Norge med ett og samme mål – å bli sykepleiere. Ingrid er nr. 2 fra venstre.  
I midten, assistent Ingeborg Ertesvåg og bestyrerinne Aslaug Holmgren. Foto: Privat.
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Gunhild Røst, leder i lokallaget, forteller at prosjektet 
kom i gang både som et ønske om å få rekruttert yngre 
medlemmer, og for å tenke litt nytt.

– Vi er opptatt av kosthold og helse for ungdommen, 
så da dette forslaget kom opp i et styremøte, tok vi 
kontakt med miljøarbeiderne på skolen. Vi utfordret 
dem litt, og sa at hvis de kan arrangere, kan vi betale.

Møter utfordringen
– Vi var selvsagt positive, sier Irene Rosvold Ruud, en 
av tre miljøarbeidere. Samtidig må hun innrømme at 
de fikk litt hakeslepp da de fikk vite hva laget hadde 
tenkt seg.  Lunsj, to dager i uken, for nesten 100 elever, 
og det uten en kantine. I tillegg ligger skolekjøkkenet 
i et annet bygg.

– Kjæmpegodt!

To dager i uken gir Nasjonalforeningen Leksvik helselag gratis 
lunsj til 8. - 10. klasse ved Testmann Minnes skole, og det er 
ingenting å si på matlysten.

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

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

Pålegg og brød settes fram på bord i korridoren, hvor alle forsyner seg. Lunsjen spises i klasserommene.
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Løsningen har blitt at de tre miljøarbeiderne setter ut 
brød og pålegg på bordene som allerede finnes i 
korridoren mellom klasserommene. For å sørge for at 
det blir minimalt med søppel, og spare arbeid, brukes 
det servietter, plastkniver og plastskjeer. Kjøleskapet 
de trengte fikk de byttet til seg.

Maten kommer fra den lokale butikken, som også 
skjærer opp brødet for dem. – Vi går igjennom 22 brød 
hver uke, 11 brød hver gang, sier Rosvold Ruud. Og 
restene? Brødrestene går til hestene til en av lærerne, 
og er det noe igjen av salaten, går det til lærerværelset. 
Ingenting kastes. 

Pålegg på ønskelisten
De har prøvd seg fram når det gjelder pålegget. – Det 
går veldig mye salat, paprika og agurk, sier miljøarbeider 
Maria Kilen. – Så langt har ingen spurt etter Nugatti, 
og det får de heller ikke, men vi har syltetøy. Vi har blitt 
spurt om kaviar og kyllingpålegg blant annet, så vi får 
se på det.

Elevene smører brødskivene ved bordet, og spiser 
inne på klasserommene. Målet er at de skal være inn 
og ut i løpet av 30 minutter.  

Et normalt forhold til mat
Foreløpig er det vanskelig å dokumentere endringer i 
spisevaner hos elevene, men skolen gjorde en 
spørreundersøkelse før prosjektet startet, og vil ha en 
ny når skoleåret er omme. Elevene er generelt sett flinke 
til å ha med seg mat, men det merkes at skolelunsjen  

nå er mer lystbetont og koselig.
– Det vi ser er at flertallet spiser, og at de spiser 

mer. De ser det naturlige i å spise, ved at alle spiser 
sammen, ser at folk har et normalt forhold til mat. Det 
er viktig, sier Rosvold Ruud.

– Vi har fått noen spørsmål.  «Er det bra detta?» 
Og da svarer vi at brød er alltid bra. 

Gode tilbakemeldinger
En uformell spørrerunde i 9 b viser at flertallet synes 
dette er et godt tilbud, og at de gjennomsnittlig spiser 
tre-fem skiver hver. Bortsett fra et par av gutta, som 
kan skryte på seg både åtte og ti skiver innimellom.

Utvalget av pålegget er også blitt bra. – Vi spurte 
etter brunost, og det kom andre dagen. Der var de 
kjappe, sier en av elevene.

– Kjæmpegodt, sier en annen, og drar langt på 
ordet. De andre rundt bordet nikker bekreftende, mens 
skivene går ned i store jafs. 

Flere tilbud til skolen
Helselaget har ikke glemt de andre elvene på skolen. 
En gang i måneden gir de skolefrukt til 1.- 7. klasse, 
som miljøarbeiderne skjærer opp.  I tillegg gir lokallaget 
også bort matpakke til alle i 1. klasse på den første 
skoledagen.

– Vi synes det er supert at helselaget kom på dette, 
det er fint at de gjør sånt, sier Kilen.

Leksvik helselag har dette som et prøveprosjekt ut 
skoleåret, og kommer til å se på mulighetene til å søke 
støtte til fra andre kilder for å videreføre prosjektet. Og 
skal vi tro elevene, så er det enstemmig. – Vi vil at det 
skal fortsette!

L O K A L L A G

Halvparten av skoleelevene i Norge får ikke den mat-
pausen de trenger. Nasjonalforeningen for folkehelsen 
mener at 20 min spisepause bør reguleres i Opp- 
lærings-loven, slikt at barn får en rettighet og skole-
eierne en plikt.

SPISEPAUSE
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Det haster alltid
Interessen for akuttmedisin kom for fullt for fire år 
siden da Andrej Khanevski startet i jobben som 
assistentlege på Haukeland universitetssjukehus.

– På akuttmottaket haster det alltid. Det synes jeg 
er spennende, og jeg var veldig glad da jeg etter hvert 
fikk bli med i slagprosjektet på sykehuset, forteller 
31-åringen.

Slagprosjektet det er snakk om ble startet av Lars 
Thommesen. Første del av forskningsprosjektet er 
allerede ferdig og vil om kort tid bli publisert 
internasjonalt. Del en omfatter 186 pasienter, og 
svarene tyder på at bruk av ultralyd ved slagbehandling 
er både enkelt og trygt. Når del to nå er satt i gang kan 
forskerne dra med seg erfaringene fra første fase og 
spisse forskningen ytterligere.

Tilbud til nye pasientgrupper
Hvert år får 12–15 000 hjerneslag i Norge. 85–90 
prosent av disse tilfellene skyldes hjerneinfarkt, det vil 
si blodpropp. Øvrige tilfeller skyldes hjerneblødning, 
som er blodkar som sprekker i hjernen.

– Mange pasienter har ikke mulighet til å få optimal 
behandling for hjerneinfarktet sitt. Er det en stor 
blodpropp i hjernen, så er det ikke alle steder det finnes 
kompetanse og utstyr til å behandle den. «Fisking» er 
en ganske omfattende prosess, som både krever utstyr 
og kompetanse som ikke finnes i hele landet.

– Trombolyse og «fisking» er også en ganske 
kostbar behandling til flere titalls tusen kroner. Den 
behandlingen vi tester ut krever kun et ultralydapparat, 
litt kontrastvæske og noen som kan utføre behandlingen 
som tar en times tid, forteller forskeren. I praksis vil 
dette komme alle med akutt hjerneinfarkt til gode.

Men gode resultater forutsetter at pasienten 
kommer til behandling raskt nok. En av fem som 
rammes av blodpropp i hjernen kommer til behandling 
innen det har gått fire og en halv time. Da kan de ha 
nytte av ultralyd for å løse opp blodproppen.

En times enkel behandling
Behandlingen består i å gi en times ultralyd gjennom 
tinningbenet samtidig med intravenøs ultralydkontrast. 
Tre pasientgrupper deltar i forskningsprosjektet. Den 

Akutt behandling av  
hjerneslag med ultralyd

Dagens akuttbehandling av hjerneslag er krevende og koster mye 
penger. Behandlingen kan bli billigere og bedre, dersom arbeidet 

til Andrej Khanevski blir en suksess.

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

F O T O    |   K A T R I N E  S U N D E ,  

H A U K E L A N D  U N I V E R S I T E T S S J U K E H U S

F O R S K N I N G
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første er pasienter med infarkt i fremre del av hjernen. 
Det er der de fleste infarkt skjer, og blodårene her er 
forholdsvis lette å treffe med ultralydbølger.

– Ultralyden sammen med mikrobobler tærer på 
blodproppen og sprenger vekk en del av overflaten. 
Noe som også gjør at den andre medisinen alle får, 
trombolysen, får bedre effekt, forklarer Andrej 
Khanevski.

Neste pasientgruppe er de som har en stor 
blodpropp som først er forsøkt «fisket ut». Her er det 
gjort store fremskritt de siste årene, men likevel er det 
en komplisert prosedyre som ikke kan gjennomføres 
på alle sykehus.

Til slutt er det en pasientgruppe som det er ekstra 
hyggelig å kunne hjelpe med en ny type behandling:

– Det er de som av ulike grunner ikke kan bruke 
trombolyse, for eksempel på grunn av medisinbruk, 
og som dermed ikke har noe behandlingstilbud i dag. 

Disse pasientene kan hjelpes ved hjelp av ultralyd, 
mener Andrej Khanevski.

Ikke vent med å ringe
– Tiden er en veldig viktig faktor ved hjerneslag. 
Fortsatt er det slik at pasienter venter for lenge med å 
oppsøke lege. De lager seg forklaringer på hvorfor de 
har symptomene på hjerneinfarkt, forteller forskeren.

– Men da går tiden. Ta symptomene på alvor, 
understreker Andrej Netland Khanevski.

Ultralyd sammen med medikamenter, trombolyse, kan bidra til å løse opp blodpropper etter hjerneslag raskere.  
Det kan også bli et alternativ der man i dag ikke kan bruke «fisking» eller trombolyse for å fjerne blodproppen.

n Talevansker eller utydelig tale, skjevt smil eller 
ansiktslammelser, eller problemer med å løfte en av 
armene er vanlige tegn på hjerneslag.

n Ring 113 straks hvis personen har problemer med 
en eller flere av disse tre oppgavene. Det er viktig å 
komme raskest mulig til behandling. Hvert minutt 
teller.

PRATE-SMILE-LØFTE TESTEN
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Det er et faktum at demens blir en stor utfordring for 
samfunnet i åren fremover.  Men hvorfor får noen 
sykdommen , mens andre ikke gjør det? Hvordan vite 
om man er i ferd med å utvikle demens? 

Ny innsikt og kunnskap
 – Den dagen man finner medisin mot demens vil det 

være av enorm betydning med tidlig diagnose for å 
kunne behandle før hjernen allerede er skadet, sier 
Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt kompetanse-
senter for aldring og helse. Med støtte fra Nasjonal-
foreningen for folkehelsen er han i gang med 
forskningsprosjektet TRAIL-DEM – en stor 
undersøkelse der forskningsteamet skal kartlegge 

Mens vi venter på å  
knekke demenskoden
Det er mye vi ikke vet om demens. Det vi vet, er at vi trolig 
ikke vil ha funnet noen kur mot sykdommen de nærmeste  
ti årene. Hva gjør vi i mellomtiden? 

T E K S T    |   K I R S T I  E L L E F S E N

F O T O    |   A N N E  E L I S A B E T  N Æ S S

Demens er fortsatt en uutforsket sykdom og vi vet ikke nok om årsaken til at noen utvikler demens, 
mener professor Geir Selbæk.
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Har som mål å:
n Gi økt kunnskap om demens, om risikofaktorer, 
forløp og årsaker.

n Gjøre det mulig å kunne vurdere i hvilken grad 
biomarkører, genetiske faktorer og inflammasjon 
har sammenheng med demensutvikling. 

n Studere hvordan gener og miljøfaktorer virker i 
forhold til utvikling av demens.

n Undersøke sammenhengen mellom påvirkbare 
risikofaktorer og demens i store befolkningsunder-
søkelser med mer enn 270 000 personer inkludert. 

n Bidra til å bygge et nasjonalt forskernettverk 

n Sørge for bedre kunnskap om prosessene bak 
demens, som vil hjelpe pasienter og deres familier, 
samt bidra til utvikling av målrettet og effektiv 
politikk for et samfunn med stadig flere eldre.

(TRAIL-DEM: Trajectories in Real Life and Risk Factors of 
Dementia)

FORSKNINGSPROSJEKTET TRAIL-DEM

risikofaktorer for demens og demensutvikling. 
– Det finnes i dag få studier om utvikling av 

demens - fra de første symptomene til diagnose, 
sykehjem og død, så TRAIL-DEM vil gi helt ny innsikt 
og kunnskap, sier Selbæk. Ved å følge pasienter i ulike 
stadier av sykdommen, og koble dette til data fra 
nasjonale registre, er målet å kunne bidra med 
kunnskap, rettet både mot pasienter, pårørende og 
politiske beslutningstakere.

Folkehelsesykdom
– Demens er en folkehelsesykdom, og andelen personer 
med demens er økende. Men økningen er faktisk 
mindre enn vi hadde forventet, og det er gledelig, sier 
Geir Selbæk som har jobbet med demens siden 
90-tallet. I dag har en 85-åring mindre sjanse for å få 
demens enn en 85-åring hadde for 15 år siden. Og 
tendensen er tydelig. Men hvorfor? Det at forekomsten 
går ned, må jo skyldes ett eller annet? Selbæk tror det 
i stor grad handler om at folk har blitt bedre til å ta vare 
på helsa si.  Å være mentalt og fysisk aktiv, og tillegg 
spise sunt, later til å ha en forebyggende effekt.

Utdanning mot demens
– Man vet i dag noe om risikofaktorene for 
demensutvikling. Globalt er det faktisk lav utdanning. 
Hvis alle hadde fått 10 års utdanning, ville det bidratt 
til å senke forekomsten av demens betraktelig, sier 
Selbæk. Ellers vet man at arv har betydning og at høyt 
blodtrykk midt i livet er en risikofaktor. Blodtrykks-
behandling for yngre personer er derfor viktig. 
Forskning har også vist at dårlig hørsel og depresjon 
kan øke risikoen for utvikling av demens. 

– Det er viktig at personer som opplever symptomer 
som kan tyde på demens, får tilbud om undersøkelse. 
I tidlig fase bør dette skje ved en hukommelsesklinikk.  
Mer enn hver fjerde som undersøkes, viser seg å ikke 
ha demens, forteller demensforskeren.

Best mulig liv
– Demens er et underutforsket område, sammenlignet 
med for eksempel hjerteforskning, sier Selbæk. Vi vet 
ikke nok om hva årsaken EGENTLIG er, og det er viktig 
å jobbe videre for å få bedre kunnskap om 
årsaksforholdene. MEN vi må ikke glemme at målet 
også må være å gjøre livet best mulig for mennesker 
som allerede har demens. Vi må fortsetter å forske, 
men det finnes masse annet å gjøre i tillegg til å knekke 
demenskoden. 

F O R S K N I N G

n Professor Geir Selbæk er psykiater og 
forskningssjef ved Nasjonalt kompetansetjeneste 
for aldring og helse.

n Globalt har anslagsvis 46 millioner demens, og 
tallet er økende. 

n Demens er den tredje største utfordringen i 
helse-Norge.

GEIR SELBÆK
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Bøssebærere til Demensaksjonen
Mange lokallag har allerede begynt å rekruttere bøssebærere til 
høstens bøsseinnsamling i forbindelse med Demensaksjonen. 
Voksne bøssebærere får mest penger i bøssene, men skoleelever er 
også bra. Elevene fra valgfaget Innsats for andre være en god 
mulighet.

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

F O T O    |   A N D R E A S  R E I N H A R D T / I C E C U B E

Innsats for andre er et valgfag som tar sikte på å gi 
elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende 
arbeid, både planlegging og praktisk arbeid. Siden 
Demensaksjonen finner sted tidlig på skoleåret, kan 
det være en fin inngangsport inn i frivillig arbeid.

I år er det laget et pedagogisk undervisningsopplegg 
for skoler med valgfaget. Dette vil bli markedsført 
overfor skoler og lærere i begynnelsen av mai og ved 
skolestart.

Gode erfaringer
Tæruddalen skole i Skedsmo kommune valgte 
Demensaksjonen som sin første oppgave i valgfaget i 
2016. Skolen tok det meste av det praktiske, mens 
lokallaget støttet opp med informasjon og materiell. I 
alt 80 elever, sammen med lærerne, samarbeidet om å 
finne de mest praktiske måtene å samle inn pengene 
på. Resultatet ble 40 000 kroner til forskning på demens. 

Eline, sammen med sin gruppe, hadde kakesalg i midttimen, i tillegg til å gå 
med bøsse. 
 – Jeg har alltid fått en så god følelse av å hjelpe andre. Jeg synes det 
var morsomt når vi gikk med bøsse og hadde kakesalg, og man så hvem 
som brydde seg.  

Eline Åvik (14) 9 klasse

Skolen trengte en helt konkret sak å jobbe for så elevene får trent seg, og 
valgte Demensaksjonen. De startet opp med å informere om Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, om frivillighet generelt, hva demens er og hva 
pengene skulle gå til. Informasjonen om demens fikk de fra lokallaget og fra 
Nasjonalforeningens nettsider, spesielt filmene og intervjuene med 
pårørende.
 – Noen av elevene har demens i familien, det er jo noe som angår 
veldig mange. Så har vi hatt besøk av gjester – en gjest spesielt, som har 
snakket om det å være pårørende. Det er jo noe med det å berøre følelsene 
også. 

Kaja O. Arntsen, lærer

I N N S AT S  F O R  A N D R E
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Elins gruppe lagde skriv om hvorfor de kom med bøsser, hvor de 
kom fra og når de skulle komme. Disse ble lagt i postkassene dagen 
før. 
 – Når folk sa at de ikke hadde penger eller kontanter, da sa vi at 
de kunne sende sms til et nummer som stod på bøssen vår. Det var 
en del som gjorde det der og da. Det er veldig hyggelig å hjelpe 
andre, og ikke bare tenke på seg selv hele tiden.

Elin Kristiansen (15) 10. klasse

Flere opplevde at ikke alle ga penger.   
 – Noen sa bare nei og lukka igjen døra, men det var mange som 
var veldig hyggelige. Det var veldig rørende å komme til noen som 
sa: Ja, det må jeg, for jeg har noen i familien som har demens. 

Ingrid Trøan (13) 9. klasse

Lokallaget fikk vite at skolen skulle delta i Demensaksjonen, og tok 
kontakt med skolen. I et felles møte med lærerne ble det bestemt 
hvordan aksjonen skulle gjennomføres. Lokallaget skulle sørge for at 
skolen fikk det materiellet de trengte. Laget kom også på en samling 
for å snakke om hva lokallaget gjør, og i tillegg til at en pårørende 
kom og snakket om sine erfaringer. 
 – Jeg må bare oppfordre alle lokallag til å si ja til dette. Det jeg 
registrer er at det er veldig flotte elever her.

Tor Møien, leder Nasjonalforeningen  
Skedsmo og Rælingen demensforening

n  På www.nasjonalforeningen.no/medlem finnes:
liste over alle skoler med valgfaget, tips til samarbeid 
med skolene, samt materiell, tips og råd om 
Demensaksjonen

n  Trenger dere hjelp, eller har spørsmål, ta kontakt 

med Sissel Waagaard på siwa@nasjonalforeningen.no

n  Ta kontakt med skolene allerede i mai. 

n  Pedagogisk opplegg finnes på:  
www.nasjonalforeningen.no/innsatsforandre

VIKTIG INFORMASJON OM DEMENSAKSJONEN
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Boka «Husker du da…? Minner fra 50- og 60-tallet», 
utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen, er lagd 
for å vekke til live minner og gi rom for gode samtaler 
- samtaler mellom pasient og pårørende, ung og 
gammel, pleier og beboer.

Bildene og historiene i boka er fra en tid da mange 
eldre med demens var unge. Kanskje husker de ikke 
lenger navn på barnebarna eller hvilken dag det er, 

men et fotografi av en platespiller, en gammel skolesekk 
eller en skiløper i nikkers og Mariusgenser, kan vekke 
til live klare minner og historier som ligger lagret 
bakenfor glemselen. Boka gir utgangspunkt for 
samtaler, mimring og gode øyeblikk, både for oss som 
husker det meste og for dem som opplever at minnene 
er i ferd med å glippe taket.

Brobyggerboka «Husker du da…?  
Minner fra 1950- og 60-tallet»
Å få hjelp til å vekke assosiasjoner og hente frem minner er 
viktig for å kunne fortelle hvem man er – og hvem man har 
vært. Dette er spesielt viktig for personer med demens.

T E K S T    |   K I R S T I  E L L E F S E N

Husker du da …?
Minner fra 1950- og 60-tallet

En huskehåndbok med støtte fra ExtraStiftelsen

Bengt-Ole Nordström

Bestilles i 

 nettbutikken  

300,-
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Minner og verdighet
Minner er viktige for oss. De gir oss hjelp til å huske 
livet vi har levd og hvordan det har formet oss. Det kan 
gi både glede, trygghet og stolthet og bety mye for 
mennesker som er i en situasjon der de lett kan føle 
seg verdiløse og «utgått på dato».

En skattekiste
Forfatteren, Bengt-Ole Nordström, arbeider til daglig 
som frilanser med musikk og erindring for personer 
med demens. I arbeidet med boka har han samlet bilder 
og fakta, anekdoter og rariteter, lenker til filmklipp og 
tips til musikk fra 50- og 60-tallet. Resultatet har blitt 
en skattkiste av minner - en bok som gir hjelp og 
inspirasjon til å reflektere over egen oppvekst, 
samfunnsutvikling eller livet generelt. 
 
Utgangspunkt for gode samtaler
Boka er designet som et album, med bilder på én side 

og tekst på den motstående, slik at en pårørende eller 
pleier kan lese mens den som har demens ser på 
bildene.

For dem som synes det kan være utfordrende å 
kommunisere med personer som har en demenssykdom, 
kan en slik bok bryte is og barrierer og resultere i latter, 
gjenkjennelse og fine samtaler.

Uansett om man har demens eller bare liker å minnes 
gamle dager - eller vil vise barn og barnebarn hvordan 
en telefon så ut før tastingen og sveipingens tid, eller 
at TV-bildene var uten farge - er denne boka et fint 
utgangspunkt.

Boka er produsert med støtte fra ExtraStiftelsen, 
og vil bli delt ut gratis til alle landets sykehjem med 
støtte fra Kavlifondet. Boka kan også kjøpes i 
nettbutikken, som finnes på medlemsnettet, eller via 
nasjonalforeningen.no/nettbutikk for 300 kroner.

På Almas Danseskole i 1950. Her kontrolleres en strømpe på en nylonstrømpefabrikk.
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 Moter 
Strømper så klare som dagen

Kalosjer (overtrekkssko).

 Mariusgenser.

Moteikoner
Birgitte Bardot startet som fotomodell da 
hun var 15 år, og bilder av henne ble publisert 
i motemagasinet Elle. Ryktene gikk om at 
hennes mål var 90 - 60 - 90. Disse målene 
ble ansett for å være idealmål uansett 
hvordan man var skapt fra naturens side. 
Vide skjørt og foldeskjørt var en del av 
moten. Slik sett var 50-årenes mote frodig. 

Jaqueline Kennedy (John F. Kennedy’s 
ektefelle) og Farah Diba (som giftet seg med 
Sjahen av Iran i 1959) var også blant de store 
moteikonene. Farah Diba-frisyre med tupert 
hår var «in». Pels var på moten, ikke minst 
persianerpels. Birgitte Bardot hadde ennå 
ikke blitt vegetarianer og aksjonist mot 
pelsdyroppdrett og selfangst. Den norske 
moteskaperen Per Spook etablerte seg og 
oppnådde suksess i motehovedstaden Paris.
                                        

«Strømper så klare som dagen»
Rundt 1950 kom endelig nylonstrømpene til 
Norge. Det var nøye at sømmen bak satt 
snorrett, for da ble leggenes bue fremhevet. 
En hofteholder med strikker og hemper ble 
brukt for å holde strømpene oppe. En kvinne 
som arbeidet på en nylonstrømpefabrikk 
fortalte at det var utenkelig for henne å 

En moterevolusjon
I løpet av 50- og 60-årene gikk trenden fra 
kalosjer og frakk til platåstøvler og slitte 
skinnjakker. Det oppsto en moterevolusjon 
for alle, men mest for ungdommen.

Sko og støvler var som regel ikke vanntette. 
Folk klippet til tykt med avispapir og brukte 
det som varmende og vannabsorberende 
såler. Fottøy måtte impregneres, pusses og 
stelles godt. Tekstilrasjoneringen opphørte 
på slutten av 50-tallet. Søsken arvet klær 
etter hverandre. Ei lita jente sa det slik: «Når 
klærne blir for små for storesøster, så vinner 
jeg dem!» Mødre sydde om kjolene sine til 
døtrene. Fars gamle dress ble ny dress til 
sønnen. Alt skulle brukes. De fleste sydde og 
strikket selv, for barneklær var dyrt. Noen 
benyttet seg av sydamer. 

Garn fantes bare i bunter. Man måtte nøste 
det opp selv. Barn holdt ofte garnet når mor 
eller bestemor nøstet. Det kilte på hendene 
hver gang tråden gikk rundt. De som ikke 
hadde annen hjelp, måtte bruke en stolrygg, 
eller aller helst et stativ kalt hespetre.

 «Genservise», Alf Prøysen

kunne kjøpe seg et par. Det hadde hun ikke 
råd til. Kvinnene brukte blank neglelakk for å 
stanse masker som holdt på å rakne. 

«Sønnavindsvalsen», Nora Brockstedt.

En bonde så for første gang nylonstrømper 
på en ekspeditrise i en forretning. Han ble 
stående og stirre på leggene hennes, inntil 
hun spurte: «Kan jeg hjelpe Dem med noe?» 
Han svarte: «Jeg bare lurer på hvor 
ledningene (- altså sømmene) fører hen!» 
En annen mann kom inn i en dameundertøy- 
butikk og skulle kjøpe BH til kona si. «Hvilke 
størrelse skal det være?» spurte ekspeditrisen 
«Nummer 58,» svarte mannen selvsikkert. 
«58? Hvor har De fått den størrelsen fra?» 
«Det var enkelt… Jeg bare målte med hatten 
min!»

En gammeldags kolonialbutikk var mye triveligere enn et supermarked.
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Frokostvaner 
Frokosten var selvfølgelig forskjellig i ulike 
familier. De fleste spiste nok brødmat. 
«Ferskt brød var usunt, så det måtte ligge 
noen dager i brødskuffen før vi fikk spise 
det», forteller en mann. Da var det bra hvis 
man hadde elektrisk brødrister. Margarin var 
mye brukt fordi det var billigere enn smør.

Brunost, leverpostei og syltetøy var vanlig 
som pålegg, samt primula, kaviar og 
nøkkelost.

«Far fikk egg hver dag», forteller en 
kvinne. «Vi barna måtte nøye oss med 
søndagsegg. Hvis jeg satte meg ved siden 
av ham, hendte det at han ga meg halve 
egget.»

Noen hadde kjøttpålegg som servelat, 
kalverull, spekepølse eller salt kjøtt. Mange 
drakk kaffe til frokost. Som regel var det 
kokekaffe, men på 1950-tallet kom både 
traktekaffe og pulverkaffe. 

Banos, Sjokade, Nugatti, HaPå, Sunda og 
Rødtopp var søtt og populært som pålegg 
for barn. En primboks hadde navngitte dyr 
som dekorasjon: Det var Edmund elg og 
Ragnvald rev. Men i de fleste familiene tok det 
tid før man brukte penger på ferdigvarer. Folk 
hadde kjelleren full av hjemmelaget syltetøy. 
Noen spiste sukker eller sirup på brødskivene. 
For sukkerglade barn var det stas å få Nesquik 
en gang iblant, men det var billigere med 

kakao. Nesquik kunne i nødstilfeller spises rett 
fra skjeen, hvis det ikke var annen sjokolade i 
huset.

Japansk ris, soll og grøt
Noen barn var så heldige å få puffet eller 
japansk ris til frokost. Cornflakes falt gjerne 
også i smak. På baksiden av cornflakes-
pakkene var det noen ganger ansiktsmasker 
til å klippe ut, med hull til øynene. Strikken 
måtte man stå for selv.

«Mormor hadde alltid ‘japansk ris’ i skapet 
da jeg var barn», forteller en kvinne. «Jeg 
fant en pose forleden, og det ble ren 
nostalgi! Ris, melk og hjemmelaget 
jordbærsyltetøy samt revet kokesjoko- 
lade. Akkurat som i gamle dager!» 

En ung marinegast som jobbet i byssa, skulle 
servere mannskapet litt påfyll på dekk. Han 
entret dekket i stiv kuling med en stor pose 
japansk ris. Men risen forsvant til havs hver 
gang han skulle tømme den fra posen. 

Mange startet dagen med havregrøt eller  
soll (som noen kalte søll). Det var en enkel  
rett som besto av flatbrød, tørt brød eller 
skonroker (kavringer) som var smuldret i biter 
med søt eller sur melk på. Soll kunne søtes 
med syltetøy, bær, frukt eller sukker. Noen 
laget egne melkeringer, en yoghurtliknende 
rett som ble spist med sukker og knust 
kavring på. Den første kjøpeyoghurten  
kom i 1957.

Melken
Før kjøleskapets tid var det vanlig å bruke 
hermetisert melk, Vikingmelk. En type Viking- 
melk var tyktflytende og søt. Den var god å 
bruke når man skulle lage karameller. Da folk 
fikk kjøleskap, fortsatte de med Vikingmelk til 
tur- og hyttebruk. Den var nyttig å ha i skapet 
eller kjelleren på hytta. Selv om det kom mus, 
kunne de ikke spise seg gjennom boksen. 

Mang en boks i hyttekjellerne hadde muse-
spiste etiketter, og muselort lå strødd rundt. 
Uansett var det stil over hyllene, for de var 
dekket av vokset papir, med smårutet  

Modellbåt ved hytta.

Lykken var en trehjulssykkel og en lastebil !
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Leker
Elle, melle deg fortelle ...

mens jeg lurte på hvordan jeg skulle få sagt 

det til mor», forteller hun. «Men jeg grudde 

meg sånn at jeg la veien innom en nabo for å 

hale ut tiden. Da moren der i huset spurte 

etter søsteren min, måtte jeg fortelle at hun 

svømte omkring i dammen. Heldigvis hadde 

en annen voksen sett hendelsen og halt 

ungen på land!»

Storesøsteren i en annen familie var blitt 

lei av lillesøsteren sin fordi hun tok for 

mye av de voksnes oppmerksomhet. En 

dag dukket det opp lapper langs veien 

der de bodde, skrevet med barneskrift: 

«Lita jente, 5 år, til salgs for fem kroner. 

Trenger juling hver dag!»
To nabobarn lekte allerede som fire-

femåringer at de var gift. De lot seg bare 

tiltale med «Larsen» og «fru Larsen». Larsen 

var egentlig en råsterk sjåfør som hadde løftet 

en blytung sovesofa opp trappa til annen 

etasje helt alene. Barna rakk ikke opp til 

dørklokka, men ropte på hverandre gjennom 

avissprekken i døra.
 

  «Hoppetauet», Vidar Sandbeck.

Barn är ett folk och dom  

bor i et främmande land
Vi som var barn på den tiden, lekte oss inn i 

de voksnes verden slik barn alltid gjør. Siden 

de voksne var svært opptatt av telefon den 

gangen, var vi det også. Derfor gikk vi stadig 

rundt og drasset på en plasttelefon. Men for 

barn er det ikke alltid lett å skille mellom lek 

og virkelighet. Hvis vi for eksempel hadde 

lekt frisør og klipt hverandre, ble det plutselig 

alvor. Da hentet far saksen og snauklipte hele 

hodet for å få bort hakkene i håret. 
Et annet område hvor barnelek kunne komme 

i konflikt med voksenverdenen, var når vi 

bygde demninger i gata. Hvis demningen var 

stor nok, kunne den føre til lokale over- 

svømmelser når den omsider brast. 
 «Det gåtfulla folket», Olle AdolphsonBarnlig logikkEn kvinne forteller at hun en gang som barn 

lekte med lillesøsteren sin ved en farlig og 

ulovlig dam. Lillesøster falt i vannet. Siden 

storesøster hadde hørt at denne dammen var 

spesielt farlig, regnet hun nå med at lillesøs-

ter var tapt for alltid. «Jeg rusla hjemover 

Fødsler og legeleker
Var man først gift, var det naturlig å få barn, 

og det gikk greit å bli gravid. Det var bare  

å putte en dukke under genseren. Selve 

fødselen ble likevel dramatisk. «Fru Larsen» 

hadde hørt moren sin snakke om fødsler, og 

hun beskrev dukkefødselen slik: «Det var som 

å ha en bombe i magen.» Lekene var ofte 

spennende og dramatiske som for eksempel 

å bli operert på sykehus. En guttunge ble en 

gang operert av ei lita jente som var korrekt 

antrukket i et forkle (altså legefrakk), og til  

og med hadde lekestetoskop for å lytte på 

hjertet hans. 

Trondheim kommunale husmorskole 1949.

Barnevogntrilling var for kvinner og barn.

Håndarbeid på skolen.

Kjønnsroller

På vei m
ot kvin

nefrigj
øring
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En utslitt husmor har sovnet på sofaen. I den ene 

hånden har hun en bok: «Kunsten å slappe av».
værende på fulltid. Men for dem som bodde 

på bare ett rom, ble det lite å gjøre. Én kvinne 

pusset derfor vinduene hver dag. Mannen 

kom alltid hjem til ferdig middagsmat. 

Deretter sov han middag på sofaen.

«Heksedans», Vidar Sandbeck og 

«Kjærringkjeft», Alf Prøysen

 «Husmorfilmer»

Det var nesten bare ugifte kvinner som hadde 

lønnet arbeid. Gamle normer fra mellom- 

krigstiden stakk dypt. Den gang var arbeids- 

løsheten så stor at mann og kone ikke kunne 

ha jobb begge to. Men etter hvert som 

arbeidsmulighetene på ny dukket opp, tok 

flere og flere kvinner seg jobb som ufaglært 

arbeidskraft innen industri, varehandel og 

kontor. Det trengtes mange sekretærer.

Husmorskoler og husmorforbund

I mange familier var det uaktuelt at en kvinne 

skulle få høyere utdanning. Hun ville jo 

allikevel komme til å «bli forsørget». En 

kvinne kunne til nød utdanne seg til et «kall» 

som sykepleier eller lærer. Hvis hun giftet 

seg, var det likevel slik at hun helst burde vike 

plassen for ugifte. Enkelte sykepleierskoler 

«Det svake kjønn»

Kvinnen var til på mannens premisser. Det ble 

sagt at «en god husmor er gull verdt», for det 

var hun som tok hånd om familiens ressurser. 

Hun var dessuten ansvarlig for både barna og 

mannens trivsel. 

I Heimkunnskapsboka fra 1950-årene sto 

det: Bruk noen få minutter på å vaske 

barnas hender og fjes, kam håret deres og 

skift klærne. Barna er hans små skatter, og 

de bør se slik ut. Minimer all lyd, spesielt 

dersom mannen må kjøre i rushtrafikken. 

Eliminer all lyd fra vaskemaskinen. 

Oppfordre barna til å være stille når han 

kommer. Motta ham med et varmt smil og 

vær lykkelig. Si at det er bra å ha ham 

hjemme. Dette kan tilføre ytterligere verdi 

til dagen hans. Han trenger all 

romantikken han kan få fra deg.

Hjemmeværende husmødre

Som den eneste «ansatte» i hjemmet var 

husmoren sårbar. Men samfunnets ideal i 

perioden 1945–1965 var at familien skulle 

drives av en forsørgerfar og en husmor. I 

1950-årene var det så tungvint å stelle et 

hjem at det nesten krevdes en hjemme- 

tok ikke opp gifte studenter før i 1958. 

Unge jenter måtte hjelpe til i huset, mens 

brødrene slapp unna. Jenter burde dessuten 

ha husmorskole og lære søm for å være godt 

forberedt til rollen som husmor. Norges 

Husmorforbund hadde 70 000 medlemmer i 

1960. Likevel ble husmoren lavt verdsatt. En 

reklame kunne lyde slik: «Dette fotografi- 

apparatet er så enkelt at selv mor kan klare 

det!» Kvinner risikerte å gi alt for familien og 

sitte igjen slitne og tomme, beskyldt for å ha 

«støv på hjernen». For mannen var det da 

kanskje mer spennende å ta med sekretæren 

på forretningsmiddag enn sin egen kone. 

 «Støv på hjernen –dvd-trailer»

Gifte kvinners lønnsinntekt ble betraktet som 

ekstrainntekt, og ble hardt beskattet. 

Dessuten satte mannen sin ære i å forsørge 

kvinnen. Han satte henne gjerne på en 
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Enkle grep for å redusere kolesterolet!
Visste du at å bytte ut matvarer med mye mettet fett til fordel for umettet fett kan gi 
redusert risiko for hjerte- og karsykdommer? 

En ny norsk studie publisert i British Journal of Nutrition i oktober 
2016, viser at små grep i kostholdet kan redusere kolesterolet 
betraktelig. Funnet bekrefter dermed at man fint kan leve og spise 
som normalt, og likevel gjøre noe bra for kroppen sin.

Hjerte- og karsykdommer er fortsatt en av hovedårsakene til 
dødsfall i Norge. Risikofaktorer som arv og kjønn kan vi dessverre 
ikke gjøre så mye med, men andre risikofaktorer som høyt 
kolesterol, røyking, høyt blodtrykk, stress, diabetes type II, overvekt 
og mangel på regelmessig fysisk aktivitet er heldigvis faktorer vi 
selv kan påvirke.

Vita hjertego'
I 1997 lanserte Mills DA Vita hjertego'. Dette er en serie produkter 
som bidrar til et hjertevennlig kosthold ved at de er rike på umettet 
fett og fiber, og inneholder mindre salt. 

Reduserte kolesterolet
Det er forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og 
Akershus som står bak studien [1]. I åtte uker ble 99 testpersoner 
delt i to grupper hvor én spiste hverdagsprodukter med mettet fett, 
mens eksperimentgruppen fikk tilsvarende produkter som er rike 
på umettet fett fra Vita hjertego'.

Resultat
Resultatene er slående, hvor gruppen som byttet ut mettet fett 
med umettet fett reduserte totalkolesterolet med 9 % og LDL 
kolesterol med 11% sammenlignet med kontrollgruppen. Det 
tilsvarer en reduksjon i risiko for hjerte- og karsykdommer på 27% 
[2]. 

Denne studien bekrefter at helsemyndighetenes kostholdsråd 
kan gi stor helsegevinst. Å erstatte mettet fett med umettet 
fett, sammen med et variert og balansert kosthold og en sunn 
livsstil, bidrar til å opprettholde normale kolesterolverdier. Studien 
bekrefter også at små grep som lar deg beholde dine matvaner 
kan være veien til et sunt og godt kosthold uten sære dietter, med 
en lang «nei-liste».

For gode oppskrifter og tips til 
sunne valg i hverdagen se mer 

på www.vitahjertego.no

[1] Ulven SM, Leder L, Elind E, et.al. Exchanging a few commercial, regularly consumed food items with improved fat quality reduces total cholesterol and LDL-cholesterol: a 
double-blind, randomised controlled trial. Br J Nutr. 2016 Oct;116(8):1383-1393. 
[2] Law MR, Wald, NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease? BMJ. 1994 Feb 
5;308(6925):367-72.

FAKTA OM STUDIEN 
• Forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo 

og Akershus har sett på effekten av å bytte ut hver-
dagsprodukter med mye mettet fett med tilsvarende 
produkter rike på umettet fett.

• 99 friske personer med moderat forhøyet kolesterol (≥ 
3.5 mmol/L) deltok i studien, som gikk over  
åtte uker.

• Det ble tatt hensyn til normale porsjonsstørrelser, vanlig 
treningsrutiner, og ingen andre spesielle endringer i 
kosthold eller livstil.

• Studien viste en betydelig reduksjon i totalkolesterol 
og i LDL-kolesterol i gruppen som spiste produkter med 
sunnere fettsammensetning. Disse vil kunne redusere 
risiko for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med 
kontrollgruppen. 

ANNONSE
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Noen å snakke med
Jeg savner å ha noen å snakke med om demens. Min 
kone har blitt dårligere av sykdommen det siste året. 
Barna er gode å ha, men de har nok å tenke på så jeg 
vil ikke bry de med alt mitt. De skjønner nok ikke 
helt hvordan jeg har det, tror jeg. Vet dere om noe 
som kan hjelpe, hvor kan jeg henvende meg? 

Demenslinjen får mange henvendelser fra nære 
pårørende som har behov for å snakke med andre i 
samme situasjon. En likeperson er en som selv er, eller 
har vært,  nær pårørende til en person med demens. 
Likepersonene har ulike erfaringer, men de har det 
felles at de har overskudd til å dele av sine erfaringer 
og å være en støtte for andre pårørende. De har gått på 
kurs i regi av Nasjonalforeningen for folkehelseen og 
de har taushetsplikt. Det er nå 77 likepersoner fordelt 
over hele landet. Alle kan nås på telefon. På nettsiden 
vår nasjonalforeningen.no/likeperson finner du en 
oversikt over. Du kan også ringe Demenslinjen på  
23 12 00 40 så hjelper vi deg med å finne en likeperson 
vi tenker kan passe for deg.

SVES og VES
Jeg har vært hos legen og tatt EKG. Har fått beskjed 
om at jeg har SVES og VES. Er det farlig og kan det 
behandles?

SVES OG VES er det vi til daglig kaller hjertebank og 
ekstraslag og det må ikke forveksles med atrieflimmer. 
Mens atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag er SVES 
og VES vanligvis ufarlig. SVES står for supraventrikulære 
ekstrasystoler (ekstraslag). VES står for ventrikulære 
ekstrasystoler. SVES og VES er de vanligste 
forstyrrelsene i hjerterytmen. Selv om det er ufarlig å 
ha det kan det kan skape mye ubehag. Det er viktig å 
finne ut om det er bakenforliggende hjertesykdom som 
er årsaken til SVES og VES. Vanligvis er det ikke behov 
for behandling av SVES og VES. I noen tilfeller kan 
medisiner som reduserer hjertefrekvensen dempe 
ubehagene. Det er vanligst å prøve en betablokker. For 
mange vil det være nok å ta hensyn til faktorer som 
kan forverre tilstandene slik som stress, kaffe, alkohol, 
stimulerende stoffer eller medikamenter. 

Hjerteinfarkt eller hjertesvikt 
Hva er forskjell på hjerteinfarkt og hjertesvikt?

Ved hjerteinfarkt er en av kransårene til hjertet gått tett 
og du får et «sår» på hjertet. Vanlige tegn til hjerteinfarkt 
er smerter midt i brystet, gjerne med utstråling til en 
eller begge armer, pusteproblemer og kvalme. Ved 
hjertesvikt er hjertes pumpeevne varig nedsatt. Vanlige 
tegn til hjertesvikt er tungpusthet, hovne bein og 
tretthet.

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

Kurs for nye likepersoner 2018
Kunne du tenke deg å være likeperson eller kjenner 
du noen som kan egne seg? Helgen 26.-28. jan 2018 
arrangerer Nasjonalforeningen nytt kurs i Oslo.
For spørsmål eller mer informasjon ta kontakt med
Liv Anita Brekke, tlf 40 44 57 34, epost:  
libr@nasjonalforeningen.no eller Vigdis Ween,  
tlf  40 44 57 36, epost: viwe@nasjonalforeningen.no
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

4 kyllingfileter
2 ss hvetemel
1 ts salt
1 krm pepper
1 hel hvitløk
2 ss olivenolje
½ l vann 

1 terning hønsebuljong
4 ss appelsinjuice
1 vårløk
persille
4 mellomstore poteter
400 g babygulrøtter
400 g aspargesbønner 

K Y L L I N G

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Skyll kyllingfilétene og tørk de med kjøkkenpapir.
  Ha hvetemel, salt og pepper i en liten plastpose. 
Varm oljen i pannen.
  Skrell hvitløken. Skjær hvitløkfeddene i to. La 
hvitløken frese i olje i pannen til den blir gyllen. Ta 
hvitløken opp av oljen med en hullsleiv. Ta vare på 
hvitløken.
  Ha kyllingfiléten i melblandingen før den has i 
pannen. 
  Stek kyllingen i hvitløksoljen i pannen i ca 5 minutter 
på hver side.
  Ha vann og buljong i pannen og kok opp. Tilsett 
hvitløk og vårløk i ringer.

 MED SMAK AV HVITLØK

  Tilsett appelsinjuice og la alt koke under lokk i 
pannen i ca 20-25 minutter til kyllingen er ferdig. Ha 
kylling og løk over på et fat. For å holde kyllingen varm, 
kan den pakkes i folie til buljongen er ferdig innkokt.
  La buljongen koke inn til ca 2,5 dl.
  Om ønskelig kan du sile buljongen før du har den 
over kylling og løk. 
  Server med et dryss av persille med kokte poteter 
og grønnsaker. Velbekomme. 
  TIPS! Får du tak i fersk asparges eller sukkererter, 
kan disse koke lett i kraften og serveres i stedet for 
babygulrøtter og bønner.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Turgruppa fra Nasjonalforeningen 
Jøsneset helselag går hver tirsdag kl. 
18.30 fra brannstasjonen på 
Jøseneset. Vi går en times tid rundt 
om i bygda, alt etter været og årstid.

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

Fysisk aktivitet i skolen
I disse dager gjennomføres den 
nasjonale hoppetaukonkurransen 
for skoleelever på 4.-7.klassetrinn. 
Målet med den årlige konkurransen  
er å vise at fysisk aktivitet både er 
morsomt og bra for helsen, og fint 
kan kombineres med fag og 
undervisning. Barn anbefales å 
være aktive i minst én time daglig, 

men målinger viser dessverre at en stor andel av barna 
ikke oppfyller disse anbefalingene. Nasjonalforeningen 
for folkehelsen har lenge jobbet for at skoleelever skal 
få en time fysisk aktivitet hver dag, siden studier har 
vist en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet, 
skoleprestasjoner, konsentrasjon, hukommelse og godt 
klassemiljø. En stor amerikansk rapport som 
sammenfattet resultatene fra 50 ulike studier på effekten 
av fysisk aktivitet i skolen kom til følgende konklusjoner. 

1) Det er overbevisende dokumentasjon på at fysisk 
aktivitet kan forbedre skoleprestasjoner i form av bedre 
karakterer og testresultater. 
2) Mye tyder på at fysisk aktivitet kan ha en innvirkning 
på kognitive ferdigheter, konsentrasjon, oppmerk-
somhet og oppførsel på skolen.
3) Å bruke mer tid til fysisk aktivitet i skolen på 
bekostning av andre fag, ser ikke ut til å ha noen 
negative konsekvenser på elevenes ferdigheter i disse 
andre fag. 

Anbefalingene fra rapporten er derfor i tråd med 
ønske om å innføre en time fysisk aktivitet i skolen 
hver dag. Gjør man også en ekstra innsats for å opplyse 
elevene om de positive effektene av trening på en 
spennende måte, samt kurser lærerne i gode måter å 
inspirere og aktivisere barna på, så gjør man 
sannsynligvis en veldig god investering for å bedre 
skoleprestasjoner og fremtidig helse.

Foto: Privat

Turer i Jøsneset

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
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M E D L E M S N Y T T

Fysisk aktivitet etter hjerteinfarkt.
At fysisk aktivitet er nyttig, er ingen 
nyhet: Heller ikke at vi i dag 
oppfordrer pasienter som har 
overlevd et hjerteinfarkt til å drive 
aktiv fysisk trening. Det er 
utarbeidet retningslinjer både i 
USA og Europa, der man anbefaler 
at pasientene er fysisk aktivite i 30-

60 minutter fra fem til sju ganger i uka. I de europeiske 
retningslinjene angir en at aktiviteten skal opp til 64-73 
prosent av maksimal puls, eventuelt høyere dersom 
treningsøktene har kortere varighet. I tillegg anbefales 

styrketrening, gymnastikk, og tyngre hagearbeid. Slike 
råd inngår i retningslinjene for rehabilitering etter et 
akutt sykdomstilfelle, men vi vet lite om hvordan dette 
praktiseres på de ulike sykehusene i landet. 
Undertegnede, men her kan jeg ta feil, er også usikker 
på hvor meget norske leger og annet helsepersonell 
egentlig vet, og kan formidle om ulike treningsformer 
som passer for denne pasientgruppen. Fysisk aktivitet 
er en billig behandlingsform. Det er behandling med 
mange gunstige virkninger, og med få bivirkninger. 
Dessuten kan det være morsomt. Nasjonalforeningen 
for folkehelsen bør bidra til å fremme kunnskapsnivået, 
og aktiviteten også på dette området.  

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

Filmen «Husker du meg?»
Skal dere ha informasjonsmøte om demens? Da 
anbefaler vi denne filmen som blant annet er produsert 
med midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Filmen handler om yngre med demens og varer 35 
minutter. Regissøren, Ragnhild Nøst Bergem, tilbyr 
opplegg med visning og foredrag i etterkant. Opplegget 
koster 5 500 kroner, pluss reiseutgifter. Det kan søkes 
støtte fra TV-aksjonsmidlene på www.nasjonalforeningen.
no/medlem. Avtale om visning gjøres direkte med 
regissøren på 48 22 80 59 eller ragnhildn.bergem@
gmail.com.

Demensaksjonen 2017
Årets aksjon finner sted 18. – 24. september. Før 
sommeren kommer, kan det være lurt å etablere en 
aksjonsgruppe og fordele ansvar. Voksne bøssebærere 
får mest penger i bøssa, men bruk gjerne skoleelever 
som supplement. Husk å ta kontakt med skolen i mai, 
før de legger sine planer for høsten. Det beste er å bruke 
kontakter dere allerede har.

Ny politisk plattform for demens
Fram mot neste demensårsmøte i 2018, skal det lages 
ny politisk plattform som skal erstatte dagens 
prinsipprogram. Råde for demens ønsker at så mange 
som mulig blir med på denne diskusjonen, og vil samle 
inn så mange forslag og ideer som mulig fra hele landet. 
Diskusjonsopplegg ble sendt ut i april, og på www.
nasjonalforeningen.no/medlem. Alle lokallag og 
enkeltpersoner er velkommen til å sende inn forslag, 
til post@nasjonalforeningen.no.

D A G  T H E L L E

L E D E R

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 17 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen 
Sør-Audnedal helselag, 110 år
n  Nasjonalforeningen Alta 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Sørreisa 
helselag, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Borge 
helselag, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Hidra 
helselag, 100 år
n  Nasjonalforeningen 
Steinsgrenda helselag, 90 år
n  Nasjonalforeningen Vårvon 
helselag, 85 år 
n  Nasjonalforeningen Tunhovd 
helselag, 50 år
n  Nasjonalforeningen Vinderen 
helselag, 45 år
n  Nasjonalforeningen 
Slagforeningen i Rogaland, 30 år

n  Nasjonalforeningen Lønset 
helselag, 25 år
n  Nasjonalforeningen Midt 
Østerdal demensforening, 10 år
n  Nasjonalforeningen Alstahaug 
demensforening, 10 år 
n  Nasjonalforeningen Asker 
demensforening, 10 år 
n  Nasjonalforeningen 
Sandefjord demensforening,  
10 år
n  Nasjonalforeningen Gildeskål 
demensforening, 5 år 
n  Nasjonalforeningen 
Leirfjorden demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen
n  Nasjonalforeningen Bærum 
demensforening

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

n  MAI
Uke 21: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
30. mai: Premiering nasjonal 
vinner Hopp for hjertet
31. mai-1. juni: Premiering 
fylkesvise vinnere Hopp for 
hjertet

n  JUNI
7. juni: Sentralstyremøte
7.-8. juni: Landsstyremøte
13. juni: Frist for oppgjør 
Nasjonalforeningens 
hjerteuke

n  JULI
1. juli: Frist for å søke 
momskompensasjon

n  AUGUST
1. august: Frist for 
innsending av stoff til 
medlemsbladet
Uke 33: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
Uke 33: Arendalsuka 
25. august: Søknadsfrist for 
helseprosjekter 
ExtraStiftelsen 
25. august: Frist for bestilling 
av materiell til 
Demensaksjonen 

n  SEPTEMBER
1. september: Søknadsfrist 
Hjerte- og karmidler
15. september: Søknadsfrist 
ExtraExpress høst
18.-24. september: 
Demensaksjonen
21. september: Den 
internasjonale 
Alzheimerdagen, utdeling av 
demenspris

På toppmøte med statsministeren
Regjeringen skal nå lage en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre 
tjenester til disse pasientgruppene. Anne Rita Øksengård, forskningsleder 
i Nasjonalforeningen for folkehelsen, deltok tidligere i år på et toppmøte 
om hjernesykdommer. Statsminister Erna Solberg og helse- og 
omsorgsminister Bent Høie hadde invitert forskere, klinikere og pasienter 
til samtale om hvordan Norge kan bidra til økt kunnskap om 
hjernesykdommer. 
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L A N D E T  R U N DT

Folkesti i Gildeskål

Nasjonalforeningen Saura helselag har, med god 
hjelp fra Nordfjorden idrettslag, ryddet og 
opparbeidet en tursti i nærmiljøet. Stien er nå på 4,5 
km, hvorav 2 km er tilpasset rullestolbrukere. Stien 
kan brukes hele året, og er blitt populær. I 2016 var 
over 1 700 registrert, hvorav 6 personer hadde gått 
mer enn 100 turer hver.

Æresmedlem

Guri Rauland (88) er blitt utnevnt til æresmedlem i 
Nasjonalforeningen Uvdal helselag. Hun har vært 
medlem siden tidlig på 50-tallet, og vært leder i 
mange år. Selv om hun gikk ut av styret i 2012 er hun 
fremdeles med på helselagets tilstelninger. 

Jubileum for seniordans

For 20 år siden startet Nasjonalforeningen Hakadal 
helselag opp med seniordans for en liten gruppe, 
som per i dag har 41 medlemmer. Tilbudet har også 
blitt utvidet med linedance og rounds. Mange har 
fått nye venner og blitt med på andre aktiviteter. 
Feiringen fant sted på Klækken hotel.

Turgruppe i Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Vik helselag har en aktiv 
turgruppe, som nå har utvidet sitt tilbud fra å gå en 
tur i uka, til å gå to dager i uken. Som regel er det 
15-20 stykker som går i alt slags vær, og hver sommer 
har de en tur til Ramberastølen.
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L A N D E T  R U N DT

Styrketrening i Uskedal

Nasjonalforeningen Uskedal helselag har 
styrketrening for voksne hver mandag kl. 11. 
Tilbudet er åpent for alle, og består av enkle øvelser 
som legger grunnlag for bedre styrke og førlighet. 
Tilbudet er godt mottatt, med rundt 15 deltagere 
hver gang.

Smart på mat i Finnmark

Nasjonalforeningen Lebesby demensforening, med 
hjelp fra fylkeskontoret i Finnmark, presenterte 
Smart på Mat på Kjøllefjord skole. Flere av de 
praktiske oppgavene ble testet, og blindtest av 
grønnsakdip var en av favorittene.

Gåtur med noe attåt

Nasjonalforeningen Granvin helselag sin gågruppe 
fikk med seg en ergoterapeut på et par av turene før 
påske. Der fikk de lære øvelser som de kan bruke 
for å få enda mer variert trim på turene; med 
styrketrening, balanse, koordinasjon og økt 
intensitet.

Demenscafé i Fredrikstad

Nasjonalforeningen Onsøy helselag hadde en 
kjempehyggelig demenscafé i desember for beboere 
i Lerkeveien Omsorgsbolig  i Fredrikstad. Ved siden 
av lapskaus og kake, ble laget underholdt av 
Glommaduetten.
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Med din hjelp 
redder vi flere liv!

Med din hjelp får vi flere hjerter til å 
banke lenger – støtt vår forskning!

Du kan også gi en gave 
til konto 1644 08 46665

Professor Jan Erik Nordrehaug
Leder av Nasjonalforeningens 
hjerte- og karråd

«Din støtte til forskning på 
hjerte- og karsykdommer 
nytter! Forskning redder 
liv takket være stadige 
fremskritt og kommer alle 
pasienter i hele Norge til 
gode.»

Send sms
HJERTE til 2216

og gi 150 kr
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