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Stillesitting er blitt en av de viktigste truslene 
mot helsa vår. Både store og små har mange 
tilbud om stillesittende aktiviteter, skjermer 
og duppeditter vi kan ha det gøy med, og bli 
underholdt av, uten at vi trenger å bevege oss 
opp fra godstolen. Det gode budskapet opp 
mot dette, er at all bevegelse er bedre enn 
ingenting. Vi behøver ikke tenke at det bare 
er trening som har verdi, men all aktivitet som 

kan begrense tiden vi sitter stille.

I høst gjorde Stortinget et gledelig vedtak som kan gjøre hverdagen til 
skolebarna mer aktiv. Et flertall ba regjeringen om å legge opp til at 
alle skoleelever skal ha en times fysisk aktivitet om dagen. Nå gjelder 
det at kunnskapsministeren følger opp og setter dette ut i livet. 

I år, som tidligere, gjennomfører Nasjonalforeningen for folkehelsen 
hoppetaukonkurransen  «Hopp for hjertet» i barneskolen. Gjennom 
konkurransen får skolene erfaring med en aktivitet som lett lar seg 
kombinere med fag, for eksempel går hopping og pugging av gloser 
og gangetabell godt i hop! Fysisk aktivitet behøver ikke være en tidstyv, 
men en måte å gjøre både skolehverdagen og elevenes helse bedre.     

Mer hopp og sprett i skolen!
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Hjertemarsj
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, men kanskje 
finnes det noen som kan inviteres spesielt i år? Hva 
med å invitere en politiker, eller en annen sentral 
person i kommunen til å være med, for eksempel 
ordfører, rådmann, demensteam, frivillighets-
koordinator eller folkehelsekoordinator. Kommer 
ordføreren, er det flott å sende media en invitasjon 
også! Forslag til invitasjon ligger på medlemsnettet. 
Det blir også sendt med i hjerteukepakka.

Samarbeid også gjerne med lokale lag, 
organisasjoner og institusjoner, som for eksempel den 
lokale frisklivssentralen. 

Materiell til Hjerteuka
Ved påmelding får alle lokallag en hjertemarsjpakke. 
I år må eventuelle brosjyrer bestilles i tillegg. 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.

Hopp for hjertet
Hjerteuka finner sted samtidig som Hopp for hjertet. Blir 
de lokale barneskolene med i år? Lister over hvilke skoler 
som har vært med tidligere, kan dere få ved å sende en 
mail til maren.palm@nasjonalforeningen.no. I tillegg kan 
dere for eksempel servere skolefrokost, skolelunsj eller 
frukt og grønt. Skolene kan finne filmer og gode 
undervisningsforslag på: www.hoppforhjertet.no.

Vær synlige!
Enhver aktivitet eller samling hvor folk møtes, er en 
anledning til å fortelle om alt det lokallaget gjør. 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. 
Husk å publisere på lokallagets egen Facebook-side 
også. 

Hjerteuka og Hopp for hjertet 2018

Hjerteuka er den beste muligheten vi har for å synliggjøre 
det viktige folkehelsearbeidet som gjøres av lokallagene 
landet rundt. 

Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd

VIKTIGE DATOER 2018

n Hjerteuka 30. april – 6. mai
 Bestillingsfrist for materiell 1. mars

n Hopp for hjertet 24. april- 4. mai
 Påmeldingsfrist 9. mars
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Hjertemarsj i marsjtakt
Selv om vinden blåser litt kaldt mellom fjellene ved Fossøy, 
rett ved foten av Jostedalsbreen, er stemningen god blant 

de nesten 60 som har møtt fram. Nasjonalforeningen 
Jostedal helselag arrangerer hjertemarsj  

– med korpsmusikk!

– Skolekorpset må jo trene til 17. mai likevel, sier leder 
Mary Aasen. Samarbeidet med Jostedal Skule- og 
ungdomskorps har vart i snart syv år, og passer begge 
parter godt. Korpset får øvd seg, og hjertemarsjen får 
flere deltagere.

– Korpset er jo for oss i bygda. Det er kjekt å gjøre 

litt stas på dem, og vi får slått to fluer i en smekk. Vi 
spør alltid korpset når vi har arrangementer, sier Aasen.

Startskuddet for trimsesongen
Hjerteuka er startskuddet for trimsesongen for laget. 
De legger ut bøker på alle turstiene i området, og fram 

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

F O T O    |   A N D R E A S  E I K E S E T H  N Y G J E R D

Hjertemarsj i majestetiske omgivelser.

Hjerteuka 2018

30. april – 6. mai
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til 1. oktober er alle som skriver seg inn med på 
premiering. Turstiene brukes av både bygdefolket og 
turistene.

Selv om bygda er liten med sine 400 innbyggere, 
har den et aktivt organisasjonsliv. Alle kjenner alle, og 
det er god spredning i alder, noe også hjertemarsjen 
synliggjør. Eldstemann er 88 og medlem i lokallaget, 
yngstemann ligger i vogna. 

– Hjertemarsjen markerer jo både laget og 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er en god sak 
å gå i bresjen for, sier tidligere leder, Marit Elvekrok. 

God trening for korpset
Hjertemarsjen går over den nye brua ved Uri til Elverøi. 
Der skal korpset egentlig snu, og hjertemarsjen fortsette 
videre; ut på hovedveien, gjennom tunnelen og tilbake 
til Idébua på Fossøy.

Når marsjen når delepunktet, bestemmer korpset 
seg for å bli med videre. Dette er god trening til 17. 
mai! Turen gjennom Fossøytunnelen gir en ekstra god 
klang på instrumentene. – Kanskje vi bør ha en konsert 
inne i tunnelen, kommer det som forslag fra en av de 
gående. 

Godt med en gåtur
Vel framme ved Idébua inviteres alle inn til frukt og 
juice. Inne i varmen går frukten unna, føttene får hvile 
og praten kan gå litt lettere enn ute i vinden. Ellen og 
Solrunn har plassert seg godt i sofaen, og kan meddele 
at det var godt å få gå en tur. – Vi er med i trimgruppa, 
og da må vi bli med her også, sier Tordis og Gunnar.

Asbjørg tar gjennomgangen av hjertequizen i 
plenum. Det er mange kreative svar og latteren sitter 
løst. Etter påstand om at noen fikk tjueen av tjue mulige 
rette, ender man opp med en vinner med atten rette.

Driftige damer
Jostedal helselag er et aktivt lag med driftige damer. 
Aasen kan fortelle at de har arrangert både vårfester, 
stølsgraut, og flatbrødbaking. De sørger også 
innimellom for aktiviteter på de tre omsorgssentrene 
i bygda, med potetlompebaking, sylteflesk, smultringer, 
lirekasse og trekkspill. – Skal en få gjort noe, må en 
spørre helselagsdamene, sier hun med et bredt smil.

De siste spørsmålene i Hjertequizzen må besvares før en kan gå inn i varmen.
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– Dette er paradevær i Stavanger, sier en av musikerne 
som danner fortroppen. Snart dundrer ‘When the 
Saints go marching in’ gjennom gågata, og det fargerike 
toget begynner å bevege seg. Regndresser i alle farger 
bekrefter ordtaket: det finnes ikke dårlig vær, bare 
dårlige klær.

Sammen med MaiJazz
Det er Nasjonalforeningen i Stavanger som arrangerer 
marsjen, i samarbeid med MaiJazz. De skaffet 

musikkstudenter fra Stavanger universitet, som villig 
stilte opp.

–Vi hadde bestemt oss for å gjøre noe for 
barnehagene i Nasjonalforeningens Hjerteuke, sier Siri 
Malmstrøm, leder i Stavanger. – Vi vil vise at vi er til 
for folk i alle aldre. 

Med smil og applaus
I det toget slanger seg igjennom de smale gatene, trekker 
musikken og barna folk ut i dørene, noen med flagg og 

Gå, gå, gå for hjertet!
Regnet pøser ned i Stavanger sentrum en onsdag tidlig 
i mai. Midt på torget står 160 barnehagebarn og venter. 
Det er barnehagemarsj, om været er aldri så dårlig.

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

F O T O    |   K I M  L A L A N D

Regnet legger ikke en demper på stemningen.

Hjerteuka 2018

30. april – 6. mai
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vimpler. Brede smil og applaus møter barna, som vifter 
med hjemmelagde hjerter i alle farger og fasonger. 

Barnehagene har lært seg flere regler til denne 
dagen. En liten gutt tar oppgaven seriøst, og med 
papirhjertet fast i hånda marsjerer han framover mens 
han roper: – Gå, gå, gå for hjertet. Gå, gå, gå for hjertet.

Marsjen ender opp der den begynte, ved 
Domkirkeplassen. I trappa ned mot havna setter 
ungene seg ned mens musikkstudentene spiller kjente 
barnesanger som alle synger med på. Før alt er over, 
får alle sammen diplom som bevis på at de har vært 
med på årets barnehagemarsj.

Til neste år også?
Malmstrøm har arrangert barnehagemarsjer i Stavanger 
tidligere, i forbindelse med at byen var Kulturby. – Hvis 
vi inviterer til parade, så blir de med. Dette sprer seg 
fort. Andre barnehager hører om at disse har vært i 
byen og hatt det kjekt, og da blir flere med. 

Dette er kjekt!
Skal vi tro tilbakemeldingene fra barnehagene, så burde 
ikke dette bli et problem.  Bråde barnehage, representert 
med avdeling Vettene, er veldig glad for at det ble noe 

av. –Vi får mange invitasjoner, og velger ut det kjekkeste. 
Dette passet bra som 17. mai-trening også! Fint med 
ting som er tilrettelagt for ungene, sier en av 
barnehagelærerene.

– Også er det kjekt at det skjer noe i byen, noe som 
skaper stemning, legger en representant fra barnehagen 
Dronningåsen til. 

I det regnet endelig gir seg, samler barna seg i 
grupper og forsetter sin dag i byen, med lunsj på 
Sølvberget eller mating av fuglene nede ved Breiavatnet. 
Papirhjertene har for lengst smeltet i regnværet. I år 
blir det ganske pent vær? 

H J E R T E U K A  2 0 1 8

Musikkstudentene spiller gladjazz så det runget mellom 
veggene.

Nasjonalforeningen i Stavanger ønsker seg  
barnehagemarsj hvert år.

Etter endt marsj samler alle seg i trappa på torget for 
mer musikk og diplom til alle.
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Hoppetau – et godt vårtegn
– Hoppetau hører våren til. Når jeg hører lyden av hoppetau 
i friminuttene, blir jeg glad inni meg, sier Ida Røise Bye, 
rektor ved Hærland skole i Østfold. Skolen har vært med  
på hoppetaukonkurransen nesten siden starten i 2006.

– Vi legger vekt på opplæring. Det ligger for eksempel 
mye læring i det å ta en for laget – og sveive i stedet for 
å hoppe, og å akseptere at man feiler. I tillegg er det jo 
også kulturformidling. De lærer reglene som er en del 
av vår barnekultur, sier Røise Bye.

Alle er med
Klokka ringer og ungene løper ut. Hele skolen hopper, 
selv om det bare er de tre øverste klassetrinnene som 
er med i konkurransen. De eldste hopper for seg selv 
på håndballbanen, og legger lista litt høyere. I år er det 
om å gjøre for det øverste trinnet å få til å hoppe med 
to tau om gangen.

Årets avgangsklasse var fylkesvinner for Østfold 
i fjor, og satser like høyt i år. 

– Det var veldig moro å være med i 2016, når vi 
vant. Det var kult, sier Kirsti Dahl. Venninnen Lone-
Jonette Dæhle Gundersen er enig. – Det gir oss 
motivasjon.  

Hoppetau er sosialt
Begge jentene er enige i at hoppetaukonkurransen gjør 
noe med klassen. – Vanligvis sitter vi og prater i 
grupper, nå er vi alle sammen om noe, sier Kirsti. – Det 
er bare en gang i året vi hopper sammen. Jeg blir glad 

av det, jeg!
– Du blir kjent med klassen på en annen måte. Egentlig 
er vi en sporty klasse. Alle er med, selv en som har 
brukket armen, sier Lone-Jonette.

– Det er om å gjøre at alle er med, legger Kirsti til.

Intern konkurranse
Den som hvert år melder på skolen, tar i mot materiellet 
og deler det ut, er assistent Trond Harald Hansen. – Vi 
melder på alle ungene. Alle må hoppe, ingen kan velge 
det bort, men alle er enige om å bli med, så det er ikke 
mye jobb, sier Hansen. Han må gjete guttene litt, dog. 
Ingen får nemlig lov til å sparke fotball i de to ukene 
konkurransen holder på. – Men dette er positive elever, 
så det er ikke noen særlige problemer.

Det hjelper også at det er en mulighet for å vinne 
premier, mener Hansen. – Vi har en intern konkurranse, 
siden det ikke er så lett å bli fylkesvinnere hvert år. 
Skolens beste klasse får en fruktkurv på deling. 

Den kurven skal avgangsklassen stikke av med, 
skal man tro Kirsti og Lone-Jonette. 

Aktive elever
Som flere grendeskoler er Hærland skole avhengige av 
de lokale bussrutene. Det gjør at det er vanskelig å få 

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

H O P P  F O R  H J E R T E T  2 0 1 8

Hopp for hjertet 2018

24. april – 4. mai
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inn en ekstra time fysisk aktivitet hver dag. Men her 
ser det ikke ut til å skape særlige problemer. Elevene 
er aktive, både på skole og fritiden. På vinteren, for 
eksempel, tar FAU ansvaret for å sprøyte vann, med 
hageslange, på fotballbanen for å lage skøytebane.

– Det er kanskje litt mer akseptert å være aktiv på 
en liten grendeskole enn på store skoler, sier Røise Bye.

Hansen forteller at bussrutene gjør at det er korte 
dager på onsdager, noe som gjør det vanskeligere å nå 
den daglige kvoten på 60 minutter. – Men da hopper 
de ti minutter på morran, så de klarer det jo.

En ekstra fordel
Elias, en av gutta i klasssen, synes hoppetaukonkurransen 
er en fin måte å få barn i aktivitet på. – Mange av oss 
sitter og snakker i friminuttene. Jentene sitter bare og 
snakker sammen, og halvparten av gutta sparker fotball. 
Konkurransen bringer oss sammen. Det er morsomt 
å le sammen, og være sammen. 

Det en ekstra fordel med hoppetaukonkurransen 
også, mener han.  – Jeg er aldri sammen med jentene 
i friminuttene, men nå kan vi være det, sier Elias, og 
sender oss et stort glis før han løper ned til resten av 
klassen for å trene på å hoppe med to tau – sammen 
med jentene.

Hele skolen hopper, om de får poeng eller ikke.
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– Jeg håper at mange lokallag kommer på årets landsmøte i 
Trondheim. Det er viktig med et landsmøte som representerer 
organisasjonen godt. Lokallagene har mye viktig erfaring og 
dele, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt. 

Bli med på landsmøte 2018!

T E K S T    |   T O N J E  H E L L E V I G

F O T O    |   I N G V I L D  F E S T E R V O L L  M E L I E N

8.-10. juni 2018 inviteres lokallagene til 
Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte i 
Trondheim. Fristen for å melde seg på er 2. mars 2018.

Demokratiforum og inspirasjon
Landsmøtet handler om å stake ut kursen for de neste 
fire årene i organisasjonen. I år er det særlig tre viktige 
saker som skal diskuteres: nytt handlingsprogram, 
Nasjonalforeningen for folkehelsens vedtekter og valg 
av nytt sentralstyre. 

– Landsmøtet er et viktig demokratisk forum, men 
det er samtidig et sted hvor vi skal ha det hyggelig, være 
sosiale, bli inspirert og møte mennesker fra alle deler 
av organisasjonen, sier Lisbet Rugtvedt. 

I tillegg til møter  blir det byvandring i Trondheim, 
en tur til Nidarosdomen, og et folkehelsetorg for 
Trondheims innbyggere i Nordre gate. 

Skal lage et landsmøte for alle
Det kan godt være at noen kvier seg til å dra på 
landsmøte, fordi det er et stort møte hvor det kan være 
vanskelig å følge alle beslutningsprosessene hele tiden. 

– Vi vil lage et møte hvor det skal være enkelt for 
alle å være med å følge prosessene, uansett om de har 
vært på mange eller ingen landsmøter tidligere, sier 
Lisbet Rugtvedt.  

Landsmøtet vil bli tema i regionsmøter og fylkesårs-
møter, slik at medlemmene kan forberede seg til 
landsmøte sammen. 

En organisasjon å være stolt av
Nasjonalforeningen for folkehelsen har hatt 
medlemsvekst siden forrige landsmøte, og mange nye 
lokallag har startet opp. Organisasjonen har blitt en 
tung aktør i samarbeid med kommunene gjennom 
demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn. 

 – Vi har så utrolig mye å være stolte av!  Dessuten 
er vi en veldig hyggelig organisasjon. Selv gleder jeg 
meg veldig til å treffe representanter for lokallagene på 
landsmøtet, sier Lisbet Rugtvedt. 

Selve landsmøtet vil finne sted på et helt nytt hotell 
nede ved vannkanten, Scandic Nidelven. Med en 
hotellfrokost som er kåret til Norges beste, er både 
lokalene og maten et godt utgangspunkt for en intensiv, 
inspirerende og veldig hyggelig landsmøtehelg.

Fra landsmøtet i Bergen 2014.
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I podcastene hører du samtaler mellom journalist Tom 
Berntzen og våre rådgivere på Hjertelinjen og 
Demenslinjen. 

DemensPodden
Liv Anita Brekke er spesialsykepleier og sitter til daglig 
på Demenslinjen. Hun snakker med pårørende og 
personer med demens.  I DemensPodden snakker hun 
om temaer som ofte kommer opp i disse samtalene; 
hva er demens, tidlige tegn og symptomer og veien til 
diagnosen. 

HjertePodden
Øivind Kristensen er spesialsykepleier og sitter til 
daglig på Hjertelinjen. Han snakker med personer med 
hjerte– og karsykdom og pårørende. I podcasten 
snakker han blant annet om hjerteflimmer, hjertesvikt, 
høyt blodtrykk og medisiner.

Hvordan få med deg podcastene? 
Det er flere måter du kan få med deg Podcastene på. 

1. Hør dem på mobilen
Hvis du hører på andre podcaster og er vant til dette, 
kan du laste ned podcasten «Nasjonalforeningen for 
folkehelsen». Den finnes på Soundcloud, iTunes eller 
der du hører på podcast. I «Nasjonalforeningen for 
folkehelsen» -kanalen finner du både DemensPodden 
og HjertePodden. 

2. Hør dem eller se dem på PC’en din
På våre nettsider kan du gå til siden for DemensPodden: 
www.nasjonalforeningen.no/demenspodden. Eller 
siden for HjertePodden: www.nasjonalforeningen.no/
hjertepodden. 

På begge sidene finner du oversikt over alle episodene. 
Med et klikk kan du enten høre episoden fra PC’en 
eller se hver av episodene som video. 

Vi håper du vil lytte eller se på podcastene. Fortell 
gjerne om dem til en venn!

Vi har fått podcast! 

DemensPodden og HjertePodden er nye muligheter til å 
få informasjon om demens og hjerte- og karsykdommer.  

Tidligere NRK-reporter Tom Berntzen har samtaler 
med Liv og Øivind i podcastene.
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T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D

F O T O    |   I N G U N N  K L Æ VA H A U G E N

Annenhver mandag, hele året, møtes de. – De tar ikke 
ferie engang, sier Thorild Holmstad, leder for 
Nasjonalforeningen Brøttum helselag. – I starten hadde 
vi sommerferie, men hvis vi ikke kom i gang fort nok, 
ringte de. Så nå holder de på selv, hele året.

Å komme sammen
Det er det sosiale som er det viktigste med denne 

aktiviteten, det å komme seg ut og treffe andre. 
– Se hvordan de koser seg. Flere av disse er enker, 

og bor alene. Dette er den eneste gangen mange av dem 
kommer seg ut og treffer andre. De kommer, annenhver 
mandag hele året, sitter og skravler, drikker kaffe, 
slarver litt og får høre siste nytt. Dette er folkehelse! 
sier Turid Ørbek, som holder i styringen sammen med 
Thorild.

Helse i hver maske
Det klirrer i strikkepinner, praten går og latteren 
sitter løst. Det er mandag formiddag og fjorten 

damer har trosset snø og islagte veier for å tilbringe 
et par timer i hverandres selskap. Med strikkepinner.

Inne i varmen går både praten og strikkepinnene i full fart.
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Alderen stopper ikke Astrid på 90.

Gratis rom 
Lokallaget får bruke et av møterommene ved Brøttum 
bo- og aktivitetssenter gratis. I tillegg har senteret en 
kafeteria i samme bygg. – Klokken 12 går vi og kjøper 
kaffe selv. Vi er veldig selvdrevne, forteller Thorild. 
Strikketreffet har holdt på i fire år. – Har jeg vært med 
hele tida? spør Astrid Danielsen, som med sine 90 år 
er den eldste i gruppa.  – Jeg kommer, så sant jeg ikke 
er snødd inne! De andre i gruppa forteller at Astrid er 
den som holder humøret i gruppa oppe. Og så er hun 
så flink til å strikke!

Strikk med mening
Selv om det strikkes til barn, barnebarn og oldebarn, 
og innimellom til dem selv, har gruppa en spesiell sak 
de strikker til.

Den lokale gjenbruksbutikken, Ting og tøy, tar i 
mot til et prosjekt som sender til blant annet barnehjem 
i Øst-Europa. Til gjengjeld er butikken behjelpelig med 
garn som kommer inn via dødsbo eller ryddesjau hos 
lokalbefolkningen. 

– Men vi er strenge på hva slags garn. Det må være 
ull, sier Turid. Gruppa har fått vite at mange av barna 
går med tynne plastsandaler og dårlige sko. Sokkene 
må både være varme og holde seg tørre, og da er det 
kun ull som gjelder.

Stor produksjon
Det er ikke alltid at Ting og tøy kan levere nok garn, 
til denne meget produktive gruppen. I fjor leverte disse 
damene 96 gensere, 330 par sokker, 37 luer, 21 par 
votter, åtte bukser, sju halser og fem tepper!

For å dekke behovet, kjøper de litt garn selv, og 
noen ganger kjøper lokallaget inn litt. – Det hender vi 
selger litt, noen som vil kjøpe til barnebarn og oldebarn, 
og da bruker vi de pengene til å kjøpe inn garn, sier 
Thorild. – Men nå fikk jeg vite at Ting og tøy har kjøpt 
inn garn for 800 kroner, til halv pris, så nå blir det mye 
garn!

– En venninne har ryddet, så jeg får to poser med 
garn, sier Ingunn Flaten. Rett etter kommer en 

sykepleier inn og spør: – Tar dere imot garn? Jeg har 
nettopp ryddet hjemme.

– Folk vet om oss nå, sier Turid. – Vi tar i mot alt. 
Det vi ikke vil bruke, gir vi til aktivitetssenteret her. Vi 
kaster ikke garn, men alt blir ikke godtatt av disse 
damene. 

– Vi synes dette helt genialt. Det er bare pluss-
pluss. Ingen som taper på det, sier Thorild.

Kreative damer
Det er ikke alt garn eller farger som er enkle å strikke 
med, men det ser ikke ut til å være et problem her.  
– Noen kan ta med seg de rareste farger og komme 
tilbake med de fineste ting, sier Thorild, som viser fram 
noen av produksjonene som damene hadde produsert 
siden sist. - De begynner her, strikker videre hjemme 
og kommer neste gang med ferdige gensere!

– Vi gjør det meste hjemme, sier Astrid Granum. 
– Det er mange tv-serier som har fått selskap av 
strikketøyet.

– Tror det hadde vært stusselig å ikke ha 
håndarbeid, sier Olaug Skar.

Timene går, og det nærmer seg oppbrudd. Det 
plukkes med seg garn fra haugen på bordet og det 
diskuteres litt om hva man skal gjøre med de litt mer 
problematiske garntypene. Noe ender det opp som, før 
eller senere, det er de enige om. At det kommer en pose 
full med ferdige gensere, sokker og votter om fjorten 
dager, er det ingen tvil om.
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Han er ikke utpreget hårfager, men har Harald som mellomnavn 
og har klart kunsten å samle Norges hjertemedisinske 

forskningsmiljøer til ett rike.

I Harald Hårfagres fotspor

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

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

– Folk stinket! En av deltakerne sa han ble kasta ut av 
soverommet fordi kona sa han luktet tran.

Kaare Harald Bønaa – legen, professoren og 
forskeren som får årets Hjerteforskningspris, smiler. 
Han er godt i gang med å fortelle om ett av sine tidligere 
forskningsprosjekter. Som skulle komme til å skaffe 
han både heder og ære, og føre til Norges første 
patenterte medikament til bruk på mennesker; Omacor. 
På veggen henger patentbeviset i glass og ramme. Det 
Bønaa ville finne ut, var om det stemte at fiskeolje var 
bra for hjertet og beskyttet mot hjerteinfarkt. Eskimoer 
så ut til å ha lavere blodtrykk og forekomst av 
hjerteinfarkt, og noen hadde en teori om at det handlet 
om at de fikk i seg mye slik olje. Stemte det? Kunne det 
bevises? Bønaa var nysgjerrig og satte i gang en studie 
der 157 pasienter deltok. Halvparten måtte ta fiskeolje 
tilsvarende ett kilo fet fisk, hver dag. De andre fikk 
vegetabilsk olje. Og resultatet var tydelig; blodtrykket 
gikk ned hos fiskeoljegjengen. 

Idealist?
– Med dette patentet drysset det vel noen millioner på 
deg?

– Nei.  Jeg tjente ikke et rødt øre. Etter press fra 
firmaet som jeg samarbeidet med, fraskrev jeg meg alle 
økonomiske interesser. Det har jeg angret på, for 
medikamentet er senere solgt over hele verden.

– Ville du vært gjort det samme i dag?

– Nei.
Bønaa smiler. Tiden som radikal legestudent i det 

første kullet ved Universitetet i Tromsø på 1970-tallet 
er fortid, men har satt sine spor. De samfunnsengasjerte 
unge legene med tro på å tjene folket, hadde en energi 
og en endringsvilje som fortsatt preger Bonaa. Selv om 
han har blitt eldre, og realisme har erstattet idealisme 
på noen områder, er det fortsatt motvilje mot å blande 
forskning med kommersielle interesser. 

Wonderboy
Bønaa var ferdig med turnustjenesten og hadde egentlig 
planer om å utdanne seg til anestesi-lege. På den tiden 
jobbet han i Bodø. Men så fikk han en telefon fra 
Tromsø. De lurte på om han kunne tenke seg å forske?  
Bønaa takker ja, og de neste 14 årene skulle han drive 
med forskning. Han blir post.doc og  professor og etter 
hvert også overlege i hjertemedisin. 

Flere av Bønaas studier har fått stor oppmerksomhet 
i forskningsmiljøet, men også direkte betydning for 
hjertepasienter.

B-vitaminer mot hjerteinfarkt?
En studie startet med spørsmålet; stemmer det at 
B-vitamin kan forebygge hjerteinfarkt?

– På den tiden var det mange som mente det, og 
noen leger hadde begynt å foreskrive B-vitamintilskudd 
til pasienter. Dette ville jeg finne ut av.

H J E R T E F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 8
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En treårig studie, som omfattet 3 749 pasienter der en  
pasientgruppe fikk  B-vitamin og den andre gruppen 
fikk placebo, viste  ingen effekt av B-vitamin. – Det var 
altså ingen grunn til å be pasientene ta ekstra 
B-vitamintilskudd for å forebygge hjertesykdom. 
Vitaminer skal tas som en del av kostholdet, med 
mindre man har vitaminmangel. 

Når Bønaa skal forsøke å definere sitt interessefelt, 
er det to områder han har hatt mest fokus på. Det ene 
er risikofaktorer for hjertesykdom og endringer i 
forekomst av hjertesykdom, og det andre er behandling 
av pasienter med hjertesykdom.

Verdens største studie
Mye av legehverdagen til Bønaa dreier seg om 
utblokking av trange hjerteårer og innsetting av stent.
Under dette arbeidet dukket også en forskningsidé 
opp; det finnes to typer stenter, den ene er dyr, den 

andre billigere. Den dyreste er tilsatt et medikament 
som skal hindre dannelse av arrvev, i motsetning til 
den billigere metallstenten. Og det var den dyre stenten 
man satset på. Men så kom det rapporter om alvorlige 
bivirkninger og økt dødelighet hos pasienter som fikk 
medikamentstenter. Rapportene var imidlertid usikre 
fordi de var basert på studier med få pasienter og de 
hadde også andre mangler. Det var derfor usikkert om 
man burde ta hensyn til dem.

Bønaa fikk med seg alle norske sykehus som setter 
inn stenter. Sammen gjennomførte de verdens største 
stent-studie og den største behandlingsstudie som noen 
gang er utført i Norge. I alt 9 013 pasienter fra hele 
landet deltok.  

Resultatene var krystallklare og overrasket mange: 
begge typer stenter er trygge i bruk, og forskjellene når 
det gjelder å forebygge arrvev, er mye mindre enn man 
hadde trodd. 
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Industrien var skeptisk til studien og ønsket ikke å 
bidra med finansiering. Det lå store økonomiske 
interesser i salg av dyre medikamentstenter. 

– Dette viser jo hvor viktig det er med fri forskning, 
uten kommersielle bindinger, sier Bønaa. Studien har 
fått stor internasjonal oppmerksomhet, og anses som 
litt av en forskningsbragd, også i et globalt perspektiv. 
For land med dårlig økonomi, vil det bety at de trygt 
kan bruke de billigste stentene.

– Dere fulgte mer enn 9 013 pasienter i fem år. Det 
er mye arbeid?

– Ja. 
Bønaa innrømmer at det i perioder er blitt mye 

jobb. Men med årene har han blitt flinkere til å prioritere 
familien, mener han. 

Ny forklaring på gammelt mysterium
I 2002 publiserte Bønaa en ny forklaring på det som i 
mange år har vært litt av et mysterium innen 
hjertemedisin:  hva beskytter kvinnene mot hjerteinfarkt?

Det har lenge vært kjent at kvinner har lavere risiko 
enn menn for å få hjerteinfarkt. Bønaas forsknings-
gruppe har vist at kvinner er beskyttet gjennom hele 
livet, og forskjellen mellom menn og kvinner bare øker 
med alderen, ikke avtar som mange har trodd. 

– Også blant 90-åringene har kvinner lavere risiko 
enn menn, sier Bønaa.

Og hva er årsaken?
– De fleste hjerteinfarkt skyldes avleiringer av fett 

og kalk i åreveggen. Våre studier viste at disse 
avleiringene er mer godartet hos kvinner enn hos menn 
,og at de sjeldnere forårsaker hjerteinfarkt.  

Kunsten å overbevise
Det at han alltid klarer å få med seg viktige 
samarbeidspartnere fra universiteter, kommuner og 
sykehus, er et kjennetegn ved Bønaas forskning.

– Du må ha en stor overbevisningsevne?
– Det gjelder å få med seg opinionslederne, kunne 

formulere prosjektet godt, og virke overbevisende i 
troen på at det er viktig, sier Bønaa.

– Forskning har mye til felles med gründer-
virksomhet, sier Bønaa. Du må selge inn dine ideer i 
flere runder, først til potensielle samarbeidspartnere, 
dernest til de som har penger og som kan finansiere 
prosjektet, og til sist til tidsskriftet som du ønsker å 
publisere i.

Hvordan bidrar fysisk aktivitet til rehabilite-
ring etter hjerte- og karsykdom?
Å hvile på laurbærene ligger ikke for Hjertepris-vin-
neren. Han er allerede i gang med neste prosjekt. Et 
stort ett. Spørsmålet han reiser denne gangen er; hva 
er egentlig langtidseffekten av fysisk aktivitet, når det 
gjelder overlevelse og å unngå hjerteinfarkt og kreft.

– Folk som oppgir at de er fysisk aktive, lever 
lengre. Men vi vet ikke om det faktisk skyldes aktivitet 
eller andre faktorer. De som trener, røyker mindre, har 
et bedre kosthold, har kanskje også gener som 
disponerer for god helse og et langt liv. 

– Dette vet vi ikke nok om, sier Bønaa, som nå skal 
lete etter svar. Og han er ikke skvetten. Å sette 
spørsmålstegn ved fysisk aktivitet er litt som å banne 
i kirka. Men det skremmer ikke Bønaa. Heller ikke 
tanken på å involvere 12 000 pasienter og følge dem 
opp over fem år. Eller at prosjektet vil koste rundt 150 
millioner kroner.

– Vi må skaffe finansiering. Det er det jeg driver 
med nå.

Bønaa smiler. Han er en mann som ikke gir seg 
når han først har satt seg et mål. Det er det som har 
ført ham dit han er i dag, og som har ført til 
anerkjennelse, ny kunnskap -  og Hjerteforskningsprisen 
2018.

H J E R T E F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 8
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Pro•aktiv er et resultat av en koststudie gjennomført i samarbeid med 
norske forskningsmiljøer. Den kolesterolreduserende effekten får man 

ved daglig inntak av 25 g Pro•aktiv (2 g plantesteroler). 

Les mer på www.vitahjertego.no/proaktiv

REDUSERER  
KOLESTEROLET  

MED 7–10 %  
PÅ 2–3 UKER

Proaktiv_209x277_04.indd   1 16.01.2018   10.55
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Mennesker med demens  
er verdt å lytte til!
– Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å 
jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging, 
sier Geir Selbæk.

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

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

– Mange er opptatt av å løse demensgåten, og det er 
selvsagt utrolig viktig. Men det er ikke det jeg har mest 
fokus på, sier mottakeren av årets Demensforskningspris, 
Geir Selbæk.

Hvem er så denne mannen? Geir Selbæk er 
psykiater, forskningsleder i Aldring og Helse, 
demensforsker, trønder, trebarnsfar, og en mann som 
har viet – og vier, store deler av livet sitt til å finne ut 
hva vi kan gjøre for den voksende gruppen mennesker 
som har, og vil få,  en demenssykdom. 

Noe av det Selbæk er veldig opptatt av, er 
brukermedvirkning i demensforskningen. Noe mange 
har sett på som umulig, når brukerne er mennesker 
med demens.

– Det er nok ikke så vanlig å tenke at personer med 
demens kan ha en stemme, og faktisk mene noe om 
forskningen. Det er jo dem og deres diagnose 
forskningen dreier seg om! Geir Selbæk begynner å 
snakke både høyere og fortere.

– Jeg mener dette er et imperativ! Den eneste 
grunnen til at vi ikke skulle lytte til menneske med 
demens, er at vi mener de ikke har noe fornuftig å si. 
Og det mener vi jo ikke.

Selv har Geir Selbæk opplevd å få både kloke og 
interessante innspill når han har tatt seg tid til å lytte.

– Hva er det du drømmer om å få til?
– Å trekke de menneskene som selv har demens inn i 
forskningen er det ene. Det andre er å skape en 
forståelse for å se demens i et livsløpsperspektiv. 
Forebyggingen må starte i ung alder. Mye av slaget i 
kampen mot demens, står allerede i 40-50 års alderen.

– Før man får en diagnose?
– Ja. Vi må tenke folkehelse, og jobbe for mer og 
tydeligere kunnskap om risikofaktorer, og hva både 
samfunnet og den enkelte kan gjøre for at det skal bli 
attraktivt og enklere å få til livsstilsendringer.

Noe av det som blir trukket fram i juryens 
begrunnelse for å gi Selbæk prisen er, i tillegg til høy 
produksjon av forskningsartikler, at Geir Selbæk er 
opptatt av pasienter, ikke bare reagensrør, tall og 
statistikk. Og at han er en god formidler, pedagog, 
inspirator og veileder. Å vise unge leger og forskere at 
aldring, demens og geriatri er interessant, kult og viktig, 
har Selbæk jobbet mye med. Og kanskje har det virket?

D E M E N S F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 8
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– Ja, jeg opplever at det er flere nyutdannete leger 
som er opptatt av sykehjemsmedisin. Og særlig demens.

Hvordan han selv endte opp med å bli 
demensekspert, var ikke noe han hadde planlagt. Det 
gjelder egentlig hele karrieren hans. At den unge 
studenten Geir Selbæk valgte psykiatri var ifølge ham 
selv, ingen gjennomtenkt plan.

– Det var der jeg fikk barnehageplass. Jeg ble jo 
psykiater, men er ikke sikker på om det egentlig var 
helt riktig for meg, sier Selbæk.

Han begynte å interessere seg for geriatri. Og der 
støtte han stadig på pasienter med demens. – Det at 
det var en sykdom som både er fysisk, men samtidig 
handler om hjernen og det mentale, syntes jeg var 
spennende.

Siden har det stort sett handlet om demens. Selv 
om det er sin forskning han får prisen for, ser han ikke 
på seg selv som noen typisk forsker.  –Jeg ser meg først 
og fremst som kliniker. En kliniker som forsker, sir 
Geir Selbæk, som ikke begynte å forske før han var blitt 
40 år. 

– Hva er din motivasjon for å forske?
– Jeg forsker primært fordi det er morsomt. Nei huff, 
det hørtes ganske egoistisk ut! Selbæk smiler 
unnskyldende. – Det er jo selvsagt positivt at det jeg 
forsker på er nyttig for andre. Og at jeg kan bidra til å 
gjøre en forskjell for en stor gruppe mennesker. 
Kombinasjonen morsomt og nyttig er jo perfekt. Jeg 
føler meg veldig privilegert som får mulighet til å ha 
det sånn.

I løpet av årene Geir Selbæk har jobbet med 
demens, har han merket en holdningsendring, ikke 
bare hos leger og medisinstudenter, men i samfunnet 
generelt. Åpenheten og kunnskapen er større.

– Særlig dette med å ta personer med demens på 

alvor, er noe jeg ser har endret seg. Det gjelder også 
meg selv. Jeg har lært mye. Det å jobbe tett på de 
personene som er rammet, gjør noe med deg.  Du kan 
ikke lese deg til det. Selv folk som har jobbet i årevis 
med tematikken demens skjønner ikke hva det handler 
om, før de har møtt enkeltmenneskene, mener Selbæk.

– Kan du miste motet iblant? Så mye forskning som 
foregår, men fortsatt ikke mye som tyder på at vi 
nærmer oss det å finne en kur?
– Det er jo litt deprimerende å måtte innse at 
forskningsspor man har fulgt, er feil. Men det betyr 
ikke at vi må miste håpet. Vi vet uendelig mye mer i 
dag enn vi gjorde bare for ti år siden. Dette skaper 
optimisme, både angående det å forebygge, kurere og 
ikke minst gjøre livet bedre for dem som har demens.

– Hva betyr det å få Demensforskningsprisen?
– Det er en stor ære. Det gir både anerkjennelse, 
oppmerksomhet og vil nok styrke min posisjon som 
forsker.

– Er du optimistisk når det gjelder fremtiden for 
mennesker med demens?
– Ja. Jeg er optimistisk. Og realistisk. Å finne en kur 
må ikke være det eneste målet. Vi kommer stadig lengre 
i forskningen. Men vi må jobbe på flere fronter.

– For meg, er det å jobbe for åpenhet, bevissthet i 
samfunnet og en bedre hverdag for dem det gjelder, 
nesten like viktig.

D E M E N S F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 8



H J E R T E  O G  H J E R N E    21    

Nasjonal retningslinje for demens 
Min kone har nettopp fått en demensdiagnose. Jeg 
synes det er vanskelig å vite hva slags oppfølging vi 
bør forvente fra kommunen framover. Har dere noen 
tips?

I fjor høst kom den første nasjonale retningslinje for 
demens. Dette er anbefalinger fra Helsedirektoratet 
om utredning og hva som er god oppfølging av personer 
som har en demenssykdom. Retningslinjene er 
utarbeidet på grunnlag av forskning, klinisk erfaring 
og brukererfaringer, og er knyttet opp mot aktuelt 
lovverk. Disse retningslinjene er fine å kjenne til og 
kan eventuelt brukes overfor lege og andre tjenesteytere 
i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Hvis 
retningslinjene ikke følges, skal det dokumenteres 
hvorfor man velger å ikke gjøre det.
Retningslinjene finner du på www.helsedirektoratet.
no, søk på nasjonal faglig retningslinje om demens, 
eller på www.magicapp.org. 

Misdannelse
Jeg er en 30 år gammel kvinne som er født med en 
misdannelse i hjertet. Nå planlegger min samboer 
og jeg å få barn. Kan barnet arve min misdannelse?

Det er ikke vanlig at barnet får samme misdannelse som 
moren. I en studie fra Danmark undersøkte forskere 
hjertemisdannelser i en rekke familier. Den viste at den 
samme hjertemisdannelsen ikke går igjen i samme familie. 

Stråling fra mobil
Jeg har hørt at stråling fra mobil og mobilmaster 
kan være skadelig for hjertet?

En ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet 
konkluderte med at mobiltelefoner og annet utstyr 
ikke kunne gi vesentlige helseeffekter, slik som kreft 
eller annen alvorlig sykdom. Det er derfor lite 
sannsynlig at stråling fra mobil er skadelig for hjertet.

TAVI
Jeg er en 80 år gammel mann som har en trang 
hjerteklaff til hovedpulsåren. Finnes det noe 
alternativ til hjerteoperasjon?

Når aortaklaffen (klaffen mellom hjertet og 
hovedpulsåren) er trang, er det også mulig å gjøre noe 
vi kaller for TAVI (kateterbasert hjerteklaffimplantasjon.) 
Inngrepet går ut på å sette inn en ny klaff, ved bruk av 
et kateter. Klaffen blir festet på kateteret og ført opp 
via lysken til hjertet. Dette inngrepet er mindre 
omfattende enn en hjerteoperasjon.

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

Fredrik Heggertveit
Fylke: Møre og Romsdal
Tlf: 916 10 659

KONTAKT EN LIKEPERSON

Min kone hadde Alzheimer. 
Demens er en sykdom som er 
særdeles utfordrende og 
belastende for pårørende. Skal 

man være en god og trygg pårørende, må man vite 
mest mulig. Samtaler med andre pårørende er derfor 
av største verdi. Denne verdien vil jeg gjerne dele med 
andre.
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Personer med demens kan være desorienterte og 
glemsomme, og butikker og servicebedrifter mangler 
kunnskap om både sykdommen og hva de kan gjøre 
for å hjelpe. Det erfarer demensteamet i Melhus 
kommune og Nasjonalforeningen Gauldal 
demensforening. Sammen har de begynt å gi kurs til 
dem som møter personer med forskjellige 
demenssykdommer. De bruker det gjennomarbeidete 
opplegget som er knyttet til kampanjen for et mer 
demensvennlig samfunn.

– Felles for de fleste som lider av demens er at de 
sjelden spør om hjelp. Mange vedkjenner seg ikke 
sykdommen, eller de er ikke klar over en gradvis 
svekkelse, sier Marte Beate Wikan i kommunens 
demensteam.

Ny forståelse
Flere bedrifter har blitt kurset, blant andre Melhus 
Drosjesentral og Melhus Tannklinikk. Wikan sier at 
mange har fått seg aha-opplevelser, og ny forståelse av 
personer med demens.

Terje Moxness i Gauldal demensforening sier de 
vil prioritere servicebedrifter i Melhus sentrum med 
kurs.

– Posten har flyttet, og det vet vi kan være krevende 
for mange. De må forholde seg til nye folk, og det å 

finne fram til et nytt sted kan være vanskelig. I det hele 
tatt oppfattes endringer som utfordrende, sier Moxness.

Han vet at mange med demens kan reagere med 
mistenksomhet og sinne. Det kan være krevende å 
forholde seg til for dem som gjør sitt beste for å hjelpe.

Tidlige tegn
– Hva lærer de ansatte som deltar på kurs?

– De lærer om tegn på desorientering, slik at de 
kan være forberedt. De får høre om måter å hjelpe på. 
Og at reaksjoner mot ansatte ikke er personlig ment, 
men skyldes en sykdom. Vi forklarer også hva demens 
går ut på, og hvordan det kan arte seg, sier Moxness.

Melhus kommune har et mål om at eldre skal bo 
hjemme lengst mulig, og da må personer med demens 
få hjelp når de skal utføre ærend, mener han.

– Vi blir stadig eldre, og vi vet at utfordringene 
rundt demens øker med alderen, sier Eldbjørg Tangvik 
i Gauldal demensforening.

Verdighet
Tove Aune Bjørklund i demensteamet mener det er 
viktig med respekt.

– Alle skal ha sin verdighet uansett sykdom. Det 
å lide av demens har vært veldig tabubelagt. Dette 
holder på å endre seg, og vi tror at kunnskap er veldig 

Sprer kunnskap om  
desorienterte kunder

Personer med demens kan opptre på måter de ikke ønsker. 
Handleposer blir satt igjen. Noen glemmer å betale. Eller  
de mislykkes i å bruke penger eller kort. Andre kan bryte  

ut i sinne over småting.

T E K S T  O G  F O T O    |   J O H N  L E R L I ,  T R Ø N D E R B L A D E T

D E M E N S V E N N L I G  S A M F U N N
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viktig, sier hun.
Tidligere inviterte de bedrifter til felles møter. Det slo 
dårlig an. Nå har de begynt å dra ut til hver enkelt 
bedrift, med tilbud om et timelangt kurs.

– Vi kan gjerne holde kurs for en eller to personer, 
forklarer Terje Moxness. 

– Tilbakemeldinga fra butikker og bedrifter er at 
de synes det er bra, sier Tove Aune Bjørklund, som er 
psykiatrisk sykepleier i Melhus kommune.

Daglig leder Ola Leraand i Melhus Drosjesentral 
synes det er viktig å spre informasjon.

– Det er stort behov for slike kurs. Vi er blant dem 
som har mest med denne gruppen å gjøre. Det går som 
regel bra når det gjelder folk vi kjenner, men særlig ved 
utkjøring fra sykehus kan det oppstå misforståelser, 
sier Leraand.

Være smidig
Det hender at kundene ber om å bli kjørt hjem, men 
så viser det seg at de bor på sykehjem. Andre kunder 
bestiller kjøring til fotpleie eller andre avtaler, og så 
viser det seg at de har bestilt drosje til feil dag.

– Det er viktig å se tegnene, og da blir vi med dem 
inn, for å være sikre på at de kommer til riktig tid. Vi 
forlater heller aldri noen uten å være sikre på at de har 
kommet seg hjem og i trygghet. Ofte må vi konferere 
med hjemmesykepleien eller sykehjemmene for å være 
sikre, og vi må være smidige og forståelsesfulle, og 
prate folk litt rundt, som det heter, sier Ola Leraand.

Han har også plukket opp folk på vandring i 
Melhus sentrum, gjerne dårlig kledd på nattes tid.

n Landsdekkende kampanje med over 88 
kommuner

n Målet er å øke forståelsen om det å ha og leve 
demens

n Over 77 000 i Norge har demens, og over  
40 000 bor hjemme

n Disse har behov for at lokalsamfunnet viser 
respekt og forståelse for sykdommen

DEMENSVENNLIG SAMFUNN

En egen gruppe forbereder og gjennomfører kurs for servicenæringa i Melhus. Til venstre er Marte Beate Wikan 
og Tove Aune Bjørklund i kommunens demensteam. Terje Moxness og Eldbjørg Tangvik er styremedlemmer i 
Nasjonalforeningen Gauldal demensforening.
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Søk midler fra ExtraExpress
ExtraExpress gir lokallag mulighet til å søke om midler til 
lokale aktiviteter. Til nå har 24 lokallag og to fylkeslag fått 
tildelt nesten 790 000 kroner, fordelt på 34 forskjellige 
prosjekter. Men flere lag kan søke!

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

F O T O    |   G U N N  F L E S L A N D

Kravet til ExtraExpress er at prosjektet bør basere seg 
på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, 
tilrettelegging eller mestring.

Aktiviteter for barn
Noen av prosjektene som har fått midler, retter seg 
spesielt mot barn, som for eksempel aktivitetsgruppe 

for barn fra to til fem år som Nasjonalforeningen 
Hamre helselag har startet. Bygda er liten, og mange 
bor litt spredt. Helselaget ønsket å starte en 
aktivitetsgruppe for barn som ikke er gamle nok til å 
være med på noe annet, for at både barn og foreldre 
skulle bli litt kjent med hverandre før de starter på 
skolen. De hadde et par prøverunder for å se om 

Victoria er en av mange som har glede av et av prosjektene som er startet opp 
med midler fra ExtraExpress.
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interessen var til stede, noe som førte til at 35 møtte 
opp, både smått og stort.

De får låne gymsalen på skolen gratis, men trengte 
utstyr som skolen ellers ikke hadde. Med midlene fra 
ExtraExpress har de kjøpt inn et springbrett, hinder, 
tegnesaker og tegnepapir. Helselaget forteller at 
prosjektet går veldig bra, at ungene liker seg godt og 
at foreldrene synes det er et kjempefint tiltak!

Swingkurs for ungdom
Nasjonalforeningen Eide helselag har på sin side rettet 
seg mot ungdommen i bygda. De har tidligere hatt et 
sterkt fokus på de eldre, men ønsker i tillegg å gi et 
tilbud til de unge. De spurte Ungdomsrådet om de 
kunne tenke seg et samarbeid, og fikk et raskt og 
positivt svar. Ett av forslagene var swingkurs, noe 
lokallaget syntes passet fint inn i tanken om folkehelse. 
Midlene fra ExtraExpress ble brukt til å hyre inn en 
instruktør og leie plass i Eidehallen. Ungdomsrådet 
står for deltakelsen. Til nå er det rundt 20 som er 
påmeldt, og tilbakemeldingene er bare positive.

Opptil 30 000 kroner
Fra ExtraExpress kan man søke om prosjektmidler fra 
5 000 til 30 000 kroner, og det kan søkes to ganger i 
året. Det gjør at søknadsprosessen går fortere, og at 
prosjektene kan starte raskt etter at midlene er mottatt. 
Oppstartsdato må være etter tildelingsdato.

Har dere prosjekter som koster over 30 000 kroner, 
kan det søkes via ExtraStiftelsen Helseprosjekter.

Det er også mulig å søke til aktiviteter som allerede 
er i gang. Flere lag har for eksempel søkt, og fått tildelt, 
midler til å forbedre en tursti som allerede eksisterer, 
enten ved å utvide en tursti med en aktivitetsløype, 
bygging av gapahuk eller legge ny grus på stien. 

Krav til søknad
Alle lokallag kan søke midler, men det må søkes via 

Nasjonalforeningen for folkehelsens sekretariat. Ta 
kontakt med Anders Abrahamsen, epost: anab@
nasjonalforeningen.no, for å få tilgang på søknads-
skjema. 

Søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut. Det må 
inneholde en beskrivelse av prosjektet som sier noe 
om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan det skal 
gjennomføres og hva nytten eller resultatet vil være. 
Etter at prosjektet er gjennomført, skal det sendes inn 
en rapport, samt regnskap.

Lyst til å søke?
Dere kan lese mer om ExtraExpress på medlemsnettet 
under «Søk om midler». Det er også mulig å gå inn på 
ExtraExpress sine nettsider og se hvilke prosjekter som 
allerede har fått midler. Kanskje det dukker opp noen 
ideer?

n 15. mars og 15. september 2018, kl 15:00.Det er 
ikke mulig å få registrert søknad etter at 
tidsfristen er løpt ut. 

n Svar kommer henholdsvis 15. mai og 15. 
november 2018.

n Les mer på medlemsnettet under «Søk om 
midler».

SØKNADSFRISTER

S Ø K  O M  M I D L E R
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

1 løk
3 fedd hvitløk
2 ss olje
2 gulrøtter
½ kålrot
1 purre eller 3 vårløk
4 dl vann
1 ts buljongpulver

2 ts salt
1 krm pepper
4 ss hvetemel
3 dl skummet melk
600 g laksefilet
100 g reker
1 bunt dill

F I S K E G R Y T E

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Vask, skrell og del grønnsakene i passelige biter eller 
bunter.
  Ha olje i en panne med høye kanter eller i en vid 
gryte.
  Fres løk og hvitløk i pannen. 
  Ha gulrøtter og kålrot i små biter i pannen, tilsett 
vann, buljongpulver, pepper og salt og kok opp.
  La grønnsakene koke til de er knapt møre.
  Rist mel og melk til jevning i et glass med lokk. 
  Tilsett jevningen og kok opp. La det hele koke til 
melsmaken er borte.

  Imens tar du skinnet av fiskefileten og deler den i 
fine biter. TIPS! Du kan gjerne benytte frossen fiskefilet. 
Halvtint fiskefilet er best å skjære i.
  Ha fiskefileten i pannen, sammen med brokkoli i 
bunter. La det trekke til fisken forandrer farge og 
brokkolien har tyggemotstand.
  Rens rekene og ha dem i gryten helt til slutt, sammen 
med purre og finklippet dill. 
  Server med kokte poteter.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Nasjonalforeningen Etnedal 
helselag har en egen gågruppe som 
går tur hver torsdag. Her er vi på tur 
til Himalaya, en topp på 870 m.o.h 
i Etnedal.

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

I teselskap på Slottet
«Så kom dette øyeblikket, 
som jeg og alle de andre var 
mest spente på: Vi skulle få 
hilse på H.M. Kongen og 
H.M. Dronningen, samt 
prinsesse Astrid.

Dette  møtet  var 
høytidelig, og ble svært 
fint. De var alle tre både 
blide og varme, og igjen 
kom tanken på hvor heldig 

jeg var som fikk oppleve dette!
Deretter bar det videre inn i den store festsalen. 

Her var det nydelig dekket på mange store, runde bord. 
Vi hadde på forhånd fått bordkort med nummer på. 
Jeg fant min plass og hilste på de andre ved bordet. Det 
var folk fra store deler av landet. Alle var frivillige og 
engasjert i noe som hadde betydning for andre 
mennesker og for samfunnet.»

Vil du lese hele historien til Eva Jensen fra 
Nasjonalforeningen Moss demensforening, finner du 
den på bloggen: nasjonalforeningen.no/blogg/ 
et-annerledes-teselskap

Her finner du også andre historier fra forskere, 
medlemmer og andre frivillige som gjør en innsats. 

nasjonalforeningen.no/blogg

Foto: Privat

På toppen av Himalaya

Nasjonalforeningen for folkehelsens blogg
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M E D L E M S N Y T T

Åreforkalkning er på tilbakegang
Aterosklerose, arteriosklerose eller 
åreforkalkning – fryktet fenomen 
kan ha mange navn- er en 
sykdomsprosess som har fulgt 
menneskeheten i årtusener. Vi 
finner de samme forandringene i 
arteriene fra mumier i Egypt som 
hos pasienter i våre dager. Det er vel 
kjent at grunnlaget for åreforkalk-

ning legges i unge år. Noe av kunnskapen om dette 
stammer fra obduksjoner av amerikanske soldater. 
Amerikanske soldater som dør i krig skal om mulig 
obduseres. Blant dem som døde i kamphandlinger 

mellom 2000 og 2011 hadde 12,1 prosent aterosklerose 
i hjertets kransarterier. De fleste var menn og 
gjennomsnittsalderen ved død var 26 år. Om lag 40 år 
tidligere, under Vietnamkrigen, viste 45 prosent av 
soldatene slike forandringer, og går man til Koreakrigen 
(1950-53) var andelen 77 prosent. Det har blitt mindre 
aterosklerose i den amerikanske mannlige befolkningen, 
noe som reflekteres i nedgangen i sykelighet og 
dødelighet av hjerteinfarkt. Det er de samme 
forandringene som vi ser i Norge, ikke minst på grunn 
av en kraftig nedgang i røykingen og et mer hjertevennlig 
kosthold. Nasjonalforeningen for folkehelsen kan påta 
seg mye av æren for dette arbeidet.

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

Tilskudd til folkehelseaktiviteter
Tilskudd til hjerteaktiviteter har i 2018 byttet navn til 
Tilskudd til folkehelseaktiviteter. Tilskuddsordningen 
har som formål å øke eller opprettholde aktiviteter hvor 
målet er å fremme folkehelse og forebygge hjerte- og 
karsykdommer i regi av lokallagene. Aktivitetene det 
søkes om midler til må være i henhold til 
handlingsprogrammet 2014-2018. Hvert lag kan søke 
om midler til tre folkehelseaktiviteter. Det gis 1 000 kr 
til hver aktivitet. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsskjema 
finnes på: http://nasjonalforeningen.no/medlemsnett/
sok-om-midler/

Ny rekord for Demensaksjonen i 
2017!
Nok en flott innsats under Demensaksjonen gjorde at 
vi i 2017 fikk tidenes beste resultat. Vi samlet totalt inn 
6 101 926 kroner. Takk for innsatsen til alle som har 
jobbet for både synliggjøring og inntekter til 
Demensaksjonen!

Arbeidsbok om universell utforming
Arbeidsboken er, sammen med resten av aktivitets-
pakken, sendt ut til alle demensforeninger sammen 
med siste lokallagssending. Arbeidsboken forklarer på 
en enkel måte hva universell utforming er, og hvilke 
utfordringer personer med demens kan møte når de 
er ute. Gå gjerne en tur i deres lokalmiljø og undersøk 
om det finnes noen særlige utfordringer for personer 
med demens der dere bor. Følg opp med å informere 
kommuneledelsen om det dere har funnet. Helselag 
som vil være med og undersøke, og lære mer, kan også 
få arbeidspakker tilsendt. Les mer på http://
nasjonalforeningen.no/universell-utforming. Kontakt 
Siri Hov Eggen på: sieg@nasjonalforeningen.no hvis 
dere har spørsmål.

D A G  T H E L L E

L E D E R
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen Brandvoll 
helselag, 115
n  Nasjonalforeningen Lebesby 
helselag, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Øyslebø 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Jøssund/
Bjugn helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Stranda 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Aurdal 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Falnes 
Sogn, 100 år
n  Nasjonalforeningen Finnøy 
helselag, 100 år
n  Nasjonalforeningen Fagernes, 
95 år
n  Nasjonalforeningen Figgjo 
helselag, 95 år

n  Nasjonalforeningen Hellvik 
helselag, 90 år
n  Nasjonalforeningen Vannareid 
helselag, 80 år 
n  Nasjonalforeningen Fogn 
helselag, 45 år
n  Nasjonalforeningen Sandnes 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Elverum 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Søgne 
demensforening, 15 år
n  Nasjonalforeningen Vadsø 
demensforening, 10 år 
n  Nasjonalforeningen Vadsø 
demensforening, 10 år 
n  Nasjonalforeningen 
Randaberg og Rennesøy 
demensforening, 10 år

VI GRATULERER

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

M E D L E M S N Y T T

n  FEBRUAR
6. februar: Utdeling av  
Nasjonalforeningen for 
folkehelsens forskningspriser
23. februar: Søknadsfrist for 
helseprosjekter 
ExtraStiftelsen

n  MARS
1. mars: Frist for kandidater 
fra lagene til fylkesvis 
demenspris (forslag sendes 
fylkeskontoret) 
1. mars: Bestillingsfrist 
materiell Nasjonalforenin-
gens hjerteuke 
9. mars: Påmeldingsfrist for 
skoleklasser til 
hoppetaukonkurransen
Uke 11: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
12. mars: Frist for innsending 
av stoff til medlemsbladet
15. mars: Søknadsfrist for 
lokale Tubfrim-midler (til 
aktiviteter for barn og unge)
15. mars: Søknadsfrist 
ExtraExpress vår
31. mars: Frist for avholdelse 
av årsmøter i helselag og 
demensforeninger

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 21 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.

Grasrotandelen – ekstra midler og 
hvordan markedsføre seg
Frivillige lag og foreninger har fått millioner av kroner 
direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom 
Grasrotandelen. Sju prosent av spill-innsatsen til hver 
spiller går til den forening eller klubb som spilleren 
selv velger. Lokallaget må være registrert i Frivillighets-
registeret. På www.norsk-tipping.no/grasrotandelen 
finner dere mer informasjon, og materiell dere kan 
bruke for å markedsføre dette i nærmiljøet og blant 
medlemmene.
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L A N D E T  R U N DT

Fullt hus i Kongsvinger

Over 90 møtte opp da Nasjonalforeningen 
Kongsvinger demensforening arrangerte møte om 
åpenhet rundt demenssykdommer. Per Anders 
Nordengen kåserte rundt temaet, og delte fra sin 
erfaring som prest og sjelesørger. 

Juleverksted

Nasjonalforeningen Kjose helselag arrangerte 
juleverksted i slutten av november. Store og små, 31 
i alt, koste seg med å lage masse julepynt og spise 
risgrøt.

10 år på tur

Nasjonalforeningen Nordre Land helselag har i ti 
år arrangert turer for alle. I 2017 hadde cirka 20 500 
skrevet seg inn i bøkene på de femten turmålene de 
hadde. For å feire ti år med turer, holdt laget blant 
annet en gratis konsert i friluft i august. Denne fine 
stunden samlet rundt 70 stykker. 

På stand i Kirkenes

Nasjonalforeningen Elvenes helselag markerte seg 
med egen stand på Frivilligdagen i Kirkenes. 
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L A N D E T  R U N DT

Feiring av 110 år

Nasjonalforeningen Lunde helselag overrakte 
ordføreren en gavesjekk til årets TV-aksjon i 
forbindelse med en av lagets fester. Sjekken lød på 
11 000 kroner, 100 kroner for hvert av lagets 110 år. 
Fra venstre ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og leder 
Mary Kristin Stavsholt.

Tursti fra Norge til Finnland

Nasjonalforeningen Neiden helselag har ryddet en 
elleve kilometer lang turløype som går fra Norge til 
Finland. I oktober ble stien åpnet av ordføreren, 
mens koret Fossekallen sang og dansegrupper 
danset. 

Fem ble hedret

Nasjonalforeningen Bolsøy helselag hedret fem av 
sine medlemmer med fortjenstnål og diplom på 
sommerfesten. Helselaget er glad for å gi 
hedersbevisene til disse som har arbeidet trofast i 
helselaget i mange år. Fra høyre: Svanhild Krohn, 
Evy Krohn, Bente Johannessen, Åshild Hustad og 
Marit Aske.

Hjertevotter til forskning

Etter å ha mistet sin far i demens for ett år siden, 
bestemte Hilde Årli og datteren seg for å bidra til 
forskning på demenssykdommen. De strikket 
hjertevotter som de solgte til jul. 50 kroner per solgte 
par skulle gå til forskning, i alt 3 500 kroner. Tusen 
takk for støtten!

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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Ditt testamente 
– en gave til livet!

www.nasjonalforeningen.no/testamente
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Ta kontakt med oss på tlf.

23 12 00 00
Vi hjelper deg gjerne!

En testamentarisk gave til forskning er en gave 
til fremtidige generasjoner. Du etterlater deg en 

investering i livene til dem som kommer etter deg.

Du setter igjen varige spor 
ved at du bidrar til ny og 
bedre behandling for dem 
som rammes av hjerte- og 
karsykdom eller demens. 
Å planlegge for tiden etter 
deg sikrer at din arv brukes 
slik du ønsker det.

Du velger selv hvilken sak 
som står ditt hjerte nærmest. 
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