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Vi fornyer oss stadig, og bidrar 
på nye måter til en samfunns-
dugnad for helse og trivsel. To 
eksempler på dette kan dere lese 
om i dette nummeret av Hjerte 
og hjerne: Aktivitetsvenn og 
Smart på mat.

Smart på mat er et nettbasert læremiddel til bruk i 
skolefaget mat- og helse. Mat og helse er det faget i 
grunnskolen som har færrest timer. Da blir det viktig 
at disse timene brukes godt, og at elevene tilegner seg 
den livsviktige kunnskapen om hvordan vi bør spise 
for å holde oss friske og ha det bra. Så små fag er 
forlagene lite interessert i å lage læremidler til, og 
skolene setter av lite penger til undervisningen. Smart 
på mat er tilgjengelig for alle på nettet og er gratis for 
skolene å bruke. Undervisningsopplegget er laget i tett 
samarbeid med lærere og tilpasset det lærerne har 
ønsket seg for å engasjere elevene, blant annet gjennom 
praktiske oppgaver. Mottakelsen så langt tyder på at vi 
har truffet godt. Mange av våre lokallag samarbeider 
også med skolene om for eksempel skolefrokoster, der 
de snakker med elevene om hva som er smart å spise. 
Nå håper vi mange vil fortelle om det fine nye 
læremiddelet.

Aktivitetsvenn ble startet for to år siden med penger 
fra TV-aksjonen. Det spesielle med vårt tilbud er at 
aktivitetsvennene får opplæring om demens. Det får 
ikke andre besøksvenner. Vi kaller det aktivitetsvenn, 
fordi vi vet at det er viktig for mennesker med demens 
å være i fysisk og sosial aktivitet. Det er viktig for deres 

livskvalitet, men også for deres helseutvikling og når 
det gjelder å ta vare på de evnene og ressursene de har, 
på tross av sykdommen. Ved å være aktivitetsvenn hos 
oss, vil også flere får vite at vi er en interesseorganisasjon 
som kjemper for deres sak. Så langt er ordningen med 
aktivitetsvenn startet opp i over hundre kommuner og 
over tusen har blitt aktivitetsvenn for enten en enkelt-
person eller på sykehjem. Vi ser at det er viktig for dem 
som har demens å få en støttespiller til inn i livet sitt, 
men her er det vinn-vinn: de som blir aktivitetsvenner 
får også muligheten til å bli kjent med nye mennesker 
og å kunne bety noe for andre.

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 

Vi fornyer oss!

Digitalt undervisningsmateriell 
til mat og helse for 5.–7. trinn

SMART PÅ MAT

smartpåmat.no

Gratis
Ingen innlogging 

eller passord
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Nasjonalforeningen for folkehelsen hadde fått med seg 
ingen ringere enn kjendiskokken Eyvind Hellstrøm til 
lanseringen av smartpåmat.no, vårt splitter nye 
undervisningsmateriell i mat- og helsefag for 5.-7. trinn 
i barneskolen. 

Herr Smart på mat
– Vet dere hvem dette er? spør generalsekretær Lisbet 
Rugtvedt de 15 spente elevene fra 6. trinn ved Ruseløkka 
skole i Oslo.

– Jaaaa! er det klare svaret hun får. Alle vet hvem 
TV-kjendisen Hellstrøm er. Og nå står han her altså 

Anbefalt av selveste  
herr Smart på mat 
– Smartpåmat.no er et fantastisk hjelpemiddel til å forstå hvor 
viktig maten er for kroppen, sa en begeistret Eyvind Hellstrøm 
under lanseringen av undervisningsopplegget Smart på mat. 

T E K S T    |   R A G N H I L D  H .  A A D L A N D  H Ø E N

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

Audun Lysbakken (SV) og Eyvind Hellstrøm ble med på lanseringen av Smart på mat fordi de synes det er viktig at 
skolen blir bedre til å lære barna om hvor avgjørende maten er for helsen. 
- Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Vi vil bidra til at barn lærer å spise sunt og får gode vaner tidlig, sier 
generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
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S M A R T  PÅ  M AT

live i deres eget skolekjøkken. 
– Hvordan skal vi introdusere deg? Hva er tittelen 

din? spør Rugtvedt.
– Smart på mat, svarer Hellstrøm og smiler bredt.
Lisbet Rugtvedt ler og fortsetter:
– Vi gir bort dette læremiddelet til skolen fordi vi 

vil bidra til at barn lærer å spise sunt og får gode vaner 
tidlig. Det er helt gratis å bruke smartpåmat.no. Smart 
på mat er Nasjonalforeningen for folkehelsens gave til 
norske barn.

– Et fantastisk hjelpemiddel
Deretter overtar Hellstrøm. Han forteller barna at å 
lære om mat er like viktig som de andre fagene. 

– Alt i matbutikken er nemlig ikke sunt og godt. 
Derfor må vi lære om maten. Dere er så utrolig heldige 
som har fått smartpåmat.no! Det er et fantastisk 
hjelpemiddel til å forstå hvor viktig maten er for 
kroppen. Dere kan lære så mye av det! sier han 
begeistret til barna. 

Audun Lysbakken (SV) er takknemlig.
– Det er litt rart å tenke på at det er Nasjonalforeningen 
for folkehelsen som må lage undervisningsmateriellet 
til et fag i skolen. Det burde jo vært noe som vi politikere 
sørget for at dere hadde, sier Lysbakken til elevene.

– Gøye tester
De 15 barna får prøve seg på både sukkertesten, 
fibertesten og melketesten. Etterpå er de opprømte og 
glade.

– Synes dere dette var gøy, spør Lisbet Rugtvedt.
– Jaaaaaa! kommer det i høylytt kor fra barna, og 

en gutt legger til:
– Én gang til!

Fra i høst er det mulig for lokallagene å søke om 2 000 
kroner ekstra til markedsføring av Smart på mat. 
Generalsekretær Lisbet Rugtvedt håper på drahjelp for 
å gjøre Smart på mat kjent over hele landet. 

– Det er få som er bedre posisjonert til å påvirke 
fremtidens kosthold enn nettopp lærerne i mat- og 
helsefaget. Vi tror at Smart på mat kan få mye å si for 

fremtidens kosthold og folkehelse i Norge – så lenge 
skolene bare blir kjent med at opplegget finnes. Til 
dette trenger vi lokallagenes hjelp, sier Rugtvedt.

Bestill brosjyrer til utdeling på skolene her:  
www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

Søk om tilskudd til markedsføring av Smart på mat

– Jeg håper dere bruker dette nye, spennende og nyttige 
verktøyet som Smart på mat er, og at dere hjelper 
foreldrene deres med å lage middag, oppfordret  
stortingspolitiker Kristin Vinje (H) under lanseringen 
av smartpåmat.no.



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

L O K A L L A G

Rune Samdal, ein av dei pårørande, ser at musikkgruppa 
gjev kona Kirsten gode opplevingar. 

– Det hender at ho er sliten, forvirra eller nedstemt 
når eg hentar henne på sjukeheimen. Men det skjer 
alltid ei endring straks vi kjem til Lynghaugsenteret. 
Ho byrjar å stråle. Gode sider frå den eigentlege 
personlegdomen hennar vert trylla fram. Ho får med 
eitt fornya energi. Desse onsdagane kjem hovudet på 
puta fleire timar etter normal leggetid.  

Godt samarbeid med fleire
Musikkgruppa, eit av flere tilbod som Bergen 
demensforening gir, er for heimebuande med demens 
saman med ein pårørande. Hovudfokuset er å dele 
musikalske og sosiale opplevingar, synge saman og dele 
forteljingar og minne knytta til musikken. 

Solgunn E. Knardal, musikkterapeut ved NKS 
Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus er ansvarleg for 
aktiviteten og det musikalske innhaldet, mens Bergen 
demensforening stiller opp med de frivillige. Lynghaug 
aktivitetssenter stiller sine godt eigna lokale til disposisjon. 

Bergen demensforening frontar også musikk-
gruppa på nettsida, og er aktive med annonsering i 
brev til medlemmer, i avisa, gjennom sosiale medier, 
epost til kommunen sine sjukeheimar, hukommelses-
team, dagsenter, heimesjukepleie og kompetansesenter 
for demens.

– Personar med demens opplever mange utfordringar 
i løpet av ein dag. Musikkgruppa er ein møteplass som 
søkjer å skape gode kjensler, samhald og meistring 
gjennom sang og musikk, seier Trond Eirik Bergflødt, 
styremedlem i Bergen demensforening.

Musikk som verktøy 
– Som leiar for aktiviteten, må eg seie at deltakarane i 
gruppa gir ein eigen energi, seier Knardal. Musikken 
gjer at minne vert delt, både mellom dei ulike para – og 
i gruppa. Vi ser blikk bli veksla, hender som finn 
kvarandre  og armkroken vert stilt til disposisjon. 
Gjennom songar frå ei gyllen kjærestetid og felles gode 
opplevingar, eller gjennom tekstar som oppfordrer til 
å «gje meg handa di, ven» eller «sett deg i armkroken 
min» vert det gode ein har saman tydeleg. Fellesskapet 
og dynamikken motiverer. 

Faste rutiner
Ramma for tilbodet er enkel. Musikkterapeut og to 
frivillige frå demensforening, er på plass i god tid. Dei 
klargjer rommet, plasserer stolar i ein ring utan bord 
for at musikkterapeuten  skal kunne  bevege seg fritt 
rundt til alle deltakarane. Dei  har god tid til å  helse 
på kvar enkelt når dei kjem, og la deltakarane kjenne 
seg velkomne. 

Musikk og minner
Annankvar onsdag ettermiddag møtast personar med  

demens saman med pårørende på Lynghaug aktivitetssenter  
ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen. Tonar av kjende songar  

og melodiar vekkjer minne og engasjement.

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

F O T O    |   T R O N D  E I R I K  B E R G F L Ø D T
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Kvar gong startar dei med den samme songen for å 
setje stemninga. Så kjem deltakarane med sine 
songynskje frå heftet eller har eventuelt andre forslag. 
Mellom songane går samtalen lett og latteren sit laust. 
Etter ein time er det kaffi, te og enkel kaffimat å bite i. 
Til avslutning syng dei igjen saman. 

Gode frivillige
Noko av suksessfaktoren består i at dei som arbeider i 
musikkgruppa kjenner kvarandre godt og jobbar godt 
saman. Fire faste frivillige rullerer slik at alle er kjende 
med forma på gruppa og ikkje minst med menneska 
som tek del. Alle er svært erfarne innanfor arbeid i 
demensomsorg, noko som gjer settingen trygg å vere 
i for alle partar. 

– Eg ser fram til desse samlingane, og gjer denne 
frivillighetsjobben med stor glede. Eg hentar sjølv 
overskot og inspirasjon i denne gruppa, seier Else Daae, 
ei av dei frivillige. Det er positivt å vere med og sjå 
korleis musikken skaper samhald på ein arena der alle 
er tett på kvarandre, og avstanden mellom dei som er 
sjuke og dei som er friske, vert mindre.

Godt for begge parter
Deltakarar som har vore med frå starten, kjem også 
etter å ha flytta på sjukeheim. Pårørande hentar sin 
ektefelle for å gå ut saman på musikkgruppa. Samdal 
er en av disse. – Deltaking i musikkgruppa er ein av 
dei tinga Kirsten og eg framleis kan gjere saman. Og 
når ho har det bra, har også eg det bra. 

MUSIKK OG TRENING GIR MENING

Musikkgruppa i Bergen er ein møteplass som søkjer å skape gode kjensler, samhald og meistring gjennom sang og musikk.

Med bakgrunn i erfaringene fra Bergen, er det 
utarbeidet et opplegg for trim til musikk. Det kan 
brukes både individuelt og på dagsenter eller 
sykehjem. Filmer og informasjon som beskriver 
hvordan man kan gå fram er publisert på nett: 

www.nasjonalforeningen.no/tilbud/
musikk-og-trening. 
Lokallag kan gjerne benytte dette 
lokalt, eller markedsføre det overfor 
dagsentre og sykehjem. Prosjektet 
er finansiert med midler fra 
ExtraStiftelsen
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Hjerte og smerte
Hos noen kvinner kan hjertesykdom gi sterke smerter, uten at 

det gir utslag på vanlige tester for hjertesykdom. Andre 
merker ingenting, før de plutselig blir ordentlig syke.

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

F O T O    |   R O N A L D  J O H A N S E N

Andrea Milde Øhrn er lege og stipendiat ved 
Universitetet i Tromsø (UiT). Hun er med i en 
forskningsgruppe som mottar midler fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Målet er å finne 
ut mer om forskjellen på kvinner og menns hjerter.
– Generelt er både behandling og ettervern av 

hjertepasienter basert på forskning hos menn, sier Øhrn. 
Dette mener hun blant annet historiske årsaker i 

den omfattende forskningsinnsatsen som ble gjort for 
å få ned den høye forekomsten av hjertesykdom blant 
relativt unge menn på 60-70-tallet. Siden den gang har 
dødeligheten blant menn gått kraftig ned, selv om 

Forsker Andrea Milde Øhrn måler smerteopplevelsen til deltakerne i forskningsprosjektet  
ved å be dem stikke hånda ned i kaldt vann.
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hjerte- og karsykdom fortsatt er den vanligste døds-
årsaken blant begge kjønn. For å få ned dødeligheten 
som følge av hjertesykdom tilsvarende for kvinner, må 
det mer kunnskap til. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av 
å støtte forskning som kan føre til enda bedre 
behandling av kvinnehjerter.

Ulik opplevelse av smerte
– Generelt sett får kvinner infarkt senere i livet enn 
menn, men har dårligere prognoser. Det ser ut til at 
færre kvinner har tette årer, men hos flere ligger det 
såkalt mikrovaskulære årsaker bak infarktene – feil i 
de små karene rundt hjertet. Disse tilstandene er ikke 
like lette å diagnostisere, noe som gjør at kvinner på 
feil grunnlag kan bli beroliget med at de ikke feiler noe, 
sier hun.

Andrea Milde Øhrn forsker på såkalte stumme 
hjerteinfarkt – det vil si infarkt uten smerter i brystet. 
En større andel av hjerteinfarkt hos kvinner er av denne 
typen hjerteinfarkt.

– Stumme hjerteinfarkt trenger ikke være helt 
stumme, men den som opplever infarktet kan forstå 
det som noen annet, forteller hun. Symptomene kan 
for eksempel oppfattes som angst, fordøyelsesbesvær 
og ryggsmerter. Disse pasientene søker ikke lege, eller 
får ikke riktig diagnose når de går til lege, og går dermed 
glipp av riktig behandling. 

For å klare å fange opp pasienter som står i fare 
for å utvikle hjertesykdom på et tidligere tidspunkt, 
må man kunne tolke forvarslene bedre. Øhrns 
forskningsgruppe arbeider derfor med å få mer 
kunnskap om forskjellen på menn og kvinners 
opplevelse av smerte.

– Det vi vet er at kvinner generelt har høyere 
følsomhet for smerte. Samtidig er det en større andel 
kvinner som får stumme infarkt. Basert på hvor vi er i 
forskningen, tror vi dette kan skyldes at kvinner får disse 
atypiske symptomene som ikke har vært forbundet med 
hjertesykdom i like stor grad, sier Andrea Milde Øhrn.

Kvinnehjertet – «Den lille forskjellen»
Vi snakker gjerne om «den lille forskjellen» på kvinner 
og menn, men når det gjelder hjertene våre er 
kjønnsforskjellen ganske betydelig. Det gjør at 
hjertesykdom kan arte seg annerledes hos kvinner.

I følge professor Maja-Lisa Løchen, en av 
forfatterne av boken Kvinnehjerter – En medisinsk 
fagbok om vanlige hjertesykdommer, skiller hjertet til 
kvinner seg fra menn på flere måter.

Symptomene hos menn med hjertesykdom er 
gjerne tydeligere. Ved akutt hjerteinfarkt har begge 
kjønn like ofte brystsmerter som symptom. Kvinners 
tilleggssymptomer er derimot oftere diffuse og kan 
forveksles med at de er slitne, har blitt eldre eller har 
fått influensa. Dette kan føre til at diagnosen stilles 
senere hos en kvinne enn hos en mann, noe som kan 
få store konsekvenser for utfallet, forteller hun.

Forskjellene får også konsekvenser  
for diagnostiseringen
– Kvinnehjerter er i gjennomsnitt mindre. Blodårene 
rundt hjertet er mindre, og det er vanskeligere å måle 
endringer i dem. Det er også vanskeligere å undersøke 
kvinners hjerter og det krever til dels andre under-
søkelsesmetoder. De elektriske forholdene i hjertet er 
ulike hos kvinner og menn. Dette medfører ulik effekt 
og bivirkninger av mange medikamenter. 

Hun forteller at kvinner og menn også rammes 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. Risikofaktorer virker også forskjellig inn 
på kvinne- og mannskroppen. Fedme, diabetes og 
røyking har skadeligere effekt hos kvinner enn menn. 
Også medisiner og behandling virker forskjellig, sier 
Maja-Lisa Løchen.

F O R S K N I N G
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Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demens-
forskningsprogram arbeider landets fremste forskere 
for å løse demensgåten.

I høst ble de siste midlene bevilget til fire nye 
prosjekter. Til sammen er nå tolv prosjekter fra landets 
ypperste forskningsmiljøer i gang med prosjekter med 
mål om å føre til bedre behandling for demens. 

Tolv spørsmål skal besvares og de fire nye prosjektene er:

Hva skiller mennesker som får demens fra 
dem som ikke får det?
Prosjektleder Geir Selbæk, professor og 
forskningsleder, Kompetansetjenesten for aldring  
og helse

Studien ser på selve utviklingen av demens, fra de første 
symptomene til diagnose, flytting til sykehjem og død. 
Ved å koble nasjonale registre og helseundersøkelser 
med kliniske, biologiske og genetiske data, vil man få 
økt kunnskap om risikofaktorene for utvikling av ulike 
demenssykdommer. 

Kan et fargestoff fra planter forebygge 
demens?
Prosjektleder Dag Årsland, professor King’s College, 
London

Antocyaner er blå- og rødfarger som blant annet finnes 

i blåbær.  Plantefargene har flere gunstige biologiske 
effekter. Blant annet har laboratoriestudier vist at 
stoffene kan beskytte hjerneceller mot skadelige 
effekter. I dette prosjektet går forskerne et skritt videre 
og undersøker om antocyanene kan forebygge 
demensutvikling hos eldre.

Hva er sammenhengen mellom  
søvnproblemer og utvikling av  
Alzheimers sykdom?
Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor UiO

Studien skal bidra til bedre og tidligere diagnostisering 
av Alzheimers sykdom, gjennom å skaffe kunnskap 
om risikofaktorer og årsakssammenhenger. Arv spiller 
en viktig rolle for utvikling av demens. Samtidig viser 
nyere forskning at det også kan skje endringer i genene 
våre etter at vi er født. Kunnskapen om hva i livene 
våre som påvirker genene heter epigenetikk. Målet er 
å få bedre forståelse av de kompliserte sammenhengene 
mellom gener, søvn, tap av hjernevev og ulike 
risikofaktorer for demens.

Hvilke sykdommer kan utløse demens og 
hvordan kan det forhindres?
Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor UIB

Studien skal kartlegge genetiske og ervervede 

Forskernes tolv spørsmål
De siste årene har Nasjonalforeningen for folkehelsen målrettet 
bygget opp et omfattende demensforskningsprogram. Nærmere 80 
millioner kroner av midlene som ble samlet inn i TV-aksjonen i 2013 
er fordelt til forskere som skal lære mer om årsaker, diagnostisering 
og behandling av demens. 

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

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

F O T O    |   P A A L  A U D E S T A D
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risikofaktorer for demens og hvordan disse påvirker 
hverandre. På samme måte som ved hjertesykdom kan 
man redusere risikoen for demens ved å slutter å røyke, 
være fysisk aktiv, endre kostholdet og behandle høyt 
blodtrykk. Det finnes sannsynligvis flere veier til 
demenssykdom. For å kunne finne forebyggende 
behandling, må disse kartlegges i detalj. Forskerne i 
prosjektet ønsker å finne ut hvilke tiltak som passer 
best for hver enkelt pasient. 

De øvrige prosjektene:

Er det normal aldring eller demens?
Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor 
psykologisk institutt UiO.

Kan delirium gi demens?
Prosjektleder, Farrukh Abbas Chaudhry, professor ved 
Institutt for medisinske basalfag UiO.

Når oppstår demens etter hjerneslag?
Prosjektleder, Ingvild Saltvedt, avdelingssjef ved St. 
Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for 
Nevromedisin, NTNU.

Hvilken rolle spiller arv?
Prosjektleder Ole A. Andreassen, professor ved 
NORMENT, UiO.

Kan ødelagte celler i hjernen repareres?
Johanne Egge Rinholm, postdoktor, Institutt for 
medisinske basalfag, UiO.

Hva er det som slår på demensbryterne 
våre?
Lasse Pihlstrøm, postdoktor, Institutt for klinisk 
medisin, UiO.

Hvordan kan vanlige sykdommer skade 
hjernen?
Anne-Brita Knapskog, postdoktor, Institutt for klinisk 
medisin, UiO.

Hva er tidlige tegn på demens?
Susana Castro-Chavira, postdoktor.

Alt er ikke avgjort ved fødselen. Postdoktor Lasse Phil forsker på hva som gjør om genene våre gir oss demens.  
Selv snakker han om «demensbrytere» som slås av eller på. 
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D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 6

Den årlige Demensaksjonen fikk i år nytt slagord: En 
vakker dag har vi glemt demens! Med annonser på 
Facebook og nettaviser, der vi når langt ut uten at 
kostnadene ble for høye, fikk vi vist fram budskaper 
for en veldig stor andel av befolkningen. Men uten 
direkte oppfordring til å gi, kommer ikke pengene inn. 
Derfor er bøsseaksjonen så avgjørende for resultatet. 

Demensaksjonen er fullstendig avhengig av frivillige 
bøssebærere. I tillegg til de mange frivillige 
bøssebærerne som stiller opp, har flere lokallag i år tatt 
kontakt med ungdomsskoler med valgfaget «Innsats 
for andre». Både lokallag og skoler melder tilbake  at 
dette har vært en positiv og god opplevelse, og ønsker 
å fortsette samarbeidet neste år.

I slutten av oktober var det kommet inn hele 5 493 239 kroner  
i årets Demensaksjon. Det endelige tallet kommer mot slutten  

av året. En fantastisk innsats fra alle demensforeninger,  
helselag, elever og andre! 

Ny rekord for Demensaksjonen!

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

16 elever fra Rogne vidaregåande skule samarbeidet med demensforeningen på Voss under årets  
Demensaksjon. Resultatet ble over 21 000 kroner.
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To ordførere på plass
Nasjonalforeningen Moss og omegn demensforening 
hadde innsamling på kjøpesentre i to kommuner på 
en lørdag, og begge ordførerne stilte opp. Inger-Lise 
Skartlien i Rygge, og Tage Pettersen i Moss. Totalt 
innsamlet beløp den dagen: 17 000 kroner. På bildet: 
Demenskoordinator Anne-Pernille Rudi, Torill 
Larsen, ordfører Tage Pettersen, leder Eva Jensen og 
Jorun Rydland.

Nystartet demensforening i farta
Nasjonalforeningen Ringsaker demensforening er 
nyopprettet i år, og startet friskt med innsamling til 
demenssaken. Jan Egil Pettersen, leder, stilte opp 
sammen med styremedlemmer, medlemmer og andre 
frivillige. 

Vafler i kampen mot demens
Nasjonalforeningen Stjørdal demensforening solgte 
vafler og kaffe og rekrutterte bøssebærer på Torget i 
Stjørdalen. Fra venstre: Ruth Aandahl, Grethe Falck 
Andersen og Sissel Beate Solvold. Foto: Line Mette 
Finnøy.

Bekkevoll-elever øker innsatsen
For andre år på rad har elevene fra Bekkevoll skole i 
Romsdal valgt å samle inn til Demensaksjonen i 
valgfaget Innsats for andre. I år var de flere, og regnet 
med et langt bedre resultat enn i fjor. Foto: Kjell 
Langmyren

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 6
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6. september arrangerte Legeforeningen, Fysioterapeut-
forbundet, Idrettsforbundet, Kreftforeningen og 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, sammen med de 
politiske partiene Ap, Sp SV og Krf, et seminar om 
fysisk aktivitet i skolen. Formålet med seminaret var å 
sette fokus på hvordan vi kan få mer fysisk aktivitet i 
skolen, og ikke minst påpeke at det nå er på høy tid at 
det innføres daglig fysisk aktivitet i skolen for alle barn. 
På seminaret ble fysisk aktivitet i skolen belyst faglig 
og ikke minst fikk vi høre mange gode eksempler på 
hvordan man praktisk kan gjennomføre økt fysisk 
aktivitet i skolen. 

Alle partier på Stortinget er enige i at fysisk 
aktivitet er en viktig del av skolehverdagen, men det er 
fremdeles ikke enighet om hvordan. Aarrangørene 
håper at seminaret kan føre til fortgang i innføringen 
av daglig fysisk aktivitet i skolen.

Tekst: Camilla  Faarlund Øksenvåg

På vei mot enighet i Stortinget?

Henter aktivitetsvenner på Facebook
Facebook er blitt en viktig arena for å snakke sammen, 
og ikke minst et sted der organisasjoner kan nå ut til 
enkeltmennesker med sine budskap. I høst er det blitt 
vervet flere hundre aktivitetsvenner via en kampanje 
med filmer og bilder som er vist på Facebook. En stor 
takk går til alle som sjenerøst har delt sine historier! 
En av dem ble også vist på TV2s God morgen Norge, 
i forbindelse med at en av aktivitetsvennene ble 
intervjuet i sendingen. Antallet aktivitetsvenner totalt 
er nå på over 1 500, og mer 100 kommuner er med.

Facebook
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Julefeiring 
Min far som har demens bor på sykehjem, men vil 
helst hjem. Vi ønsker å ta ham hjem til oss på julaften, 
men er usikre på hvordan det vil gå. Har dere noen 
gode råd?

Julen er en tid som vekker minner. For å gjøre feiringen 
så god som mulig både for din far og for resten av 
familien, er det nødvendig å planlegge godt og kanskje 
justere forventningene noe. Hvorvidt din far kan være 
med hjem til dere på julaften er en vurdering som bør 
tas sammen med personalet på avdelingen der han bor. 
Kanskje kan det være mer aktuelt å delta på de planlagte 
aktivitetene på avdelingen? De aller fleste sykehjems-
avdelinger har juleaktiviteter som familien kan være 
med på. Hvis han skal hjem til dere på julaften, kan det 
være lurt å legge feiringen til tidligere på dagen, slik at 
han ikke blir for sliten. Tilpass aktivitetene og gjør 
gjerne ting du vet din far setter ekstra pris på, og som 
kan vekke gode minner.

Hjerteinfarkt og førerkort
Jeg hadde et hjerteinfarkt i forrige uke og fikk beskjed 
om at jeg ikke kunne kjøre bil på to uker. Hvorfor 
det?

I følge «Førerkortveilederen» fra Helsedirektoratet skal 
ikke de som har hatt et hjerteinfarkt kjøre bil de første 
fire ukene etter hjerteinfarktet. Dette fordi risikoen for 
komplikasjoner er størst den første måneden etter et 
hjerteinfarkt. Helsekravene er ikke oppfylt etter fire 
uker dersom du fortsatt har brystsmerter, det er 
alvorlige hjerterytmeforstyrrelser eller at hjertets 
pumpefunksjon er alvorlig nedsatt.

Kolesterol og medisin
Hei, jeg har nettopp målt mitt kolesterol til litt over 
fem. Når må man begynne med medisiner?

Når ditt kolesterolnivå stiger til over 7 mmol/l vil man 
begynne å vurdere medisiner. Før man starter med 
medisiner er det viktig å prøve kostomlegging og fysisk 
aktivitet. Om du har andre sykdommer, hjertesykdom 
i din familie og hvordan dine levevaner er vil også være 
avgjørende.  Dersom ditt kolesterol er høyt, fra 8 
mmol/l (lavere nivåer for de under 40 år) og høyere 
bør legen din vurdere en gentest. Spesielt dersom det 
er høyt kolesterol og/eller tidlig hjerte-sykdom i 
familien. En gentest kan avgjøre om du har en arvelig 
tilstand som gir høye kolesterolverdier. Tilstanden 
kalles familiær hyperkolesterolemi.

Aud Lie Solheim
Fylke: Telemark
Tlf: 951 63 015

KONTAKT EN LIKEPERSON

Eg har vore pårørande til mannen 
min som fikk frontallappdemens 
før han fylte 60. Han hadde i 
tillegg ALS, og døde i 2009, 

nesten 62 år gammal. Eg er opptatt av situasjonen 
for yngre personar med demens, og kan eg være til 
hjelp for andre i samme situasjon, bidreg eg gjerne.

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
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– Jeg er begeistret over at brukerforumet finnes. Vi gjør 
en forskjell. Dette oppleves som en god og 
hensiktsmessig måte å jobbe på, sier Alv Orheim fra 
Fjærland, som i likhet med alle de andre medlemmene 
i brukerforumet har en demenssykdom.

– Brukerforumet var med i prosessen med å forme 
Nasjonalforeningens prinsipprogram. Det var svært 
kjekt. Vi har også kommet med mange konkrete innspill 
til den nye brosjyren «Har du demens? Informasjon 
og råd til deg som har demens», forteller han.

– Demens trenger talspersoner
Helene Øverby fra Tynset er det ferskeste medlemmet 

i brukerforumet.
– Jeg har virkelig troen på denne måten å jobbe 

på. Demens trenger talspersoner. Selv om jeg har en 
demensdiagnose har jeg mye restressurser. Jeg har store 
forventninger til at vi kan gjøre en forskjell, sier Øverby.

Historisk brukerforum
Visste du at Nasjonalforeningen for folkehelsen har startet  
et eget brukerforum for personer med demens?

Brukerforumet består av seks representanter med demenssykdom. De møtes fire ganger i året sammen med sine 
pårørende. F.v.: Terje Tinglum (medlem), Randi Granbo, Alv Orheim (medlem), Berit Orheim, Toril Krøvel  
(medlem), Arne Krøvel, Helene Øverby (medlem) og Erik Øverby. Foto: Paal Audestad.

n Rådgivende i utvikling av interessepolitikk

n Bidra med kunnskap og egne erfaringer

n Gi innspill til utvikling av tiltak og materiell i  
 organisasjonen

n Forumet kan på eget initiativ ta opp saker som  
 de ønsker behandlet i rådet for demens

MANDAT FOR BRUKERFORUM

T E K S T    |   R A G N H I L D  H .  A A D L A N D  H Ø E N
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Kjære Helle
 
Jeg er den moderne mannen. Jeg smører matpakker, 
vekker barna på morgenen, gir dem frokost og sender 
dem til skolen etter at jeg har gitt deg morgenkaffen på 
badet. Jeg handler mat, lager middag, hjelper barna med 
lekser og legger dem på kvelden. Vi er et moderne par. 
Vi drar like deler av lasset. Deler alle oppgaver. 

Eller? Gjør vi egentlig det? 

Jeg handler mat, men det er du som har skrevet 
handlelappen med dobbel strek under "frokostblanding 
uten nøtter", som yngstemann hater. Mens jeg bader og 
legger barna, samler du klærne og legger dem til vask, 
sorterer mine i samme slengen. Det er du som husker at 
vi skal ha med kake på skoleavslutning, og som passer 
på at vi kommer oss på foreldremøter. Jeg sender barna 
til skolen, men det er du som har sjekket værmeldingen 
og sørger for at regntøy og støvler er med. Det er du som 
sjekker lekseplanen og passer på at papiret fra læreren 
er signert. Jeg kjører barna til klassebursdag, men med 
pakke som du har kjøpt og nøysomt pakket inn, og med 
kortet du fikk sønnen vår til å tegne. 

Ja, jeg er den moderne mannen. Jeg gjør masse. Vi er 
likestilte vi. Men det er du, som i tillegg til alt annet, 
husker alle de må tingene som virkelig teller. De små 
tingene som jeg, den moderne mannen, aldri kommer til 
å klare like godt som deg. De små tingene, som holder 
hjulene i gang, og som du kanskje tror jeg overser. Jeg 
gjør det ikke. Jeg ser dem. Jeg ser dem hver eneste dag, 
Helle. 
 
Din Björn Audunn 

Björn Audunn 
for 12 timer siden   Oslo

Lik Kommenter Del

Det er de små tingene som får hjertet til å banke
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

200 g god spekeskinke
2 dl siktet hvetemel
1 dl sammalt, fint 
hvetemel
½ ts salt
1 ts bakepulver
6 dl skummet melk
3 egg
4 røde løk skåret i skiver 

1 bunt vårløk skåret i 
ringer
finstrimlet skall av ½ 
sitron
1 ts timian
2 ss olivenolje
1 ts salt
1 krm pepper
4 tomater

O V N S PA N N E K A K E

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Sett ovnen på 200º C. Bland mel, salt og bakepulver. 
Visp sammen eggene med en gaffel. Hell i melken, ha 
i sitronskall og de sammenvispede eggene. 
  Skjær skinken i biter og fres den i olje sammen med 
løk og vårløk. Tilsett salt og pepper.
  Smør en liten langpanne eller en ildfast form med 
olje eller litt myk margarin. Ha i skinke, løk og vårløk 
og hell over røren.

MED LØK OG SKINKE

  Stekes i ca. 20 minutter.
  Serveres med 1 bifftomat i skiver.

Mengden mat tilsvarer to gode porsjoner. Hvis 
porsjonen er for stor, er det godt med kald pannekake 
i matboksen dagen etter.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppe på Folkestad

Vi har gåturer hver onsdag uansett 
vær. Her er vi på tur til 
Folkestadssetra etter en god runde 
rundt vannet, med medbrakt kaffe 
og mat, i den flotte naturen rundt 
oss. Godt for kropp og sinn.

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

Inaktivitet og risiko for hjertesykdom
Inaktivitet er blitt identifisert som 
en av de fire store modifiserbare 
risikofaktorene for hjerte- og 
karsykdom, i tillegg til røyking, 
høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 
Retningslinjene for fysisk aktivitet 
anbefaler i dag minimum 150 
minutter med moderat intensitet 
eller 75 minutter med høy 
intensitet per uke. Til tross for 
disse rådene og offentlig helse-
fremmende arbeid, så er det 

dessverre få som greier å oppfylle dagens anbefalinger. 
Derfor har noen forskere nå prøvd å endre 

strategien og heller gi råd om å begrense antall timer 
man sitter i løpet av dagen. 

I en stor amerikansk forskningsrapport kom det 
nylig frem at det ser ut til å være et markant skille på 
dem som sitter mer eller mindre enn ti timer per dag. 

For deltakere som satt opp mot ti timer per dag, kunne 
man ikke finne noen økt risiko for hjerte- og 
karsykdommer, men satt man derimot mer enn ti timer 
om dagen, kunne man fastslå en betydelig økning i 
risiko. 

Man ser for øvrig at de som sitter mer enn ti timer 
om dagen ofte har forhøyede nivå av ugunstige 
fettstoffer i blodet, dårligere blodsukkerregulering og 
et høyere nivå av betennelsesmarkører, noe som kan 
føre til utvikling av hjertesykdom. 

Det kan være lurt å sette opp et regnskap for din 
sittetid i løpet av en vanlig hverdag, spesielt om du har 
kontorjobb eller generelt er lite aktiv. Husk at sitting i 
arbeidstiden, i bilen/buss/tog, foran TV og datamaskin 
må regnes med. 

Det finnes mange enkle grep for å redusere sittetid 
i løpet av en dag, som for eksempel gåmøter, og å ta i 
bruk kroppen for å komme deg til og fra jobb. Bruk 
høsten til å tenke igjennom alternativer til sittetid for 
å investere i hjertehelse.

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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M E D L E M S N Y T T

D A G  T H E L L E

L E D E R

Dementia pugilistica*
I 2015 vedtok regjeringen en 
handlingsplan for demens i 
Norge. Planen er full av gode ord 
om hvordan man skal bedre 
situasjonen for de som er 
rammet og deres pårørende. 
Årsakene ti l  demens er 
mangfoldige. Noe vet vi, men 
fortsatt ligger det store 
forskningsoppgaver foran oss. 
En årsak til demens som man i 
dag kjenner meget godt til er det 

som kalles kronisk traumatisk hjerneskade eller CTE 
(Chronic traumatic encephalopathy). Det er en varig 
skade  som forårsakes av gjentatte slag mot hodet. 
Kronisk traumatisk hjerneskade ble først beskrevet hos 
boksere, men senere også hos andre grupper som var 
utsatt for slag mot hodet. Tilstanden utvikler seg 
langsomt i løpet av 15 til 20 år etter at man har begynt 
å bokse, men er en diagnose som man i dag med 
sikkerhet først kan fastslå på obduksjonsbordet. Klinisk 
vil slike pasienter få en rekke forskjellige symptomer 

fra utydelig tale, skjelvinger, kognitive forstyrrelse til 
Alzheimers sykdom, og Parkinsons sykdom. 

Det er ikke bare boksing som forårsaker CTE, alle 
gjentatte slag mot hodet har samme effekt. Men boksing 
er blant de meget få idretter der hensikten er å skade 
motstanderens hjerneceller og påføre en hjernerystelse. 
For det er det man gjør. Forbud mot proffboksing i 
Norge har blitt  omtalt som at vi skulle være 
”annerledeslandet”. Nei, det er ikke slik det er, Norge 
kunne bli ”foregangslandet” som nettopp tar sikte på 
å hindre nevrologiske tragedier blant mennesker som 
utsetter seg for målrettede hjerneskader. Vi i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen har engasjert oss 
både når det gjelder å støtte forskning rettet mot årsaker 
til demens, og hva som kan gjøres for å bremse 
utviklingen av sykdommen. 

At regjeringen på den ene siden snakker varmt om 
omsorg for demenssyke og samtidig fremmer en idrett 
som har nettopp slike konsekvenser, er ikke bare 
uforståelig. Det er dumt.

*Bokserdemens

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

På kongelig hagefest
Kari Ristesund, Kristin Borg og Erna Josefsen var tre 
av mange frivillige som ble invitert til kongelig hagefest 
i Oslo i sommer. Hagefesten var i anledning kongeparets 
25-års jubileum. Godt vær og gode verter gjorde festen 
til en opplevelse. 
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n  NOVEMBER
23. november: 
Sentralstyremøte
23.-24. november: 
Landsstyremøte 
29.-30. november: Samling 
daglig ledere fylkeskontor

n  DESEMBER
31. desember: Frist for å 
sende inn ferdigmelding av 
studietiltak 
31. desember: Frist for 
innsending av utkast 
fylkesplaner til sekretariatet

n  JANUAR
uke 3: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
18.-19. januar: Samling daglig 
ledere fylkeskontor
27. - 29. januar: Kurs for nye 
likepersoner

KALENDER

n  Nasjonalforeningen Tolga 
helselag 110 år
n  Nasjonalforeningen Lom 
helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Nordre 
Land helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Grytten 
helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Vanvikan 
helselag 100 år
n  Nasjonalforeningen Indre 
Fræna helselag 100 år 
n  Nasjonalforeningen Spjelkavik 
helselag 95 år
n  Nasjonalforeningen Enebakk 
helselag 95 år
n  Nasjonalforeningen Spjelkavik 
helselag 95 år
n  Nasjonalforeningen 
Folkestadbygd helselag 90 år

n  Nasjonalforeningen 
Nesnastranda helselag 90 år
n  Nasjonalforeningen Trondheim 
demensforening 25 år
n  Nasjonalforeningen Vikna 
demensforening 20 år
n  Nasjonalforeningen Snåsa 
demensforening 10 år
n  Nasjonalforeningen Øksnes 
demensforening 5 år
n  Nasjonalforeningen Halsa 
demensforening 5 år

Vi ønsker velkommen nystiftede
n  Nasjonalforeningen Skjervøy 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Fusa 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Farsund 
og Lyngdal demensforening

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

Nytt to-ukers kurs for pårørende og personer med 
demens på Solgården i Spania arrangeres 15. august 
2017. Gjennom foredrag samtaler, gruppeaktiviteter 
og sang blir kunnskap om sykdommene, praktiske 
tiltak og rettigheter gjennomgått og parene får dele 

sine erfaringer med hverandre. Helselag og 
demensforeninger inviteres til å gjøre tiltaket kjent. 
Bolsøy Helselag v/leder Dag Brekke, epost:  da-bre@
online.no, vil gi nødvendige tilleggsopplysninger. Mer 
informasjon om Solgården – www.solgarden.no.

Kursdeltagere og medhjelpere fra 
årets kurs opptrådte med koret 
«Kor-hen» på gjestenes festaften på 
Solgården. Foto, med deltagernes 
samtykke, Dag Brekke.

Solgården i Spania. Kurs for pårørende til personer med demensdiagnose
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L A N D E T  R U N DT

Oppsamling på Gamleskulen

Nasjonalforeningen Uskedal helselag har god 
erfaring med å arrangere Demensaksjonen. Alle 
bøssebærere blir møtt med kaffe og kjempegod 
kringle før de blir sendt ut. Lokalavisen kunne melde 
om at innslaget av den yngre garde var gledelig stor. 
Foto: Thor Inge Døssland.

På tur i Måløy

Nasjonalforeningen Vågsøy demensforening 
arrangerte tur i den flotte trimløypa på Måløy i 
vakkert vær. Midtveis rastet de med kaffe, kjeks, frukt 
og vann.

Torsdagsturer i Fredrikstad

Nasjonalforeningen Fredrikstad demensforening 
har i samarbeid med demensteamet i kommunen 
startet opp med gågruppe for personer med demens 
og deres pårørende. De møtes hver torsdag kl. 11 
uansett vær på den demensvennlige kafeen Magenta 
i Gamlebyen. Turen varer en time og går rundt på 
vollene rundt byen. 

Stand og loddsalg

Nasjonalforeningen Eid og Gloppen demensforening 
hadde fin demensaksjonsstand med salg av lodd, 
her representert ved leder Anne-Karin Vangberg-
Hjelle. Laget fikk inn i alt 15 000 kroner.
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Fikk matroskjole

Ingrid Bakke, medlem i helselaget Liv, kan fortelle 
at hun husker helselaget fra hun var barn og tilbrakte 
jula 1955 på tuberkulosehjem i Gibostad. – 
Helselaget sendte den beste julegaven til meg: en 
matroskjole! Det har jeg aldri glemt. Her er hun i 
kjolen, sammen med sine to brødre.

Demensprisen 2016

Gunn Tove Lium fra Nord-Trøndelag er en av 18 
mottakere av Demensprisen i 2016. Vi gratulerer 
alle!

Hjertemarsj i høstvær

Nasjonalforeningen Gamlem helselag arrangerte 
sin hjertemarsj i september, i nydelig høstvær. 95 
personer registrerte seg. Etter marsjen kunne man 
kjøpe kaffe, vafler og brus. Det ble også trukket ut 
26 premier på startnumrene, samt på svarene til 
hjertequizen. 

Giverglede i Tananger 

Denne flotte, glade gjengen fra 9. klassetrinn med 
valgfag Innsats for andre på Tananger ungdomsskole 
samlet inn drøyt 11 000 kroner til årets 
Demensaksjon.
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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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