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Noe av det hyggeligste som finnes er å samle
familie og gode venner rundt et godt måltid.
Forberedelsene er også hyggelige, synes jeg
– det å tenke ut hva gjestene mine vil like,
prøve ut nye oppskrifter, vekke gode
reiseminner til live med smaker og lukter fra
andre land, glede seg over farger, lukter og
LISBET RUGT VEDT
G E N E R A L S E K R E TÆ R
smaker. Sånn er den lyseste siden ved mat og
måltider.
Den mørkere siden er kiloer som sniker seg på, dårlig samvittighet
og sviktende disiplin. Det er ikke så enkelt å finne den rette balansen
mellom fornuft og følelser når det gjelder mat, og særlig ikke for oss
som lever i et overflodssamfunn. Det er lett å finne begrunnelse for
å ikke være så sunn akkurat i dag, eller akkurat nå.
Balanse er vel kanskje nettopp det viktigste stikkordet. I denne
utgaven av Hjerte og Hjerne får du blant annet råd av klinisk
ernæringsfysiolog og ernæringsforsker Tine Meljbo Sundfør. Hun
er opptatt av at vi ikke må utvikle et forhold til mat som betyr at
maten blir en fiende. Det å glede seg over god mat og hyggelige
måltider er en viktig side ved livet. Det må vi ta vare på, selv om vi
også må tenke litt på hva vi har godt av.
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Vinnere av vervekonkurransen 2016
To heldige vinnere, Nasjonalforeningen Bjørnevatn helselag og
Sverre Jan Reilstad, er trukket ut blant lag og enkeltmedlemmer
som har vervet fem eller flere medlemmer i 2016.
T E K S T | L E N E HAU G E RU D
F O T O | P R I VA T

Vervevinner fra Finnøy
Sverre Jan Reilstad fra Nasjonalforeningen Finnøy
helselag i Rogaland vervet flere av sine
på helsebadet som laget tilbyr. Her kan
de som vil svømme i varmt vann.
Medlemmer betaler en mindre sum
hver gang, noe som innbyr til
innmelding i laget. Finnøy helselag har over 190
medlemmer, men Reilstad mener det er stort potensiale
for en økning i medlemstallet, siden Finnøy har over
1 800 innbyggere.

Sykkelkarusselen slo godt an, så dette blir det mer av for
Bjørnevatn helselag.

Helselaget i Bjørnevatn, Finnmark har brukt flere av
sine aktiviteter til å verve nye medlemmer, blant annet
på Torsdagscafèen de arrangerer for pensjonister og
eldre på eldreboligen i bygda. En ny aktivitet,
Sykkelkarusellen, skaffet også nye medlemmer. Laget
ønsket en aktivitet rettet mot barn, og arrangerte
sykkelløp fire ganger over to uker. De hadde løyper
som var fra en til tre kilometer lange for de litt større
barna, og et løp for trehjulssykler på skoleplassen for
de små. Alle deltagere fikk medaljer, noe som var stor
stas.
I tillegg sørger de for at de yngre styremedlemmene
tar tak i de unge som flytter til bygda. I alt har laget nå
80 medlemmer.

Ny konkurranse for 2017
Nye medlemmer som registreres i perioden 1. januar
til 30. juni i år vil danne grunnlag for premiering mot
slutten av året.
Til sommeren trekkes to vinnere blant lag/
enkeltmedlemmer som har vervet fem eller flere nye
medlemmer i den angitte perioden. Vinnere får en iPad
i premie.
For informasjon om vervepremier: www.
nasjonalforeningen.no/medlemsnett/synliggjoring/
rekruttering/
Det beste vervetipset er å spørre folk om å bli
medlem i forbindelse med lokallagets aktiviteter. Husk
å benytte vervebrosjyrer sammen med deres egen
lokallagsbrosjyre.
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Sykkelkurset var et populært tilbud for innvandrerkvinnene i Rogaland.

En møteplass for kvinner
Mens andre bare snakker om hvordan man skal integrere innvandrere
og flyktninger i lokalmiljøet, har Nasjonalforeningen Randaberg
helselag i ti år skapt en åpen møteplass for innvandrer- og
flyktningekvinner. «Kvinner møter kvinner» fungerer så bra at de
fikk kommunens kulturpris for sitt arbeid i 2016.
T E K S T | L E N E HAU G E RU D
F O T O | K AT H R I N E K N U T S E N , B YG D E B L A D E T

«Kvinner møter kvinner» startet som et forsøksprosjekt
høsten 2006, etter at det i landsmøtet 2005 ble fremmet
et forslag om å satse på flerkulturell deltakelse i
lokallagene, samt skape møteplasser der flyktninger
og innvandrere var aktive deltakere.
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Samarbeid i oppstarten
Randaberg helselag dannet en gruppe bestående av
flyktningekonsulenten, helsestasjonen og innvandrere
fra Iran og Irak som formet prosjektet.
– I begynnelsen slet vi med å få tak i flyktningene,
forteller Elsa Vistnes, tidligere leder av helselaget og

LOKAL AKTIVITET

deltager siden starten. – Det kom vel 15 til 20 stykker
de første gangene, så et tett samarbeid med
flyktningekonsulenten var viktig.
Helselaget lagde invitasjoner som konsulenten tok
med seg til mottakene. – Flyktningene blir jo bosatt på
forskjellige steder, så vi hadde ellers ingen mulighet til
å komme i kontakt med dem. Det er viktig å få tak i de
når de er nyinnflyttede, sier Vistnes.
En viktig møteplass
– Det skal så lite til. Du trenger et lokale, og hjelp til å få
tak i flyktningene og innvandrere i begynnelsen. Vi er
heldige som får låne lokaler gratis fra Frivilligsentralen,
og så gjør vi mye av det andre på dugnad, i tillegg til at
vi får litt støtte fra kommunen og helselaget, sier Vistnes.
Kvinner møter kvinner fikk kulturprisen nettopp
fordi de har skapt et nettverk som er blitt en viktig
møteplass for innvandrerkvinner i Randaberg. Fra å
være 15 til 20 i starten har det nå vokst til mer enn 100
kvinner fra over 20 land. – Vi har flere norske som også
kommer fast. Det er kjekt, for det gir en god spredning,
forteller Helga Lerang Nes, som er en av dagens ledere,
sammen med Mary Høvring og Hava Orlishta.
Stor bredde i temaer
Temaene som blir tatt opp i møtene varierer stort; fra
kvinnehelse, prevensjon og kreftforebygging, til bingo,
håndarbeidskvelder, magedans, gåturer og matkvelder.
– Vi har et godt samarbeid med Avdeling Fritid i
kommunen, som organiserer kursene vi har hatt i
sykling og svømming, i tillegg til livredning, førstehjelp
og brannsikring, sier Mary Høvring, som også har vært
med i arbeidet siden 2010.
– Vi feirer påske, jul og 17. mai, og forteller om
ting som kan dukke opp i slike tilfeller, som for
eksempel at de må ta med seg kontanter på 17. mai. Vi
planter urter og blomster, baker pepperkaker og lager
julepynt og mye mer.

Internasjonale festkvelder
De har også arrangert to internasjonale festkvelder,
der folk fikk smake internasjonal mat, nyte
underholdning og bli kjent med kommunens
flyktninger og innvandrere. Mer enn 100 personer
møtte på den siste festkvelden, og en ny fest er under
planlegging.
Å lære av hverandre
Høvring forteller at flere av temaene kommer som
forslag fra kvinnene selv, utfra egne erfaringer. – De
må lære seg vår kultur, men vi lærer også av dem. Vi
hadde for eksempel barnevernet for en kveld om norsk
barneoppdragelse. Der kom det opp flere ting som vi
ikke visste om de forskjellige kulturene, mens de fikk
lære det som vi i Norge ofte lærer av hverandre, om
hva som er akseptert og ikke akseptert, sier Høvring.
Siden det kan komme et sted mellom 30 og 50 på
hver av samlingene, blir dette stedet hvor også
kommunen kan treffe denne gruppen. – Randaberg
kommune er på tilbudssiden, noe som er kjempeflott.
Vi blir på en måte en brukergruppe, forteller Høvring.
Hvis kopiering er et bevis på suksess, har
Randaberg helselag nådd målet. Frikirken i kommunen
har nemlig startet et eget prosjekt, «Menn møter
menn», basert på modellen til helselaget.

Kvinner møter kvinner feiret sitt 10-årsjubileum i 2016.
Foto: Mary Høvring.
HJERTE OG HJERNE
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Utfordreren
Han drives av å utfordre etablerte sannheter.
Sånn har det alltid vært for overlege og forsker
professor Lars Gullestad.

TEKST | KIRSTI ELLEFSEN
F O T O | PA A L AU D E S TA D

Tidlig på 80-tallet. En ung nyutdannet lege er akkurat
ferdig med turnustjenesten og har fått seg jobb på
Bærum sykehus. På denne tiden er havre i vinden. Folk
oppfordres til å spise mer havre. Det skal være bra for
kolesterolet hevdes det. Men er det nå så sikkert at det
stemmer? Dette sitter unge Lars og noen kollegaer og
snakker om.
Kort prosess
– Vi bestemte oss der og da for å finne ut av det. Sjefen
vår støttet tanken om at dette kunne testes i en klinisk
studie, forteller Gullestad. Dermed var de i gang.
Pasientene var mere enn villig til å stille opp,
kjøkkensjefen bakte havre- og vanlig hvetebrød,
sykepleierne sørget for å holde orden og bioingeniørene
analyserte blodprøver.
– I løpet av et halvt år hadde vi svaret, sier Gullestad
og smiler. Konklusjonen ble at det er høyst usikkert
om havre virker på kolesterolet.
Enklere før
Det professoren mener denne historien illustrerer, er
at det er stor forskjell på forskning den gang og nå.
– Man kunne få en idé, og veien derfra til å være
6
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i gang med et forskningsprosjekt var kort. Det var ikke
så mange ledd, så mye byråkrati og så omfattende
søknadsprosesser, sier Gullestad, som innrømmer at
det hender han lengter tilbake til den tiden. Et annet
poeng med historien, er at den beskriver drivkraften
og nysgjerrigheten som skulle gjøre Gullestad til en av
landets fremste hjerteforskere, med en imponerende
mengde forskningsprosjekter og publikasjoner å vise
til.
– Jeg skjønte at det er mulig å jobbe med å stille
spørsmål – og finne svar på dem.
Betydningen av betennelse
I dag er Lars Gullestad professor ved Universitetet i
Oslo og overlege ved kardiologisk avdeling på
Rikshospitalet, der han både driver egen forskning,
veileder andre og tar seg av pasienter. Noe av det
Gullestad har vært mest involvert i den senere tiden,
er sammenhengen mellom betennelse og utvikling av
ulik type hjertesykdom som åreforkalkningssykdom
og hjertesvikt. Infeksjoner utløser betennelse, og det
samme skjer dersom man klemmer fingeren. Det man
i den senere tid også er blitt oppmerksom på, er at
betennelse ledsager mange hjertesykdommer. Men i

HJERTE OG HJERNE
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motsetning til infeksjoner og ordinære skader der
betennelsesreaksjonen forsvinner, ser man en
vedvarende lavgradig betennelse ved mange
hjertesykdommer. Hva dette betyr og hva man kan
gjøre med det, er det Gullestad og hans forskningskollegaer ønsker å finne ut mer om. Dette er et hett
tema, der resultatene vil kunne ha stor medisinsk og
kommersiell interesse.

blir mest faglitteratur, må jeg innrømme. Det er et jo
krav at man holder seg oppdatert.

Fremskritt
I løpet av de 30 årene Gullestad har jobbet med
hjertesykdom, har mye skjedd. Kunnskapen er større,
man vet mer om både årsak og behandling, og fokus
på betydningen av livsstil har gjort at færre dør av
hjerteinfarkt. En gjennomsnittlig nordmann lever i
dag syv år lengre enn for 40 år siden. Hjertebehandling
står for flere av disse årene.
– Folk dør ikke av hjertesykdom i like stor grad
som før, men mange utvikler kroniske hjertesykdommer
og får redusert livskvalitet. Derfor er det viktig å
opprettholde trøkket innen hjerteforskning, mener
Gullestad. Selv har han kjørt fullt trøkk gjennom en
lang karriere, både gjennom egen forskning og som
pådriver og veileder av andres.

– Hva er det som driver deg?
– At jeg har det moro! Jeg har aldri gruet meg til
å gå på jobb. Å kunne jobbe både med pasienter, delta
i undervisning og drive forskning, er et privilegium.

Lykkelig arbeidsnarkoman

– Får du i det hele tatt tid til noe annet enn å jobbe?
– Jeg jobber mye. Det blir en god del reiser og
konferanser, og så er jeg jo sånn at jeg alltid ser etter
uløste problemstillinger og udokumenterte påstander
som det kunne vært interessant å forsket på, sier
Gullestad og forteller at han prøver å koble ut og ha litt
fritid.
– Jeg er glad i å reise, er veldig sportsinteressert og
liker å gå i fjellet, og i å sykle. Jeg har spilt både fotball
og basketball. Og så prøver jeg å få lest bøker. Men det
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Pensjonist? Nei takk
Gullestad har to barn på 31 og 34 år. Den eldste har
blitt økonom og den yngste av dem har blitt lege. Selv
om Lars Gullestad har fylt 65 år har han ingen planer
om å pensjonere seg med det første. I hvert fall ikke
før han er 70.

LARS GULLESTAD
n Vinner av Hjerteforskningsprisen 2017.
n Professor i kardiologi og overlege ved Kardiologisk
avdeling, Oslo Universitetssykehus.
n Har i mange år ledet Norsk Cardiologisk Selskaps
Arbeidsgruppe for hjertesvikt.
n Har drevet utstrakt forskningssamarbeid på internasjonalt nivå, og vært koordinator i store internasjonale studier.
n Har publisert en rekke arbeider i internasjonale
tidsskrifter.
n Har deltatt aktivt i den helsepolitiske debatten.
n Gift, to voksne sønner.
n Bor i Bærum.
Begrunnelse for prisen
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.

Det er de små tingene
som får hjertet til å banke!

anbefalt av

HJERTE OG HJERNE
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Hærfører i demenskampen
Frykten for Alzheimer og demens er reell. Men det finnes håp. Å finne
behandling som bremser demens, er mer sannsynlig enn noen gang,
mener forsker og prisvinner, professor Tormod Fladby.
TEKST | KIRSTI ELLEFSEN
FOTO | ANNE ELISABETH NÆSS
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DEMENSFORSKNINGSPRISEN 2017

– Vi har tro på at vi vil kunne bremse sykdommen
og at færre vil utvikle demens, sier Tormod Fladby,
årets mottaker av demensforskningsprisen.

På et kontor innerst i en korridor på Akershus
Universitetssykehus (Ahus)sitter en av Norges fremste
demensforskere. Siden han begynte å jobbe med
demens i 1997, har mye skjedd. At vi i dag vet mye mer
om demenssykdommer, bør nevrologi-professoren,
og avdelingslederen ved nevroklinikken kunne ta litt
av æren for.

Frykten for demens

– Når nordmenn blir spurt om hvilken sykdom de
frykter mest, kommer Alzheimer og demens på topp.
Kan du forstå det?
– Ja, det skjønner jeg veldig godt. Du har et
langvarig sykdomsforløp med tap av livskvalitet, og
med store påkjenninger for de pårørende.
– Og det er en sykdom man ikke kan bli frisk av?
– Nei, ikke når du først har fått demens. Men vi
har tro på at vi vil kunne bremse sykdommen, og at
færre vil utvikle demens hvis vi kan oppdage
symptomene på et tidlig stadium. I dag vet vi mye mer
om demenssykdommer, om den tidlige fasen og om
hva som kan forsterke utvikling av demenssykdom.
Sammenhengen med hjertehelse, vet vi også mer om.
Får du blodpropp eller et infarkt som påvirker de
kognitive funksjonene, kan du utvikle demenssykdom,
sier Fladby. Noen år tilbake hadde han og andre i
fagmiljøet forventet en mye mer dramatisk økning av
demenssykdommer enn hva vi faktisk har hatt. Og det
er positivt. Men Fladby er mer ambisiøs enn som så.
Antagelsene om at man vil ha tre ganger så mange
personer med demens de neste 15-20 årene, tror han
vi vil måtte justere ned. En dobling av antall personer
med demens er mer sannsynlig, mener han.
Håp for fremtiden
På laboratoriet noen korridormeter unna Fladbys kontor,
jobbes det. Reagensglass, mikroskop og diverse utstyr
fyller rommet, der Fladbys forsknings-medarbeidere er
intenst opptatt. Det de driver med er å analysere
spinalvæske, og blod, for å systematisere funn og gradvis
nærme seg en konklusjon i noen av Fladbys forskningsprosjekter. De skal finne ut av hvordan bruk av biomarkører
i spinalvæsken og blod, kan bidra til å oppdage og
diagnostisere demens på et tidlig stadium. Målet er å ha
resultater klare i løpet av et drøyt år.

HJERTE OG HJERNE
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Psykiatri + nevrologi= interessant
Tormod Fladby begynte å studere psykologi, men det
ble for lite konkret for ham, så det ble medisin i stedet.
Men sammenhengen mellom nevrologi, psykologi og
psykiatri har han fortsatt å interessere seg for.
Tormod Fladby var 30 år og nyutdannet lege da
han tok doktorgrad i nevrobiologi. Interessen for
forskning på demenssykdommer startet i 1997, da han
jobbet på alderspsykiatrisk avdeling ved Åsgård
sykehus Tromsø. Hvorfor fikk de eldre psykiatrisk
sykdom? Hva lå bak? At det i betydelig grad lå en
hjernesykdom til grunn virket sannsynlig. Fladby fikk
anledning til å planlegge og gjennomføre et prosjekt
for å finne ut mer om dette. Dermed var en ny og
omfattende del av forskerkarrieren sparket i gang.
Fladby begynte å jobbe på Ahus i 1998. Her var
det interesse for at han skulle videreutvikle forskning
på demenssykdommer, så her har han blitt værende.
En stayer
Årets demensprisvinner er født og oppvokst i Bærum.
Han har tre voksne barn – to av dem medisinstudenter.
Når han ikke har på seg hvit frakk og forskerbriller,
dyrker han interessen for musikk, for friluftsliv og hytta
nær Svolvær.
Tormod Fladby har forsket på demens i snart 20
år. I dag er han regnet som en av Norges fremste
demensforskere, anerkjent også internasjonalt.
Dårligere enn svenskene

– Hva slags status har norsk demensforskning
internasjonalt?
– Vi er nok litt midt på treet. Selvsagt har USA,
England, Frankrike, Tyskland, og flere større land,
derav også blant annet Sverige, kommet lengre enn
oss.
– Hva er grunnen til at vi er «dårligere» enn
svenskene?
– Mye handler om satsing over tid, og om
ressursbruk selvsagt. Svenskene har puttet mye mer
penger i demensforskning – penger som de ser går
videre til næringslivsutvikling og industri som igjen
12
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gir ressurser tilbake til samfunnet. I Norge har det vært,
og er, skepsis til å koble næringsliv og forskning.
Forskningens redsel for ha næringslivet i ryggen har
vært stor, og næringslivet har heller ikke sett hvilket
potensiale for innovasjon og utvikling som ligger i
medisinsk forskning, sier Fladby.
Lov å være kommersiell?
– Hvis du som forsker ikke samhandler med
kommersielle aktører, får du ingen produksjon av
nyttige produkter, og det du har oppnådd som forsker,
når ikke frem til pasienten.

– Kommers, er det et fy-ord for en forsker?
– Nei, ikke nødvendigvis. Men man må
opprettholde uavhengighet som forsker, og det må
være systemer rundt forskerne som hjelper til med
dette.
TORMOD FLADBY
n Vinner av Demensforskningsprisen 2017.
n Professor i nevrologi, overlege og demensforsker.
n Bor i Bærum.
n Gift, tre sønner.
n Utdannet ved Universitetet i Oslo. Tok som nyutdannet lege doktorgrad i nevrobiologi. Har siden
1997 drevet forskning på demens, og regnes som en
av landets fremste innen feltet.
n Jobber til daglig ved Ahus, der han både driver
forskning og klinisk virksomhet. Var initiativtaker til
opprettelse av sykehusets hukommelsesklinikk.
n Har ledet flere store nasjonale og internasjonale
forskningsprosjekter.
n Initiativtaker til Norsk Nevropsykiatrisk forening.
n Styreleder i Nansen Neuroscience Foundation.
Begrunnelse for prisen:
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 har klart å integrere laboratorieforskning og
pasientnært arbeid på en ypperlig måte. Fladby har
vært en aktiv pådriver for demensforskning, både
nasjonalt og internasjonalt.

Minneballen

Bjørn «Tasse» Hansen var spiss på HamKam i elleve
sesonger på slutten av 1960-tallet og på 70-tallet. Han
møtte stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen
og Tove Karoline Knutsen. Foto: Eli J. Haugen.

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen har
HamKam laget prosjektet «Minneballen». To dager i uka
møtes HamKam-veteraner som har fått demens til kaffe
og fotballprat, sammen med frivillige aktivitetsvenner.
Prosjektet, som drives med midler fra ExtraStiftelsen, er
i utgangspunktet et toårig prosjekt, men håpet er at man
har bygd opp noe som kan stå på egne bein.
Tidligere i vinter fikk Minneballen besøk av
stortingspolitikere.
– Dette er et kremeksempel på hva koblingen mellom
idrett og frivillige skaper av helse og livsglede, sa Anette
Trettebergstuen (Ap) til Hamar Arbeiderblad. Prosjektet
er også en del av Hamar kommunes forpliktelse om å bli
et mer demensvennlig samfunn. Et viktig aspekt er at
andre fotballklubber kan lære av HamKam.

Europeisk erfaringspanel
På Alzheimer Europes konferanse i fjor høst ble Alv
Orheim valgt til nestleder i den europeiske gruppen
av personer med demens. Alv Orheim er også medlem
i Nasjonalforeningen for folkehelsens erfaringspanel,
som tidligere ble kalt brukerforum. På bildet Berit og
Alv Orheim på konferansen som fant sted i København.

Demensvennlig julegave

Foto: Elin Høstmark, Driva

De ansatte i Sunndal kommune syntes de hadde nok
og ga heller 15 000 kroner i julegave til Nasjonalforeningen Sunndal demensforening. – Det har vært
fokus på demensvennlig samfunn og jeg har fått noen
aha-opplevelser, så det er kjempeartig å bidra til en god
sak og flott å gi en gave til demensforeningen, sa Marit
Hjellmo til lokalavisa, Driva. Anne Lise Toset Visnes
mottok gavesjekken. – Gaven er en anerkjennelse for
dem som gjør en frivillig jobb og medlemmer som
bidrar. Gaven er en stor inspirasjon. Vi blir sett og hørt,
og er veldig glade for det.

HJERTE OG HJERNE
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Nytelse – ja, takk!
Mat er mer enn ernæring, og å tenke på helsa betyr ikke at mat er
en fiende, mener klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsforsker
Tine Mejlbo Sundfør.
TEKST | KIRSTI ELLEFSEN
F O T O | PA A L AU D E S TA D

Sosialisering. Samvær. Nytelse. Å tenke på helsa betyr
ikke at mat er en fiende.
– Jeg har aldri hørt at man blir sunn av dårlig
samvittighet. Vi må ikke glemme at mat skal være noe
positivt, og måltidet en arena for felleskap og glede,
sier Tine Mejlbo Sundfør. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og etter hvert en slags norsk ernæringskjendis.
Hennes filosofi er at vi bør ha mindre dårlig samvittighet
og heller satse på god, sunn mat, nok mosjon og
langsiktig livsstilsforbedring.
Behold matgleden
Det er bare varige endringer som gir varige resultater.
Skippertak og diverse kurer og dietter har Sundfør liten
tro på. Hun er også skeptisk til medias fokus på alt som
er «farlig» å spise, og det hun mener er en ekstrem
problematisering av mat.
– Mat er ikke et problem i seg selv. At folk med
høyt kolesterol, allergier, cøliaki og andre diagnoser
bør følge spesialiserte dietter, er nødvendig, men for
de fleste av oss handler det ikke så mye om rett og galt,
men om festmat og hverdagsmat. Selv har hun nettopp
vært på kosetur til København med mannen sin, der
de spiste 17-retters middag på en eksklusiv restaurant.

Noe hun absolutt ikke gjør hver dag.
– Å skeie ut en innimellom er ikke farlig, så lenge
man har et sunt hverdagskosthold og er i fysisk aktivitet.
Du fortjener sunn mat

– Hva er et godt nok kosthold?
– Det er å spise mye frukt og grønt, mer fisk,
fullkorn, magre meieriprodukter – og forsøke å lage
mest mulig mat fra grunnen, fremfor halvfabrikata.
Men for all del; det er ingen skam å ty til en tomatsuppe
på pose, slenge oppi et egg og servere en grov brødskive
ved siden av. Vi må ikke bli fanatiske. Men det trengs
mer informasjon. Mange vet for lite om hva de spiser
og hva kroppen trenger.
– Men vi blir jo bombardert med informasjon?
Fokuset på mat er jo enormt, og vi blir foret med tips
og råd, nye lekre kokebøker, matlagingsblogger og
matlagingsprogram på TV?
– Det kan du si. Men for mange blir det litt for
avansert. Det trengs råd og tips til en bred del av
befolkningen. Råd om å spise vanlig norsk mat, men
sørge for å innføre mer grønnsaker og fisk i måltidene.
Mat skal være gøy, og matlagingen kan godt være litt
eksperimenterende. Og selv om du er alene og lager
HJERTE OG HJERNE
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mat til en person, betyr ikke det at måltidet skal
nedprioriteres og at ferdigmat blir standarden. Det
behøver ikke være avansert; lag en omelett med noe
godt i og litt salat, stek en laksefilet og kok noen poteter
og brokkoli til. Husk at du er den viktigste personen i
ditt liv, og du fortjener sunn og god mat.
Fedmefremkallende samfunn
Sundfør vet godt at mat er vanskelig for mange, og at
en stor del av oss sliter med overvekt.
– For de som er biologisk sårbare og har anlegg
for fedme, er dagens samfunnet fullt av utfordringer.
Vi lever i et fedmefremkallende samfunn, mener hun.
Porsjonspakkene blir større, potetgullposene har
vokst, det som før var en stor sjokolade, er i dag sett på
som liten. Og vi spiser mye på farta; en bolle fra
bensinstasjonen, en kaffe latte på vei til jobben, en kjapp
bagett og en brus mellom to møter.
– De påskeeggene jeg fikk som liten, ville for
eksempel vært utenkelig å gi barna i dag. Både
forventningene og mengden godteri har vokst.
Ikke trøst eller belønning
At vi blir bombardert med markedsføring og
lokketilbud, nystekte boller, en wiener for en tier og
«to for en» -tilbud er utfordrende. Det Sundfør har tro
på er å fokusere på måltidet. Sette seg ned og spise, og
passe på alltid å ha tilgang på sunt snacks som nøtter,
yoghurt, Skyr eller kesam, og tørket og frisk frukt.
– Særlig på arbeidsplasser kan mye gjøres. Det må
ikke serveres kake ved alle feiringer. Det må ikke stå
skåler med kjeks og sjokolade fremme. Her tror jeg
mange kunne være mye mer bevisste. Det er klart det
er vanskelig å si nei til det kakestykket når kaken står
på bordet, og man ikke vil virke sær og uhøflig, sier
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Tine Mejlbo Sundfør, som er opptatt av at vi ikke gjør
mat til belønning eller trøst.
– Mat skal være mat.
Fyll opp kjøleskapet

– Noen gode råd for å leve litt sunnere i 2017?
– Rydd opp i godteskapet eller – skuffen. Hiv ut
det usunne og fyll opp med nøtter, frukt og alternativ
til veldig søte og salte produkter. Gå i butikken og kjøp
grønnsaker, fisk og magert kjøtt og fyll opp kjøleskapet,
så unngår du impulskjøp, råder ernæringsfysiologen.
– I tillegg bør du sette deg noen mål for fysisk
aktivitet som ikke er så ambisiøse at du mister motet.
Å si at du skal gå fem dager i uken på treningssenteret,
kan lett bli til dårlig samvittighet og en følelse av å ha
mislykkes. Mitt viktigste råd er; tenk på hva du skal
gjøre mer av, ikke hva du skal gjøre mindre av. Mer god
sunn mat, flere hyggelige måltider, flere fine turer og
treningsøkter. Tenk positivt, rett og slett. Husk at du
er den viktigste personen i ditt liv.

TINE MEJLBO SUNDFØR
n Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad i klinisk
ernæringsfysiologi fra Universitetet i Oslo.
n Gift, to barn.
n Har lang klinisk erfaring fra sykehus, jobber med
livsstilsveiledning og underviser i ernæring.
n Er for tiden stipendiat for Nasjonalforeningen for
folkehelsen, tilknyttet Universitetssykehuset i Oslos
prosjekt «Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt: effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter.»
n Er også en hyppig brukt tv-ekspert. (Tjukkholmen, God Morgen Norge, Puls og Forbrukerinspektørene.)

DEMENSLINJEN

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

HJERTELINJEN

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.

Flytting til en annen kommune
Min mor bor fast på sykehjem i en annen kommune
et stykke unna oss. Hun har demens og setter stor
pris på å være sammen med oss. Er det mulig å søke
om overflytning til der vi bor, slik at vi kan få vært
mer sammen?

Mikrovaskulær sykdom i hjertet
Jeg har hørt at kvinner kan ha mikrovaskulær
sykdom i hjertet. Hva vil det si?

Ja, det er mulig. Hvis det planlegges flytting kan man kan
søke om langtidsplass på institusjon i en annen kommune
enn der man allerede har fast sykehjemsplass. Det samme
gjelder for eksempel hjemmetjenester. Den nye
kommunen det søkes hos plikter å behandle søknaden
på lik linje med de som bor der fra før. Kommunen har
ikke anledning til å prioritere de som bor der fra før
fremfor de som ønsker å flytte til kommunen. Det er det
ikke alle som er klar over. Man har også de samme
klagemulighetene på et eventuelt avslag. I Rundskriv
1-43/99 kan du lese mer om reglene for dette.
Når det gjelder omsorgsboliger er det litt andre
regler, og for å ha rett på tjenesten må man ha bodd i
kommunen 1-2 år.
KONTAKT EN LIKEPERSON
Henny Anna Reiertsen
Fylke: Troms
Tlf: 906 44 386
Jeg er pårørende til min mann
som har Alzheimers sykdom. Han
fikk diagnosen da han var 63 år.
Jeg har kjent på kroppen hvordan
det er å leve sammen med en med demens, og erfaring
med utvikling av sykdommen hos min mann.

Mikrovaskulær sykdom i hjertet vil si at de minste
årene i hjertet er trange. Dette kan gi plager som blant
annet brystsmerter, tungpustet og tretthet. Det som er
vanligst er at koronararteriene i hjertet er trange. Disse
årene er større og kan oppdages med en undersøkelse
som heter koronarangiografi. Har man mikrovaskulær
sykdom i hjertet vil ikke dette vises ved koronar
angiografi. Sykdommen er derfor vanskeligere å
oppdage. Man kan påvise sykdommen ved hjelp av
radioaktive stoffer og CT. MR og ultralyd av hjerte med
kontrast kan også brukes for å påvise mikrovaskulær
sykdom i hjertet.
Glemt å ta blodfortynnende medisiner
Jeg har atrieflimmer og bruker medisinen Pradaxa
morgen og kveld for å forebygge hjerneslag. Hva gjør
jeg dersom jeg glemmer å ta en av tablettene?

Dersom du glemmer å ta morgendosen kan du ta den
såfremt det er mer enn seks timer til kveldsdosen.
Dersom det er mindre enn seks timer til neste dose,
må du hoppe over den uteglemte dosen.

Nå kan du snakke med begge
linjene på chat i åpningstidene.
Se etter dette merket nederst
på nettsidene.

HJERTE OG HJERNE
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Hjerteuka 2017
Hjerteuka er den beste muligheten vi har for å synliggjøre det
viktige arbeidet hvert enkelt lokallag og hele organisasjonen samlet,
gjør for folkehelsen. La oss vise fram det flotte og brede tilbud av
aktiviteter som finnes rundt omkring i landet!

Hjertemarsj
En felles gåtur, som en hjertemarsj, er både godt for
hjertet og en god måte å bli kjent med nye mennesker
på. Mange lokallag har gode rutiner på å arrangere en
hjertemarsj, så i år kan kanskje utfordringen være å
inkludere grupper som ellers kan falle litt utenfor?
Grupper som kan inviteres spesielt til årets hjertemarsj
er for eksempel flyktningemottak, sykehjem og
barnehager.
Samarbeid gjerne med lokale lag, organisasjoner
og institusjoner, som for eksempel den lokale
frisklivssentralen. Undersøk om kommunen har en
sentral, eller kontakt maren.palm@nasjonalforeningen.
no.
Støtt forskningen
Forskning er viktig for å forebygge og behandle hjerteog karsykdommer. Bruk Hjerteuka til å gi folk en
mulighet til å støtte forskningen som gjøres.
Materiell til Hjerteuka
Som vanlig får alle påmeldte lokallag materiell til
Hjerteuka. I år blir det laget en ny kviss om salt som
kan brukes på stand. Det er også mulig å bruke
18
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sukkerkvissen fra i fjor. Å ha en slik aktivitet er en måte
å få folk til å komme på standen og å bli der en liten
stund. Pakken med saltkviss vil inneholde alt som
trengs, og det blir ikke nødvendig å gjøre ekstra innkjøp.
Det kommer i tillegg en ny kostholdsbrosjyre til
utdeling.
Lokallag som skal ha kolesterolmålinger bør
bestille egne brosjyrer til dette. Ta kontakt med
ekspedisjonen@nasjonalforeningen.no.
Det er også mulig å få en av våre forskningsstipendiater til å komme og holde foredrag om
forebygging av hjerte- og karsykdommer. Ring
Hjertelinjen på 23 12 00 50 i god tid før Hjerteuka.
Smart på mat
Nasjonalforeningen for folkehelsen har, i samarbeid
med lærere og pedagoger, utarbeidet en nettside til
bruk i undervisningen for mat- og helsefaget for 5. -7.
trinn, www.smartpamat.no. Her finnes materiell som
kan brukes av elevene individuelt eller i klasse – og/
eller gruppevis. Det er kommet mange gode
tilbakemeldinger fra lærere på at dette er et nyttig
verktøy i undervisningen.
Siden Hjerteuka finner sted samtidig som Hopp

Nasjonalforeningen Værangfjorden helselag i Nordland samle smått og stort i bygda på sine hjertemarsjer. Foto: Frida Bringslimark.

for hjertet, kan lokallag kombinere besøk på skolen
med markedsføring av Smart på mat. Ta med brosjyren
som gir lærene den informasjonen som trengs.
I tillegg kan dere for eksempel servere skolefrokost,
skolelunsj eller frukt og grønt. Kanskje dere kan kjøpe
inn ingredienser og gi i gave sammen med en oppskrift
til mat- og helselfagslæreren? Ta kontakt med skolen
på forhånd og avtal tid. Husk å fortelle om hjertemarsjen
også! Flere tips finner dere på www.nasjonalforeningen.
no/medlem.
Vær synlige!
Enhver aktivitet eller samling hvor folk møtes er alltid
en anledning til å fortelle om alt det lokallaget gjør. Del
gjerne ut lokallagsbrosjyren til alle som møter opp.
Husk å kontakte lokalmedia og fortell hva som skjer i
Hjerteuka. Det er også fint om dere tar bilder og sender
til fylkeskontoret slik at det kommer på Facebook.

Hopp for hjertet
Over halvparten av alle norske barneskoler har de siste
årene deltatt i hoppetaukonkurranse, men det er plass
til flere. Ta kontakt med maren.palm@nasjonalforeningen.no, så kan dere få liste over hvilke skoler
som har vært med tidligere. Ta kontakt med skolene
og hør om de vil være med i år også. Gjør lærere
oppmerksom på at det finnes mange gode forslag til
hvordan de kan inkludere hopping i fag, ikke bare i
friminuttene. De kan finne filmer og gode forslag på:
www.hoppforhjertet.no.

VIKTIGE DATOER
n Hjerteuka 2017 8. – 14. mai,
bestillingsfrist for materiell 1. mars
n Verdens Aktivitetsdag 10. mai
n Hopp for hjertet 2.-12. mai,
påmeldingsfrist 10. mars
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Stor stemning for det gode resultatet fra Demensaksjonen 2016 på lokallagsverkstedet i
Lillestrøm høsten 2016. Foto: Tor Arne Granmo.

Hurra – vi greide det!
Demensaksjonen 2016 nådde målet – nesten 6 millioner kroner
er blitt samlet inn. Tusen takk til alle bøssebærere og lokallag.
Og ikke minst, en stor takk til alle giverne!
T E K S T: L E N E HAU G E RU D

Statistikkene viser at de aller fleste fylkene har forbedret
resultatene fra i fjor, og at nesten 25 prosent av
lokallagene som har hatt bøsseaksjoner, har samarbeidet
med ungdomsskoler som har valgfaget Innsats for
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andre. Det har gjort det enklere for mange å øke antall
bøssebærere, noe som igjen ga økt innsamlingsresultat.
Det betyr også økte midler til lokale tiltak for å bedre
livet til personer med demens og deres pårørende.

DEMENSAKSJONEN 2017

Begynn planleggingen for 2017
God organisering viser seg å være viktig for en
bøsseaksjon, og det kan derfor være lurt å starte tidlig.
I år finner Demensaksjonen sted mellom 18. – 24.
september, og allerede nå kan laget opprette en
arbeidsgruppe.
En slik arbeidsgruppe, eller aksjonsgruppe, kan
bestå av noen i styret, medlemmer og andre ildsjeler.
Gruppas oppgaver kan blant annet være å starte
rekrutteringen av bøssebærere tidlig. Erfaringene viser
at det er antallet bøssebærere som er suksessfaktoren
i en dør-til-dør aksjon. Mange får god hjelp fra
idrettslag, speidere, skoleklasser, musikkorps, frivilligsentraler, velforeninger og så videre. Noen gjør det
gjerne av ren veldedighet, men det er også mulig å få
15 prosent provisjon av innsamlet beløp.
Elever som bøssebærere
Mange kan vise til godt samarbeid og gode resultater
ved hjelp fra elever fra ungdomsskole eller videregående.
Ved å samarbeide med skolene får vi også informert
om og profilert Nasjonalforeningen for folkehelsen og
hva vi gjør på demensområdet.

Husk å ta kontakt med skolene i god tid før planene
for høstsemesteret er lagt. Kanskje noen i laget kjenner
noen på skolen?
Skoler med valgfaget Innsats for andre
Mange ungdomsskoler har valgfaget Innsats for andre.
Valgfaget skal bidra til at elevene, gjennom praktisk og
variert arbeid, blir i stand til å identifisere behov for
frivillig arbeid i lokalmiljøet. Demensaksjonen kan bli
et godt tilbud til elevene på starten av skoleåret.
Finn ut om valgfaget finnes på den lokale skolen,
og presenter Demensaksjonen for lærerne. Kanskje en
pårørende til en person med demens kan komme og
fortelle elevene hvordan det er å leve med sykdommen?
I løpet av 2017 vil det også komme et eget pedagogisk
opplegg for skolene, til hjelp i valgfaget.
Tærruddalen skole på Skedsmokorset hadde
Demensaksjonen som en av sine oppgaver i 2016. Se
filmen hvor elever, lærere og demensforeningen
forteller hvordan samarbeidet gikk på www.
nasjonalforeningen.no/bosseaksjon. Her finner du
også flere tips på hvordan en bøsseinnsamling kan
arrangeres.

Nasjonalforeningen Haugaland demensforening markerte den Internasjonale
Alzheimerdagen med stand i Haugesund.
Fra venstre Astrid Håland, Ingebjørg
Lindner Kvalvik og Eva Narheim.
Foto: Terje Emil Johannessen/Hnytt.
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Styrker folkehelsearbeidet
I Nasjonalforeningen for folkehelsens 107 år gamle historie har folkehelse
gjennomsyret nesten alt vårt arbeid. Dette vises spesielt gjennom det
mangfoldige arbeidet som gjøres rundt omkring i Norge.
T E K S T | L E N E HAU G E RU D
FOTO | TOR ARNE GRANMO

Lokallagene har gjennom årene tatt tak i de lokale
folkehelseutfordringene og skapt løsninger som har
fungert, spesielt når det gjelder sykdommer som
tuberkulose, hjerte- og karsykdommer og demens.
Samtidig har lokallagene arbeidet for å skape gode og
inkluderende nærmiljøer.

Det kom tydelig fram at lokallagene er, med rette, stolte
av det folkehelsearbeidet de gjør i sine nærmiljøer
gjennom aktiviteter og sosiale samvær. – Lokallagene
er også en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet og
storsamfunnet, og en del av en lang tradisjon vi er stolte
av, sier Ellen Marit Berntsen, leder av folkehelseutvalget.

Helse er ikke bare fravær av sykdom. Peter Hjort,
samfunnsmedisiner og tidligere formann i Nasjonalforeningen for folkehelsen, definerte helse som
overskudd og mestring i forhold til hverdagens krav.
Dette er en beskrivelse av helse som står seg også i dag.
– Med helse menes både fravær av sykdom og positiv
helse gjennom mestring, trivsel og livskvalitet, noe det
lokale folkehelsearbeidet bærer sterkt preg av,
framhever folkehelseutvalget.

Mangfoldet
Mange forskjellige målgrupper ble trukket frem av
gågruppene. Både eldre og ensomme, personer med
demens og deres pårørende, barn og unge, flyktninger
og inaktive ble listet opp i svarskjemaene.
Det er også et stort mangfold i de typer aktiviteter
lagene tilbyr sine lokalmiljøer. Noen eksempler er
gågrupper og trimgrupper, demenscaféer, hyggedager
for eldre, aktivitetskvelder for barn og unge, datakurs,
familiejuletrefest og hår- og fotpleie for eldre.

Viktige bidragsytere
Mye av mangfoldet og kreativiteten i dette arbeidet kom
fram under lokallagsverkstedet på Lillestrøm i oktober.
Under en gåtur i frisk luft fikk helselag og demensforeninger mulighet til å diskutere og komme med
tilbakemeldinger på hva de var stolte over, om hvem de
var til for og hvordan de jobber når de er på sitt beste.
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Folkehelseutvalget
I de senere år har det kommet ønsker fra flere hold om
å løfte opp, og synliggjøre bedre, det folkehelsearbeidet
som blir gjort. Landsstyret vedtok 7. juni 2016 å
nedsette et utvalg for å vurdere det framtidige lokale
folkehelsearbeidet i Nasjonalforeningen.

Det ble mange og gode tilbakemeldinger fra gåturene under lokallagsverkstedet. Denne gruppa består av, fra
venstre, Martin Agdal, Gaupne Helselag, Ann-Connie Strifeldt, Alta demensforening, Anne Lise Frogner, Asker
demensforening, May Elin Dragsvold, Alta demensforening og Jan Erik Kleven, Asker demensforening.

Folkehelseutvalget er blitt bedt om å utrede hvordan
vi kan synliggjøre, videreutvikle og fornye det lokale
folkehelsearbeidet, samt hvor arbeidet kan gjøre mest
mulig nytte, og hvordan vi kan skape en økt relevans i
den aktuelle folkehelsedebatten. Utvalget skal legge
fram en utredning som vil munne ut i et forslag til
behandling i landsmøtet 2018.
Folkehelseutvalget ledes av Ellen Marit Berntsen
(Hedmark), nestleder i sentralstyret, Asborg Kjærvik
(Sogn og Fjordane), Olaf Moen (Aust-Agder), Ingunn
Øye (Møre og Romsdal), Per-Olaf Fure (fylkeskontoret
Nordland, Troms og Finnmark) og Elisabeth Skarderud
(fylkeskontoret Hedmark og Oppland). Sekretær er
Tone Poulsson Torgersen (fagsjef).
Lytte til lokallagene
Folkehelseutvalget er opptatt av å lytte til hva lokallagene
mener bør gjøres for å fornye og videreutvikle det lokale
folkehelsearbeidet i organisasjonen. – Det finnes
allerede mange flotte aktiviteter innen trivsel og
inkludering som alle bør være stolte av og som bør

komme bedre frem i lyset, aktiviteter som er bra for
både hjertet og folkehelsen, sier Berntsen.
For å legge til rette for innspill, har utvalget bedt
om at temaet diskuteres på regions- og fylkesårsmøtene
de kommende månedene. Det er også mulig å sende
epost til post@nasjonalforeningen.no, merket
Folkehelseutvalget. Utvalget tar gjerne imot gode
eksempler fra lokalt folkehelsearbeid, eller klare
meninger om hva organisasjonens folkehelsearbeid
skal være framover.
FOLKEHELSE
n Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen.
n I folkehelsearbeidet forsøker en å ta tak i de
faktorene som påvirker hele befolkningen eller
grupper av befolkningen. Man søker å fremme
helse og forhindre at sykdom oppstår, før en i
det hele tatt har fått økt risiko eller det er noe
behov for behandling.

HJERTE OG HJERNE
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UNIVERSELL UTFORMING

Byvandring med demens
Det har i mange år blitt jobbet med å tilrettelegge samfunnet vårt for
personer med forskjellige funksjonshemminger, og mye er blitt gjort
for å øke tilgjengelighet for alle. En gruppe som det foreløpig ikke er
tatt høyde for, er personer med kognitiv svikt, deriblant personer
med demens.
T E K S T | L E N E HAU G E RU D
F O T O | H E L G E O VA N G E R

En sjekkliste for kommuner
Med midler fra Deltasenteret, statens kompetansesenter
for deltakelse og tilgjengelighet, har Nasjonalforeningen
for folkehelsen startet opp et prosjekt for universell
utforming. Målet er å kunne lage en sjekkliste over hva
alle kommuner kan og bør tilrettelegge i lokalsamfunnet
der hvor personer med demens ferdes. Med tidligere
diagnose bor personer med demens lengre hjemme,
og behovet for et tilrettelagt lokalsamfunn blir enda
viktigere. Prosjektet blir en tydeliggjøring av hvordan
nærmiljøene skal se ut i et mer demensvennlig
samfunn.
Noe er likt for alle
Alle med demens er forskjellige, men noe er allikevel
felles. Det er for eksempel viktig at omgivelsene er
ryddige og oversiktlige og er godt belyst uten at det
skinner rett i øynene. Det er også viktig at skilter er
tydelige, gjerne med bilder, har gode fargekontraster og
er plassert i øyehøyde. Det dreier seg også om arkitektur,
som at noen offentlig bygg kanskje har store vinduer og
store glassdører, noe som kan gjøre det vanskelig å skille
mellom hva som er vindu og hva som er inngang.
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En vandring i Oslo
Prosjektet tok med seg en person med demens i tidlig
fase og medlem av Nasjonalforeningens erfaringspanel,
samt representanter for både pårørende, demensforening og fagfolk på en vandring i Oslo før jul for å
se hvordan hovedstaden er lagt til rette for en person
med demens.
Turen gikk over Slottsparken til T-banestasjonen
ved Nationaltheateret for å kjøpe billett, for deretter å
ta t-banen ned til Oslo Sentralbanestasjonen. Derfra
gikk gruppen langs Karl Johan og opp til
Nationaltheateret igjen.
I tiden framover vil det bli arbeidet mer med
universell utforming. Erfaringene fra vandringen vil,
til sammen med vandringer i flere byer i Norge, tas
med i det videre arbeidet med en sjekkliste for
kommunene. Demensrådet utfordrer med dette
lokallagene til å ta en byvandring sammen med
personer med demens. Sammen kan dere finne ut om
nærmiljøet er lagt til rette, eller hva som må endres.

Offentlig toalett i Slottsparken. Herresiden er gratis å
komme inn på, mens dametoalettet må betales med kort.
Litt vanskelig, selv om kortmaskinen har en stemme som
forteller deg hva du skal gjøre.

Billettautomat ved Nationaltheateret. Dårlig lys på
automaten, og betalingsdelen er adskilt fra selve
bestillingsdelen. Det er også dårlig informasjon om at
billetten må valideres før en går om bord på banen.

Tydelig merket at det kan være gap mellom vogn og
perrong, men ikke hvor store forskjeller det kan være
både i avstand og høyde.

Oslo Sentralbanestasjon. Trappene er godt merket for å
vise start og stopp på trapper.

Oslo Sentralbanestasjon har en god fargekontrast på
skiltene.

Linjekartet for togene er tydelig og forenklet, men
fargene er for like og skaper forvirring.
HJERTE OG HJERNE

25

KO ST H O L D

ING R E D I E N S E R
400 ml kokosmelk
(gjerne mager)

3 gulrøtter

7 1/2 dl fiskebuljong

600 g laksefilet

2 ss rød karripasta
1 ts gurkemeie
1 gul squash
1 squash

1 sitronsaft, presset
500 g reker
salt og pepper
4 kvaster koriander, frisk

FISKESUPPE
MED ASIATISK VRI
4 porsjoner

F R AMG A N G SMÅT E

 Del laksen i store terninger. Skrell rekene. Vask og
skrell gulrøtter og squash i terninger.

 Smak til med salt og pepper, eventuelt litt maisenna
for en tykkere suppe.

 Ha kokosmelk i en kjele, varm opp. (Bruk gjerne
mager kokosmelk).

 Ha laksen i suppen og la det trekke i 3-5 min.

 Rør inn karripastaen, men smak deg fram. Den er
sterk.

 Varm opp, men pass på at det ikke koker, da blir
rekene seige.

 Ha i fiskebuljong (1,5 terning og 7,5 dl vann).
 Ha i gurkemeie og sitron og bland godt.
 Ha gulrøtter og squash i suppen og kok noen minutt.
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 Ha tilslutt i rekene.

 Korianderen hakkes og blandes i rett før servering.
 Serveres med grovt brød som dyppes lett i god
olivenolje.

H J E R T E F O R S K E R E N S S P A LT E

Trening og kroniske smerter
Kronisk smerte rammer rundt 30
prosent av den voksne befolkningen
og er den viktigste årsaken til
langtidssykefravær og uførhet. Det
bidrar til angst, depresjon,
søvnforstyrrelser, dårlig livskvalitet,
ANJA BYE
og helseutgifter. Kronisk smerte
S T I P E N D IAT
defineres som smerte med varighet
OG FORSKER
på mer enn 12 uker. Forekomsten
øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn.
De hyppigste kroniske smertetilstandene oppstår i
muskler og skjelett, i tillegg til hodepine, smerte i
forbindelse med hjerte- og karsykdommer og
nevrologiske lidelser. I mange år var behandlingen
hvile og inaktivitet, men i dag tyder mye på at fysisk
aktivitet virker beskyttende mot å utvikle kronisk
smerte, reduserer alvorlighetsgraden, og generelt
bedrer livskvaliteten. Fysisk aktivitet og trening blir

stadig mer benyttet som behandlingsform og tilbys i
ulike deler av helsesektoren.
I de siste årene har virkningen av fysisk aktivitet
og trening vært undersøkt i flere internasjonale studier
for at man skal kunne gi de beste rådene til de ulike
pasientene. En gruppe forskere sammenliknet resultater
fra 381 forskjellige forskningsprosjekter, til sammen
37 000 deltakere. Ut fra dette kunne forskeren
konkludere med at ingen studier viste noen negative
effekter av trening hos dem som led av kroniske smerter.
I tillegg så de at treningen reduserte alvorlighetsgraden
av smertene. Viktigst av alt var konklusjonen om at
trening som behandlingsform med stor sannsynlighet
kan øke livskvaliteten til personer med kronisk smerte,
uten andre bivirkninger enn stølhet i begynnelsen av
treningsperioden. Dette er gode nyheter for de som
sliter med kroniske smerter. Fastlegen kan hjelpe deg
med å sette opp et fornuftig treningsprogram.

HER GÅR VI VÅRE TURER

Tur langs Hessafjorden
Hver torsdag kl. 12 møtes det en
gjeng fra Nasjonalforeningen
Hessa helselag på Hessatunet. Her
er vi på vei langs Hessafjorden og
innover til stranda på Slinningen,
der vi tok pause og god prat i det
nydelige været.

Foto: Privat

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

HJERTE OG HJERNE
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MEDLEMSNYTT

Hypothyreose (”lavt stoffskifte”)
og hjertesykdom
En ulykke kommer sjelden alene,
sier pessimisten. Og når det gjelder
sykdommer er det ofte sant. En del
av den medisinske hverdagen er å
diagnostisere og kategorisere. Helst
da med en sykdom av gangen. Men
DAG T H E L L E
visse tilstander følger og påvirker
LEDER
hverandre. En slik sammenheng
mellom sykdom i forskjellige organer finner man hos
pasienter med lavt stoffskifte på grunn av lav produksjon
av hormoner i skjoldbruskkjertelen. Klinisk arter
tilstanden seg med litt allmenne symptomer som
tretthet, vektøkning, langsom puls og psykiske besvær.
Disse pasientene kan også få forhøyet nivå av LDLkolesterol i blodet (det ”farlige” kolesterolet), noe som
vil bidra til økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Så
langt har det vært uklart om disse pasientene virkelig

har en høyere risiko for slike sykdommer, men for seks
år siden kom en rapport der man hadde samlet data
fra ulike studier som nettopp tok for seg dette
spørsmålet. Undersøkelsene stammet fra nesten hele
verden, og Norge bidro med data fra Helseundersøkelsen
i Nord Trøndelag (HUNT) som Nasjonalforeningen
for folkehelsen har vært med å støtte i flere omganger.
Kort fortalt viste samlerapporten at individer med lavt
stoffskifte har økt risiko for å få hjerteinfarkt. Økningen
er ikke dramatisk stor, men kan bety at det er felles
årsaksfaktorer for disse sykdomsgruppene, eller at
behandlingen og/eller sykdomsprosessen påvirker
sykdomsmekanismene. En åpenbar konsekvens av
sammenhengen mellom lavt stoffskifte og hjerte- og
karsykdommer er at slike pasienter bør følges nøye opp
og at forebyggende tiltak settes inn tidlig. For
Nasjonalforeningen er det også viktig at forskningen
på dette området blir tilgodesett.

Pårørendekurs på Solgården

Søk om midler til gode ideer

Nytt kurs holdes 29. august til 12. september 2017. Pris
tur/retur Gardemoen, med bagasjehåndtering,
tilbringertjeneste i Spania, alle måltider, kursprogram
og underholdning kr. 17 900 per person i dobbeltrom.
For mer informasjon, ta kontakt med Dag Brekke,
da-bre@online.no eller se www. solgarden.no.

ExtraExpress har søknadsfrister 15. mars og 15.
september. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen
en ramme på 5 000 kroner til 30 000 kroner. Ta kontakt
med Anders Abrahamsen, anab@nasjonalforeningen.
no, eller 40 44 57 78. Det finnes flere midler å søke om
på www.nasjonalforeningen.no/sok-om-midler.

Har du e-post?

Stadig flere kommuner med

Send gjerne en e-post til medlem@nasjonalforeningen.
no, så blir adressen registrert, og du kan få informasjon
fra Nasjonalforeningen for folkehelsen raskt og
effektivt.

Kurs om demens
Det arrangeres kurs, Møteplass for mestring, rettet mot
de som har fått demens før fylte 65 år. Egne kurs for
unge pårørende, 18 – 30 år, arrangeres også. Ta kontakt
med Demenslinjen på 23 12 00 40 for mer informasjon.
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Aktivitetene som startet opp med midler fra TV-aksjonen er i sterk vekst. Nå er 53 kommuner med i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, og 123 i aktivitetsvennprosjektet. Det er også inngått avtaler med 13
kommuner om å delta i prosjektet for oppfølging etter
diagnose. Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør seg
virkelig gjeldende på demensfeltet rundt i landet!
HER FINNER DU MEDLEMSNETTET
www.nasjonalforeningen.no/medlem

MEDLEMSNYTT

KALENDER
n JANUAR
27. - 29. januar: Kurs for nye
likepersoner

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Gjør som over 16 000 andre,
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen
på Facebook!
Gjør oss synlige ved å like,
dele og kommentere.

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN
www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

VI GRATULERER
n Nasjonalforeningen
Hommelstø helselag, 105 år
n Nasjonalforeningen
Fauskeeide helselag, 105 år
n Nasjonalforeningen Torvastad
helselag, 105 år
n Nasjonalforeningen Nyborg
helselag, 100 år
n Nasjonalforeningen Lurøy og
Onøy helselag, 90 år
n Nasjonalforeningen Rekdal
helselag, 95 år
n Nasjonalforeningen Solevåg
helselag, 85 år
n Nasjonalforeningen Gol
helselag, 70 år
n Nasjonalforeningen Heggedal
helselag, 70 år
n Nasjonalforeningen Vollen
helselag, 70 år

n Nasjonalforeningen Bøler
helselag, 60 år
n Nasjonalforeningen Åsa
helselag, 50 år
n Nasjonalforeningen Frosta
demensforening, 25 år
n Nasjonalforeningen Fosen
demensforening, 10 år
n Nasjonalforeningen Hol
demensforening, 10 år
n Nasjonalforeningen Vågan
demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen
n Nasjonalforeningen Kviteseid
demensforening
n Nasjonalforeningen Ringsaker
demensforening
n Nasjonalforeningen Veda
demensforening

n FEBRUAR
6. februar: Sentralstyremøte
7. februar: Utdeling
Nasjonalforeningens
forskningspriser
25. februar: Søknadsfrist for
helseprosjekter
ExtraStiftelsen

n MARS
1. mars: Foreslått frist for
kandidater fra lagene til
fylkesvis demenspris
1. mars: Bestillingsfrist
materiell Nasjonalforeningens hjerteuke
10. mars: Påmeldingsfrist for
skoleklasser til
hoppetaukonkurransen
uke 10: Lokallagssending fra
hovedkontoret
15. mars: Søknadsfrist for
lokale Tubfrim-midler
15. mars: Søknadsfrist for
lokale demensaksjonsmidler
15. mars: Søknadsfrist
ExtraExpress vår
25. mars: Søknadsfrist
forskningsmidler
ExtraStiftelsen
31. mars: Frist for avholdelse
av årsmøter i helselag og
demensforeninger

n APRIL
1. april: Frist for innsending
av valgkort og
årsrapportskjema for lokallag
til fylkeskontor
30. april: Frist for avholdelse
av årsmøter i fylkeslagene

HJERTE OG HJERNE
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Sommerfest

Hyggelig stand i Førde

Nasjonalforeningen Vågå demensforening
arrangerte sommerfest på Vågåheimen i juni. Bildet
viser det nye styret sammen med tidligere leder i
demensforeningen. Fra venstre Jorunn Heier, Randi
Lykstad, Kari Bergdølmo, Eldrid V Visdal, tidligere
leder Jan Visdal, Anne Kjærsti Snerle, Kristi og Inger
Kari Sæta.

Nasjonalforeningen Førde helselag slo et slag for
Demensaksjonen med en stand i Førde. Mange
møtte opp og ga penger, og fikk både brosjyrer, kaffe
og en god samtale om demens tilbake. Fra venstre:
Oddveig Birkeland, leder, Astrid Juklestad, nestleder
og Solbjørg Søhoel Flåm, sekretær.

20–års feiring på Gjøvik

Nytt æresmedlem

Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening feiret
sitt 20-års jubileum med blant annet å dele ut
fortjenestenåler og diplomer. Fra venstre fylkesleder
Bjørn Bjørneng, Kirsten Tangen, Viviane Mellbye
(leder) og Kari-Merete Aamo.

Agnes Gjølberg ble utnevnt til æresmedlem i
Nasjonalforeningen Fredrikstad demensforening
som takk for støtten over mange år. På bildet fra
venstre Greta Andersen, Agnes Gjølberg og Leif
Gjølberg.

HJERTE OG HJERNE
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Mange aktiviteter

Heder og ære på julefest

Nasjonalforeningen Hol demensforening har flere
selvstyrte grupper med ansvar for hvert sitt område:
aktivitetsgruppe, hagegruppe, demensaksjonsgruppe
og hyggekveldgruppe – alle med mange aktiviteter.
Ikke dårlig for et lag med 28 medlemmer. På bildet:
hyggekveld for personer med demens og deres
pårørende på Geilo.

Nasjonalforeningen Sør-Verran helselag startet
julefeiringen tidlig ved å tildele fortjenestenåler og
diplomer til tre av sine medlemmer under sin
tradisjonelle førjulssamling. Fra venstre leder Helge
Brattaker, Erna Markhus, Tordis Markhus, Ole
Steinar Følstad og leder for fylkeslaget Betsy Sand.

100 år med helselag

Julekos i Søgne

Nasjonalforeningen Indre Fræna helselag feiret sitt
100-års jubileum på Vonheim grendahus i
Malmefjorden med historie, diktlesing og vakker
musikk. Fra venstre Anna Vollen Balstad, leder
Annbjørg Sande og Ingunn Øye fra fylkeslaget.

Elever fra valgfaget Innsats for andre deltar hver 14.
dag hele skoleåret med ulike aktiviteter sammen
med beboere fra Søgne omsorgssenter. Rett før jul
var både beboere, skolelever og Nasjonalforeningen
Søgne demensforening sammen om å lage
juledekorasjoner.
HJERTE OG HJERNE
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Med din hjelp forsker vi på

årsaker til demens

Foto: Anne Elisabeth Næss

«Å sette tidlig
diagnose, forebygge
og ikke minst
kunne behandle
demenssykdommer
er viktig. En gave fra
deg til vår forskning
betyr mye i kampen
mot demens.»

og gi 150 kr

Du kan også gi en gave
til konto 1644 08 46673

En vakker dag har vi glemt demens

– støtt vår forskning!

B

DEMENS til 2216

Avsender

Send sms

Nasjonalforeningen
for folkehelsen
Pb. 7139 Majorstuen,
0307 Oslo

Professor Knut Engedal
Leder av Nasjonalforeningens
demensråd

