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«Hvordan vet vi hvor vi er? 
Hvordan kan vi finne veien fra 
ett sted til et annet? Og hvordan 
kan vi lagre denne informa-
sjonen slik at vi finner den 
umiddelbar t?»  Det  var 
bidragene til svar på disse 
spørsmålene som ga May-Britt 

og Edvard Moser Nobelprisen i medisin i 2014. I filmen 
«Still Alice» er det nettopp problemer med orientering 
som gjør at hovedpersonen forstår at noe er galt. En 
dag Alice jogger sin faste tur forstår hun plutselig ikke 
hvordan hun finner veien hjem. Hun har fått demens. 
Når vi bedre forstår hvordan den friske hjernen 
fungerer, øker det muligheten for å kunne forstå hva 
som skjer ved sykdom og kunne finne fram til 
behandling.

Stadig finner forskerne nye biter i det store puslespillet 
som forståelse av den menneskelige hjernen er. Men 
fortsatt er det mye vi ikke vet, og fortsatt finnes ingen 

effektiv behandling. Det beste vi kan si i dag, er at vi 
vet en del om risikofaktorer, som gjør at mer 
forebyggende innsatser kan settes inn.  

Forskning krever tålmodighet. Moser og Moser bygget 
sine studier på funn som deres med-prisvinner John 
O’Keefe gjorde i 1971. I 2005 fant de at vi har noen 
egne celler i hjernen som gjør at vi kan orientere oss. 
Ni år seinere fikk de Nobelpris for forskningen sin, og 
likevel er det fortsatt mye igjen å avdekke bare rundt 
det temaet de har valgt.  

Penger fra TV-aksjonen i 2013 finansierer nå en rekke 
viktige forskningsarbeider som vil kunne gi nye 
puslebrikker av forståelse. Men behovet for kunnskap 
er enormt, og forskning er dyrt og tidkrevende. Vi vil 
gjøre vårt for at det skal forskes mye nok og lenge nok 
til at viktige gjennombrudd komme. Vi synes 
ambisjonene skal være store. Vårt nye slag ord er «En 
vakker dag har vi glemt demens». Bli med på 
Demensaksjonen!

L E D E R
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L I S B E T  R U G T V E D T

G E N E R A L S E K R E T Æ R 

En vakker dag

EN VAKKER 
DAG HAR 
VI GLEMT 
DEMENS

«Frykten for å få demens er vond. Jeg tenker 
på barna mine og håper forskerne en vakker dag 
finner en løsning.»  Hanne Nerland (36)

Støtt forskningen
SENDSMS SAMMEN TIL2216

Gi 50,-
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Som en del av Hjerteuka 2016 tok helselaget opp 
utfordringen om å bruke Ta trappa-fotsporene til å 
sette fokus på viktigheten av daglig fysisk aktivitet. 
Karin, som er leder for turgruppa i helselaget, tok 
kontakt med ordfører og frisklivssentral en måned før 
Hjerteuka, og begge sa seg positive til stuntet.

Kampanjen fikk også en noe uventet starthjelp. Den 
dagen var heisen i ustand, og besøkende til rådhuset 
måtte ta trappa til hjelp. 

En aktiv kommune
Nordre Land kommune har som mål å fokusere på 

Ta trappa!
I trappeoppgangen på Dokka rådhus er Karin Sømoen fra 
Nasjonalforeningen Dokka helselag og folkehelsekoordinator  
Grete Klokkersveen fra frisklivssentralen ivrig opptatt med å  
klistre fotspor i trappa. Det er fem etasjer opp, og nå skal alle  
som besøker rådhuset få klar beskjed: Ta trappa, la heisen stå!

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

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

Folkehelsekoordinatoren vant med noen sekunder, selv om ordføreren fikk innerløypa. 
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L O K A L  A K T I V I T E T

fysisk aktivitet de kommende fire årene. Ordfører Ola 
Tore Dokken er selv en aktiv person. I tillegg til at han 
har blitt skytterkonge to ganger, er han opptatt av å 
være i aktivitet daglig.

– Hverdagstrimmen er viktig. Det er ofte vanskelig 
å få til en ekstra treningsøkt om kvelden etter en hektisk 
dag, så for meg er det en daglig trim å gå opp til kontoret 
mitt i femte etasje. 

Han synes Ta trappa-kampanjen er en morsom 
måte å få folk til å gjøre en liten endring. - I stedet for 
å vise pekefingeren og si at du skal ut og trimme, gjøres 
det på en positiv måte. Du kan starte her, med å gjøre 
en liten endring.

Førstemann opp!
Etter at fotsporene er satt opp og pressebildene er tatt, 
får Ola Tore og Grete en utfordring: Hvem løper fortest 
opp trappa til femte? Begge tar utfordringen på strak 
arm. Stoppeklokka viser at Grete vant, så vidt det var, 
med 23 sekunder som rekord. 

– Det var morsomt. Vi må forbedre den tiden, 
kanskje vi greier 20 sekunder før ferien? sier Grete.

Det finnes en sti for alle
Dokka helselag ønsker å gi lokalbefolkningen gode 
tilbud til fysisk aktivitet. Lokallaget har til enhver tid 
lagt opp 15 turstier i nærområdet, og lager nye stier 
hvert år for å skape nysgjerrighet. 

– De fleste turstiene har en fabelaktig utsikt. Den 
høystliggende turløypa ligger i Synnfjellet på ca. 1 200 
meter, sier Karin.

– I år har turtilbudene våre 10-årsjubileum. Vi 
startet med 1 800 registrerte det første året, i fjor hadde 
vi nesten 19 000! sier Karin. 

Turfolderen med stemplingskort koster 50 kroner, 
og selges året rundt. Sesongen går fra 1. oktober, og 
det er premie for alle som har stemplet ti turer eller 
mer i sesongen. Stiene er oppe hele året, og flere er 
vintermerket for ski.

Det skal ikke så mye til
Frisklivssentralen bruker mange av forslagene til 
turstier. 

– Vi henger oss med på fellesturene også. Vi ser at 
det er en motivasjon på det å klippe, sier Grete. Hun 
legger vekt på at det å gå tur er det enkleste for alle.

– Du trenger ikke avansert utstyr, det er lavterskel 
og det er billig. Det er rett utafor dørstokken, det er 
nesten bare å gå ut av døra. Og du blir jo i bedre humør 
når du har gått en tur!

 «Ta trappa» er et samarbeidsprosjekt mellom 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke og Kreftforeningen. Vi er opptatt av 
å få folk i aktivitet, fordi vi vet det forebygger 
risikoen for hjerte- og karsykdommer, demens, 
kreft og diabetes. 

TA TRAPPA!

Odd Granlund, leder av Nasjonalforeningen Nordre 
Land helselag og ordfører Ola Tore Dokken holder et 
øye med Karin Sømoen, leder for helselagets turguppe og 
folkehelsekoordinator Grete Klokkersveen mens de 
merker trappene i rådhuset.
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F O R S K N I N G

Aleksandra Pirnat (39) var gravid for første gang. Hun 
var lykkelig, frisk, syv måneder på vei, og spent på å 
bli mamma. Hun følte seg sunn og frisk, og la ikke 
merke til symptomene. 

– Selv om jeg er utdannet lege hadde jeg ikke nok 
kunnskap til å forstå at jeg hadde symptomer på 
svangerskapsforgiftning. Jeg hadde hovne bein, men 
trodde det var en normal del av graviditeten, sier Pirnat.

En rutinekontroll hos legen målte i tillegg veldig 
høyt blodtrykk, og legen forsto at noe var galt. 

– Brått endret alt seg, og i løpet av de neste to ukene 
ble jeg mye verre. Jeg hadde fått svangerskapsforgiftning, 
og måtte til slutt ta keisersnitt. Det var en forferdelig 
opplevelse, og jeg fryktet for både mitt eget og mitt 
barns liv. 

Etter et 31 uker langt svangerskap fødte hun en 
liten gutt. I dag er Relja seks år, og har begynt på skolen. 
Foruten dårlig syn på ett av Reljas øyne, er både mor 
og sønn i dag friske. Hennes to siste svangerskap var 
helt uten komplikasjoner.

Åtte ganger høyere risiko
Svangerskapsforgiftning er en alvorlig komplikasjon 
som rammer 3-5 prosent av alle gravide. Kvinner med 
svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har opptil åtte 

ganger høyere risiko for å få hjerte- og karsykdom 
senere i livet. 

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg fikk svanger-
skapsforgiftning. Jeg spiste sunt, var fysisk aktiv og 
hadde ikke høyt blodtrykk. Hvorfor får noen kvinner 
svangerskapsforgiftning, og hvorfor gir det dem høyere 
risiko for å få hjerte- og karsykdommer senere i livet? 
Det forsker jeg nå for å finne svaret på, forteller 
Aleksandra Pirnat, som i dag jobber som 
forskerstipendiat ved Universitetet i Bergen. 

Pirnat er en av Nasjonalforeningen for folkehelsens 
mange stipendiater på hjerteforskning. Med kollegene 
i forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen forsøker 
hun å finne ut mer om hjertesykdom hos kvinner. 

– Målet med forskningen er å finne årsaker til 
hvorfor kvinner med svangerskapsforgiftning har 
høyere risiko for hjerte- og karsykdom, slik at vi i 
framtiden kan forebygge og unngå svangerskaps-
forgiftning, og dermed også hjertesykdom og død, sier 
Pirnat.

Et mysterium
Det ser ut som kvinner med ett barn, og som har hatt 
svangerskapsforgiftning, er mest utsatt for å få 
hjertesykdom og hjerneslag. Hvorfor det er sånn, er 

Svangerskapsforgiftning  
– forvarsel på hjertesykdom?

Som nyutdannet lege fikk Aleksandra Pirnat svangerskapsforgiftning.  
Det gjør henne mer utsatt for hjertesykdom. Erfaringen har også gitt 
henne en grunn til å forske på sammenhengen mellom svangerskaps- 

forgiftning og hjerte- og karsykdommer.

T E K S T    |   M A R I A  N Y D A L

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
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F O R S K N I N G

fremdeles et mysterium, som det må forskes mer på.  
Har svangerskapsforgiftningen ført til at kvinnene 

kun kan få ett barn? Er opplevelsen så skummel at de ikke 
tør, eller vil, bli gravide igjen? Kanskje har legene anbefalt 
at de ikke bør få flere barn? Er det andre årsaker som vi 
ikke kjenner til? Vi vet ikke hvorfor de med ett barn har 
høyere risiko for hjertesykdom, og det er det vi skal se 
nærmere på i denne forskningsstudien, sier Pirnat. 

Må forske mer på kvinnehjerter
Ved å sammenligne data fra Medisinsk fødselsregister, 
Conor (en samling med helsedata og blodprøver fra 
flere norske helseundersøkelser) og reseptregisteret, 
vil forskerne forsøke å finne årsaken til hvorfor kvinner 
med ett barn har høyere risiko for å få hjerte- og 
karsykdom. Forskergruppen ser på blodprøver, livsstil, 
familiehistorie, sosial økonomisk status, sykdommer 
og medisiner. 

Pirnat er glad for forskningsmidlene fra Nasjonal-
foreningen for folkehelsens givere. Hun mener det 
trengs mer forskning på kvinnehjerter.

– Jeg er så takknemlig for at jeg får forske på dette! 
Antall kvinner som får hjertesykdom øker, så vi må 
forske mer på kvinnehjerter. Forskning er første steg 
til ny kunnskap, sier hun. 

Viktig å forebygge
Selv sier Pirnat at hun som trebarnsmor  som har hatt 
svangerskapsforgiftning, er klar over den økte risikoen 
for hjerte- og karsykdom. 

– Det er viktig å vite at svangerskapsforgiftning 
øker risikoen for hjerte- og karsykdom, slik at man kan 
forebygge, og gå til kontroll hos legen. Å være fysisk 
aktiv, spise sunt, ikke røyke, og å passe på blodtrykk 
og kolesterol er viktig forebygging, sier hun.

Det gikk til slutt bra med Aleksandras første fødsel. Relja er i dag seks år og har fått  
to yngre brødre, Koca (4) og Andrej (8 mnd.).
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Hjerteuka 2016
Nok en aktiv hjerteuke er over for i år, med 

mange markeringer landet rundt. Det har vært 
avholdt hjertemarsjer, sukkerquizer, stands og 

informasjonsmøter. 

Aktivitetsdag i Oslo
Verdens aktivitetsdag ble godt markert på Egertorget 
i Oslo. NCD-alliansen, bestående av Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, Kreftforeningen, LHL og Diabetes-
forbundet, rettet oppmerksomheten mot betydningen 
av fysisk aktivitet hver dag.

I strålende sol fikk radioprofil Geir Schau med seg 
H.K.H. Kronprins Haakon på å ta knebøy sammen 
med hele Egertorget, mens helseminister Bent Høie og 

stortingsrepresentantene Jan Bøhler og Abid Raja ble 
utfordret av tre ungdommer i 9. klasse ved Nordberg 
ungdomsskole i ulike fysiske øvelser. 

Forbipasserende kunne få måle sin biologiske alder 
og delta i rokonkurranser og korte trimøkter. Med 
jevne mellomrom ble publikum invitert til å delta på 
en to minutters trimøkt som ble ledet av instruktører 
fra arrangørorganisasjonene.  

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

F O T O    |   A N D E R S  B E R G E R S E N

H J E R T E U K A  2 0 1 6

Flere unge tok utfordringen til en treningsøkt på strak arm. Lite å si på innsatsen!



H J E R T E  O G  H J E R N E    9    

Noen fylkesglimt fra Hjerteuka 2016

Hordaland

Den tradisjonelle hjertemarsjen på Ramsøy hadde en 
ny vri i år. Samarbeidet med den lokale barnehagen 
førte til at 18 barn stilte opp, i god form. Med nistelunsj 
i gapahuken, og vafler, frukt og grønt i mål, ble det en 
hyggelig tur for både barn og godt voksne.
Foto: Odd Øystein Bø.

Finnmark

Hjertemarsjen, også kalt Laksemarsjen, i Neiden, ble 
en stor suksess med nesten 100 deltagere. I mål kunne 
man gjette på sukkerinnholdet i brus og spise 
laksesuppe, mens trekkspillmusikk skapte en ekstra 
god stemning.

Buskerud

Forebygging av hjertesykdom var temaet da 
Nasjonalforeningens stipendiat Katrine Bjune holdt et 
spennende foredrag på åpent møte. Fysioterapeut Terje 
Espenes fra Kongsberg sykehus fortalte om 
treningstilbudet ved sykehuset etter hjertesykdom, 
samt nyttige treningstips i hverdagen. Fra venstre: Terje 
Espenes, hjertekontakt Inga Bergan og Katrine Bjune.

Møre og Romsdal

Nesten 50 personer møtte opp til hjertemarsj på 
Stranda. Etter endt marsj, med hjernetrim, serverte 
lokallaget gulrot, kålrot og eple. Blide damer tok vel i 
mot folk på Lomsplassen. Fra venstre: Laila Lyse, 
Magnhild Øye, Hildegunn Sotnakk Fjørstad, Rolf 
Myklebust og Torhild Berge. Foto: Atle Hole/
Sunnmøringen.
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I dag har Arne Svindland (81) diagnosen demens. 
Likevel kan Inger Marie bekrefte de fortsatt har et godt 
liv, sykdommen til tross.

I dette livet har seniordansen en bred plass. 
Sammen har de vært danseinstruktører i snart 18 år. 
Nå har Arne lagt inn årene på dette området, men 
danse kan han fortsatt!

Kjærlighet rommer alt
Et eneste ord kan romme alt i den nye, vanskelige 
situasjonen: kjærlighet. Dette rommer alt i en ny verden 
for begge.

Fortsatt er Arne hjemmeboende, og det fungerer 
bra ettersom han er på et dagsenter fire ganger i uka. 
Og fortsatt tar de seg en svingom på kjøkkengolvet. 

For begge har dans vært en lidenskap i hele den 
voksne alder. 

Glede i dansen
De første tegn til forandring hos ektemannen hadde 
Inger Marie sett en stund. Men hennes tanker var ikke 
sykdom. Hun reagerte derfor med irritasjon og sinne. 
Og fortvilelse. Så kom erkjennelsen, Arne var på vei 
inn i demens. 

Det var tungt, erkjenner Inger Marie, men fra 
første stund valgte familien å være åpen. Ofte kan 
hukommelsessvikt og endret adferd være skambelagt, 
men nå opplever hun full støtte fra alle hold, ikke minst 
i seniordansen. 

For danse gjør de, og dette er fremdeles deres store 
glede. Selv om Arnes tap på andre områder er merkbare, 
sitter mye igjen i dansen. 

Hverdagsglede
Inger Marie og Arne er begge engasjert i et prosjekt via 
Frivillighetssentralen i Egersund. Prosjektet 
Hverdagsglede gir tilbud om aktiviteter til hjemme-
boende eldre med pårørende og er blitt et 
kjempepopulært tiltak. 

Her deltar Arne med glede, og spesielt godt finner 
han seg til rette i sittedans.

Her får deltakerne bruke det gode i dans og musikk 
som virkelig løfter tilværelsen for mange.

Han var en støver på dansegolvet, rå på så vel swing som tango.  
Og at han var en veltrent ung mann, var så visst ikke en ulempe for  
Inger Marie Rodvelt (77) da hun møtte ham for mer enn 55 år siden.

Lykkestundene er fortsatt mange 
– selv med demens

AV  B J Ø R G  K O L L T V E I T

F O T O :  S V E I N  M A N N U M

Inger Marie velger å ikke tenke langt framover. Hun 
lever i dagen, og er innstilt på å gjøre det beste ut av den.
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Diagnose, men hva så?
Hvordan er det å få en alvorlig diagnose av legen, men ingen 
oppfølging? Å gå alene ut av legekontoret, med en mengde 

spørsmål og knapt noen svar?

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

F O T O    |   R A G N H I L D  H .  A A L A N D  H Ø E N

Dette opplever altfor mange med demens. – Tiden etter 
demensdiagnosen er som et sort hull, sier mange. Slik 
kan det ikke være. 

Dette er bakgrunnen for et av prosjektene som er 
startet opp med midler fra TV-aksjonen. I sommer 
startet det innledende arbeidet, med dialogmøter i tre 

utvalgte pilotkommuner, der både pårørende og 
mennesker som selv har demens, har gitt innspill til 
hvordan oppfølging etter en demensdiagnose bør være.

Systematisk oppfølging
I dag er det slik at hvis du ikke har umiddelbart behov 

Engasjerte deltakere på dialogmøtet i Løten kommune.
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for kommunale omsorgstjenester, får du i mange 
kommuner, heller ikke noen systematisk oppfølging. 
Det går an å leve godt med demens, men det er ikke 
mulig uten god bistand. Særlig tidlige i sykdomsfasen 
har mange stort handlingsrom, og trenger først og 
fremst kunnskap, råd, bistand og forståelse for å mestre 
livet godt på selv. 

Tidligere diagnose
Med god oppfølging kan både livskvaliteten og 
funksjonsevnen bli bedre. Derfor er det så viktig at 
personer med en demenssykdom ikke blir overlatt til 
seg selv, uten noen form for oppfølging. De trenger 
hjelp til å planlegge livet videre. Når vil det bli behov 
fra hjemmetjenestene? Hva med fremtidsfullmakt? 
Sykehjem?

Får du demens trenger du hjelp, for eksempel fra 
en aktivitetsvenn, til å fortsette med hobbyer og 
fritidsaktiviteter. Du klarer deg ikke uten bistand og 
forståelse fra omgivelsene, både familie som har gått 
pårørendeskole, og taxisjåfører og butikkansatte som 
har gått på kurs for et mer demensvennlig samfunn.  

 

Demenssyke får tidligere diagnose nå enn før. Da blir 
det enda viktigere med god oppfølging. I dag er det 
dessverre ofte slik at fastlegen, demensteamet og 
spesialisthelsetjenesten ikke snakker sammen. 
Koordineringen er for dårlig. Målet med prosjektet er 
at alle nydiagnostiserte med demens skal få systematisk 
oppfølging. 

Involvering
Prosjektet er ikke noe skrivebordsarbeid. Det aller 
viktigste har vært å forankre og lytte godt til dem som 
selv har opplevd å få en diagnose, og som kan sette ord 

på behovene de og deres pårørende har hatt.
Dialogmøtene i  pilotkommunene har gitt verdifull 

innsikt. Og helt klare behov har kommet fram. Mange 
gir uttrykk for at de ønsker mer informasjon om 
sykdommen og hvilke rettigheter de har. Mer kunnskap 
og forståelse fra omgivelsene er et stort behov. 

Mange ønsker bedre samhandling med de 

kommunale tjenestene. En fast kontaktperson som selv 
tar kontakt for å hjelpe er også nevnt av mange.

Mennesker som har demens har ofte ikke mulighet 
til å treffe andre i samme situasjon, og dialogmøtene 
ble preget av mye støtte, latter og glede over å bli forstått 
og dele de samme erfaringene. Dette ble også trukket 
fram som et viktig ønske, å få støtte til å leve vanlig liv 
slik man alltid har gjort. I samvær med andre, i 
samfunnet. 

n Hvert år får omtrent 10 000 demens. De fleste 
får ikke stilt noen diagnose, men for alt for mange 
av dem som får diagnose oppstår et nytt problem. 
Hva nå, hva betyr dette?

n Prosjekt skal utarbeide, teste og evaluere et 
oppfølgingsprogram for nydiagnostiserte i Løten, 
Stavanger, Alta og Fredrikstad. Deretter ønsker vi 
å spre modellen til alle landets kommuner.

n Fokuset i prosjektet er brukermedvirkning. Ofte 
opplever denne gruppen at man snakker over 
hodet på dem, de blir umyndiggjort. Kjernen i 
pilotprosjektet at de som skal bruke tjenestene er 
med hele veien og utvikler modellen.

OPPFØLGING ETTER DIAGNOSE

 «Selvfølelsen blir påvirket av å få 
demens. Man får vite utenfra at man 

er annerledes enn man tror»

«Jeg må få informasjon som jeg 
trenger når jeg trenger den»

«Jeg savner friheten og å kunne  
gjøre ting alene, når jeg vil»
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F O R S K N I N G

Kan utviklingen av demens bremses?
Betennelse kan skape forandringer i blodårer og nerveceller, 
noe som spiller en rolle i utviklingen av mange sykdommer. 
Demens ser ut til å være en av dem. 

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

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

Anne-Brita Knapskog er lege og en av forskerne i 
Nasjonalforeningen for folkehelsens demens-
forskningsprogram. Hun forsker på betydningen av 
lavgradig betennelse hos pasienter med Alzheimers 
sykdom og slag. Til daglig arbeider hun ved 
Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus. 

– Samtidig som befolkningen blir eldre, blir 
samfunnet vi lever i stadig mer komplisert. Vi skal både 
lære nye dataprogrammer, huske passord, avtale møter 
og sende mailer. Hvis en person får problemer med 
hukommelsen, orientere seg eller med å lære seg nye 
ting, så får det mye større konsekvenser nå enn før i 
tiden da folks oppgaver ikke endret seg så raskt.

Knapskog forteller at mange av dem som kommer 
til undersøkelse hos henne, opplever at de ikke lenger 
fungerer på jobb, uten at de vet hvorfor. Noen tror det 
er arbeidsplassen det er noe i veien med.

– Det er ikke uvanlig at det kommer folk til oss 
som har sluttet i jobben sin i frustrasjon. Så har de 
kanskje fått problemer med å få seg en ny jobb. Når 
personen undersøkes, ser vi at det har vært en medisinsk 
grunn til at de ikke fungerer så godt, og i stedet burde 
vært sykmeldt, sier hun.

En mild kognitiv svikt kan være et forstadium til 
demens. Formålet med Knapskogs studie er å finne ut 
hvilke faktorer som virker inn i de tilfellene hvor en 
mild kognitiv svikt utvikler til demens, og om disse 
kan påvirkes.

Både hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes er 
eksempler på sykdommer som medfører betennelses-
tilstander som igjen kan forårsake demens. Forskeren 
understreker at dette ikke er snakk om betennelser 
som forårsakes av bakterier, gir deg feber og krever 
antibiotikabehandling, men langvarige kroniske 
sykdomstilstander. Siden lavgradig betennelse også 
kan opptre hos personer med depresjon, ser Knapskog 
også på sammenhengen mellom depresjon og demens.

Merkes tidligere
Hun forteller at pasienter som kommer til utredning 
grovt kan deles inn i to grupper. Den ene gruppen er 
de pasientene som selv merker at noe er galt og ber om 
hjelp. Ofte opplever de selv problemene som større enn 
det omgivelsene legger merke til. 

– De nærmeste ser kanskje ikke alvorligheten i 
problemet før de får resultatet av utredningen, sier hun.
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Den andre gruppen pasienter er de som har redusert 
innsikt i sin egen sykdom. I slike tilfeller blir forholdet 
mellom pasient og pårørende ofte vanskelig. En 
diagnose vil kunne gi pårørende en forklaring på 
hvorfor personen har endret seg. Knapskog forteller 
at mange av pasientene hennes etter hvert aksepterer 
de symptomene som har gitt dem demensdiagnosen. 
Samtidig går de med et ønske om ikke å bli verre. 

– Forskning er nødvendig for å få bedre innsikt 
i hva som forårsaker demens, slik at vi skal bli i stand 
til å gjøre mer for å forhindre en demensutvikling, 
enten det er snakk om behandling av sykdommer 

som øker sjansen for demens eller medisiner mot 
demenssykdommer i seg selv, sier Anne-Brita 
Knapskog.

Ved depresjon og Alzheimers sykdom oppstår  
en lavgradelig betennelse. Det samme skjer ved 
demens. Anne-Brita Knapskog skal undersøke 
om innsikt i sammenhengen kan hjelpe oss å 
bremse demensutvikling.

Noen får redusert hukommelse uten at det utvikles 
demens, for andre er det begynnelsen på en de-
menssykdom. Av dem som fyller diagnosekriterie-
ne for mild kognitiv svikt, regner man med at 10 – 15 
prosent årlig vil utvikle en demenssykdom. Kilde: 
Anne Brita Knapskog

HVA ER KOGNITIV SVIKT?
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For at så mange som mulig skal få kjennskap til 
aksjonen, har det i år blitt laget en egen kampanje som 
skal deles på Facebook. Oppfordringen til alle er å følge 
med på Nasjonalforeningen for folkehelsens Facebook-
sider i kampanjeperioden og del saken med så mange 
som mulig. I enkelte områder skal det også testes ut 
annonser i lokalavisene. Samtidig har kampanjemateriell 
som plakater og brevark fått nytt, moderne design.

Aksjonen har også fått et nytt slagord: «En vakker 
dag har vi glemt demens». Det uttrykker en stor og 

optimistisk drøm, samtidig som det anerkjennes at 
forskning tar tid, og at løsningene fortsatt lar seg vente 
på. I kampanjen på Facebook deler ulike mennesker 
som er berørte av demens historiene sine gjennom 
tekst, film og foto. Ved å invitere oss inn i livene sine, 
bidrar de på hvert sitt vis til å nyansere forestillingene 
om demens. Samtidig minnes man på at bakgrunnen 
for Demensaksjonen er behovet for bidrag til videre 
forskning. 

Den årlige Demensaksjonen skal vokse og bli  
mer kjent. Målet er å kunne fortsette å finansiere  

demensforskning via innsamlede midler. 

Ny kampanje skal gjøre  
Demensaksjonen mer kjent

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

F O T O    |   R U N E  K O N G S R O

Den lille knappen med mikroskopet og en betalings-
oppfordring på SMS skal være en gjenganger i  
Demensaksjonen.

Demensaksjonens nye slagord.

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 6
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Troen på en løsning
Ekteparet Arne og Toril Krøvel fra Oslo 
har gjort seg mange betraktninger rundt 
livet etter at hun fikk Alzheimers sykdom. 
Begge er engasjert seg i Nasjonalforeningen 
for folkehelsens demensarbeid. 

– Det er viktig å ha tro på at man kan 
finne medisinske løsninger som gjør at 
folk i fremtiden ikke skal måtte slite med 
alle utfordringene som demens fører med 
seg, sier Arne.

Viktig med fortsatt forskning
Hanne Nerland fra Rælingen utenfor 
Lillestrøm har opplevd å se begge 
foreldrene få demens. Moren ble syk da 
Hanne bare var åtte år. I dag er det faren 
Gjert som lever med diagnosen. Hannes 
sønn Matias på åtte år forholder seg til 
sykdommen hver eneste dag. 

– Vi bidrar i kampanjen fordi det er 
så viktig at man fortsetter å forske for å få 
mer kunnskap om demens, sier Hanne. 

– Mange problemer i min oppvekst 
kunne vært unngått hvis vi hadde visst 
mer hva en demenssykdom innebar. At 
situasjonen ikke ble pyntet på, men at jeg 
ble gitt ordentlige svar, sier Hanne.
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Stor tro på åpenhet
I Narvik bor Magne og Nanne Schille. 
Alzheimers sykdom har gjort at Magne i 
dag bor på sykehjem. Nanne har stor tro 
på at åpenhet. 

– I familien bestemte vi oss tidlig for 
å se på alle spørsmål rundt Magne som 
tegn på omtanke.

En lettelse å fortelle andre
Bente Ellefsen Sjøli og Magne Sjøli 
forteller om i kampanjen om hvor viktig 
det er å være i aktivitet og møte mennesker.

– Å fortelle om diagnosen er tungt, 
men også en lettelse, sier Magne.

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 6



H J E R T E  O G  H J E R N E    19    

L E S E R B R E V

Eldre bør få same hjertebehandling 
som dei yngre
Dagens 80-åringar får dårlegare utgreiing og behandling 
enn yngre pasientar med hjarteinfarkt. Dette står å lese 
med store typar på framsida av Aftenposten av 20. 
januar i år. No har den norske ”After-Eighty”-studien 
overtydd forskarar over heile verda: 80-åringar bør 
behandlast som yngre. For eigen del vil eg seie det så 
sterkt som at 80-åringar må behandlast som yngre. 
Tenk deg ein person som gjennom heile livet har vore 
frisk og i arbeid og som har betalt sin skatt. Skal denne 
personen ikkje bli behandla på lik line med andre om 
vedkomande skulle få hjarteinfarkt etter fylte 80 år? 
Dagens situasjon verkar urettferdig, etter mitt syn.

I følgje forskar Bjørn Bendz viser forskingsresultata 
at pasientar over 80 år også bør handterast som dei 
yngre. Det er ikkje tilfelle i dag, seier Bendz. Dette er 
den første studien i verda som ser på pasientar over 80 
år med hjarteinfarkt. 

Som kjend lever dagens 80-åringar gjennomsnittleg 
tett opp til 90 år. Det er derfor av stor interesse korleis 
desse eldste eldre skal få nødvendig behandling når 
behovet melder seg. Ved rett behandling for 
hjarteinfarkt kan dagens 80-åringar på ein betre måte 
kunne bu lengre i eigen heim. Dette vil som oftast vere 
både i den eldre og i samfunnet si interesse.

Det er derfor gledeleg at vi no har forskingsresultat 
som syner at 80-åringar som får hjarteinfarkt bør 
behandlast som yngre. Det er viktig at denne nye 
kunnskapen blir kjend. Eg vil tru at til dømes 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Pensjonist-
forbundet vil kunne vere viktige aktørar i ein slik 
samanheng.

Johs. J. Vaag
Tillitsvald i eldreråd og pensjonistlag.  

Tidlegare fylkesleiar i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen i Møre og Romsdal i 30 år.                                                                                       

Vil du bruke din erfaring som pårørende til 
å støtte andre? Vil du bli likeperson?
Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør en forskjell 
for folk ved at våre likepersoner er støttespillere for 
andre pårørende til personer med demens. Ny 
opplæringshelg for pårørende som vil bli likepersoner 
avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 27. - 29. 
januar 2017. Alle pårørende som har levd med demens 
i familien, og kjenner at de vil bruke denne erfaringen 
til å hjelpe, lytte og være tilstede for andre pårørende, 
kan bli likeperson. Opplæringshelgen er gratis og gir 
deg som er, eller har vært pårørende, mulighet til å bli 
kontaktet av familier som ønsker å vite hvordan en kan 
leve med demens i hverdagen. Kan du tenke deg å være 
med? Eller er det noen i ditt lokallag som kan egne seg 
som likeperson? Ta kontakt med Demenslinjen på  

23 12 00 40 eller Liv Anita Brekke på tlf. 40 44 57 34 
eller epost: libr@nasjonalforeningen.no for en samtale 
og påmelding.
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Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi blir 
i stand til å stoppe eller bremse Alzheimer og andre 
demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar 
vente på seg, er det først og fremst fordi vi ikke vet nok 
om selve årsakene til demens. For å kunne utvikle en 
kur, må det mer kunnskap til om hva som skjer i 
hjernen. 

Bred tilnærming
Gjennom demensforskningsprogrammet finansieres  
prosjekter fra flere norske forskningsmiljøer. I 2014 
ble 36 millioner kroner fra forskningsprogrammet 
bevilget til fire forskningsprosjekter. I 2015 ble det 
bevilget 34,4 millioner kroner til fire postdoktor-
prosjekter. Forskerne som har mottatt midler, arbeider 
både med å kartlegge genetikk, gjenkjenne forstadier 
til demens og hvordan de kan forhindres, forstå 
forskjellen på normal aldring og demens, og å finne de 

beste tiltakene for å unngå utvikling av demens etter 
hjerneslag.

Følger tydelige spor
Demensforskningen er fortsatt er i en tidlig fase, men 
forskerne famler ikke i blinde. Det er oppdaget tydelige 
spor og retninger som kan føre fram til svar på mange 
av gåtene. Noen kan vise seg å være blindspor. Men 
slike funn er også nyttige, fordi det forteller oss hva 
demens ikke er. Andre spor vil gi nye ledetråder som 
må følges videre.

I årene som kommer vil antall demenstilfeller øke, 
både her til lands og i resten av verden. I dag har  
77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig 
dobles fram mot 2040. På verdensbasis lever nesten 50 
millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 
130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er 
i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

Hvordan bidrar genetiske brytere til demens?
Lasse Pihlstrøm, postdoktor, UiO.

Demens ved Lewylegemesykdom, 
er en av de vanligste formene for 
demens. Er de genetiske årsakene til 
denne sykdommen de samme som 
ved Parkinsons sykdom med 
demens, og hva er det som får de 

genetiske bryterne til å «slå på» en demensutvikling?

Hvordan kan vanlige sykdommer  
skade hjernen?
Anne-Brita Knapskog, postdoktor, UiO.

Sykdommer som hjerneslag og 
diabetes skaper en lavgradelig 
betennelse i kroppen som også kan 
sees ved depresjon og Alzheimers 
sykdom. Hva er sammenhengen og 
kan forståelsen hjelpe oss å bremse 

demensutvikling?

Dette går pengene til
Demensaksjonen samler inn midler til Nasjonalforeningen for 
folkehelsens demensforskningsprogram. Målet er å få økt kunnskap 
om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 6

Disse spørsmålene vil vi finne svar på
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Normal aldring eller demens?
Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor psykologisk institutt UiO.

Hva er forskjellen på normal aldring og Alzheimers sykdom? Forskningen ser på endringer 
i hjernen og forsøker å utvikle prøvemetoder som kan påvise tidlige tegn på Alzheimers 
sykdom.

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

Sammenhengen mellom akutt forvirring hos eldre og utvikling av senere demens. Mange 
eldre kan bli satt ut av spill mentalt hvis de skader seg eller får infeksjoner. Forskningen ser 
på sammenhengen mellom akutt forvirring hos eldre og utvikling av senere demens.

Når oppstår demens etter hjerneslag?
Prosjektleder, Ingvild Saltvedt, avdelingssjef og førsteamanuensis St. Olavs Hospital/NTNU.

Økt kunnskap om kognitiv svikt etter hjerneslag. En av fem som rammes av akutt 
hjerneslag utvikler demens i løpet av det kommende året. Dette prosjektet ser på årsaker og 
konsekvenser av vaskulær demens.

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

Genetiske forhold rundt Alzheimers sykdom og demens. Hvilken rolle spiller arv? 
Prosjektet er en del av et større internasjonalt prosjekt som finner ut mer om vår genetiske 
risiko for å få demens.

Kan ødelagte celler i hjernen repareres?
Johanne Egge Rinholm, postdoktor, UiO.

Tap av isolasjonsmaterialet myelin rundt nervetråder i hjernen, ser ut til å bidra til at 
hjernefunksjonen svekkes ved Alzheimers sykdom. Kan man utvikle prøver som måler 
myelintapet? Kan myelinet erstattes, og vil et slikt medikament kunne bremse 
demensutvikling?

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

Henger svekkelser i motoriske funksjoner hos eldre sammen med hukommelsessvikt og 
demens? Forskningen kan føre til mulighet for tidligere diagnostisering av sykdommen før 
hukommelsessvikt oppstår.
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Tre lovende spor som både norsk og internasjonal 
forskning nå følger, er betydningen av forebygging og 
tidlig diagnostisering, og hva som gjør at en eventuell 
genetisk disposisjon slår ut i sykdom eller ikke.

– Det vi har sett de siste årene er at demens-
sykdommer er ganske arvelige, sier Ole A. Andreassen, 
professor ved UiO og leder for et av prosjektene i 
Nasjonalforeningen for folkehelsens demens-
forskningsprogram. 

– Vi vet at medført sårbarhet og miljøpåvirkning 
virker sammen, men ikke hvordan. Finner man denne 
sammenhengen kan man lettere utvikle tiltak som 
virker, sier professoren. Selv leder han flere store norske 

forskningsprosjekter innen hjernesykdommer og har 
en rekke utenlandske samarbeidspartnere.

Andreassens team bruker midlene fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsens Demens-
forskningsprogram til å samle inn og undersøke flere 
tusen prøver av personer i tidlig fase av demens. 

I et laboratorium finner teamet hans nå ut hvilke 
gener forsøkspersonene har til felles og hvilke 
mekanismer som styrer hvorvidt genene slår ut i 
demenssykdom, når det skjer og hvorfor. For å få til 
dette må han undersøke et stort antall personer med 
metoder og teknikker som ikke har eksistert før i de 
siste årene. 

Etter skuffelsen over at medisinene som ble utviklet  
mot demens på 90-tallet ikke virket, har gjennombruddene  

latt vente på seg. To av landets fremste forskere ser likevel muligheter. 

Hvor står dagens 
demensforskning?

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

2050
131,5 

millioner

2030
74,7 

millioner

2015
46,8 

millioner

Amerika
9,4 

millioner

Europa
10,5 

millioner

Afrika
4,0 

millioner

Asia
22,9 

millioner

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall 
som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken 
til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre. 

Uten et forskningsgjennombrudd vil antallet 
personer med demens i verden dobles hvert  
20 år.  

F O R S K N I N G
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Andreassen oppsummerer dagens medisin i tre 
hovedsykdommer – hjertesykdommer, hjerne-
sykdommer og kreft. 

– Nå har man utviklet god behandling for 
hjertesykdommer. Kreft begynner man også å få bedre 
behandling for. Folk kan ha et rikt liv lengre og få 
behandling om de blir syke. Blir derimot hjernen 
rammet har vi fortsatt mye mindre kunnskap og dårlig 
behandling. 

Tror du den fremtidige behandlingen vil rettes 
mot enkeltpersoner eller forebyggingstiltak i hele 
befolkningen?

– Det vet vi ikke ennå, sier Andreassen som likevel 
skisserer et forløp der man gjør begge deler. 

– Hjertesykdom et godt eksempel. På 60- og 
70-tallet var hjerteinfarkt en av de viktigste årsakene 
til dødsfall og sykelighet. Folk røkte og spiste usunt. Så 
fant man ut at kolesterol var uheldig og at røyking var 
farlig. Myndighetene satte i gang forebyggingstiltak 
samtidig som det også ble utviklet behandling. Nå er 
overlevelsen mye bedre. Det samme konseptet kan vi 
bruke for demens. Det nytter å forske, men 
forbedringene skjer ikke over natten, sier Andreassen.

Stein på stein
Knut Engedal er professor emeritus i alderspsykiatri 
og en nestor innen norsk demensforskning. Som leder 
for Nasjonalforeningen for folkehelsens råd for demens, 
er han med på å forvalte organisasjonens midler til 
forskning. 

– All demensforskning utgjør små byggesteiner. 
Det er flere grunner til at en liten nasjon som Norge 
skal bidra i dette arbeidet. De avgjørende resultatene 
for bedre forståelse og behandling av demens, kan like 
gjerne komme fra norske forskningsmiljøer som fra 
utlandet.

– Ved å være en del av det internasjonale 
forskningsmiljøet, vil norske forskere også raskere få 
vite om nye resultater og få større kunnskap, noe som 
også vil komme pasientene til gode, sier Engedal. Innen 

internasjonal forskning er det, i følge ham, spesielt to 
spor det knyttes særlig store forventinger til  
– mulighetene for forebygging og diagnostisering.

Forebygging som utsette og midler
– Hvis forskning på forebygging gjennom systematiske 
livsstilstiltak fortsetter å oppnå gode resultater, har vi 
et nytt våpen i folkehelsearbeidet, sier Engedal. Han 
er svært fornøyd med at prosjekter i Nasjonalforeningen 
for folkehelsens demensforskningsprogram ser på 
muligheter for forebygging, henholdsvis av hjerneslag 
og akutt forvirring (delir).

– Fra før av vet vi at sykdommer som diabetes, 
depresjon og hjerte- og karsykdommer øker risikoen 
for demens. Positive resultater, blant annet fra den 
finske FINGER-studien, understreker at forebygging 
både handler om livsstil og behandling av 
samsykdommer, som er ulike sykdommer man ofte 
har samtidig med demens, sier Engedal. Han mener 
den nye innsikten i sammenhengen mellom demens 
og helsen for øvrig, er nok et argument for at samfunnet 
er nødt til å legge til rette for at eldre menneskers helse 
blir passet bedre på.

– Det må gripes inn mye raskere når noen ikke 
klarer å ta vare på helsen sin selv, eller viser tegn på 
sykdom, sier han.

Behov for tidligere diagnostisering
En annen viktig retning innen internasjonal demens-
forskning er utvikling av metoder for tidligere 
diagnostisering. 

– Lenge brukte man mye tid og store ressurser på 
utvikling av vaksiner. Så langt har man ikke lykkes, sier 
Engedal. 

– Endringene i hjernen begynner mange år før 
symptomene blir merkbare. Forskerne tror nå at en 
grunn til at vaksiner ikke virker, er at de kommer for 
sent i demensforløpet. Dagens forskning konsentreres 
derfor i større grad mot å finne metoder for tidligere 
diagnostisering, sier han. 
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Sigrid Mesloe, Oppdal

– Å gå med bøsser er udelt positivt. 
De sitter og venter med pengene, sier 
Mesloe.  

Når runden er over, serverer 
lokallaget kaffe og vafler, svarer på 
spørsmål og hører på hva de andre har 

opplevd på sine runder.  
– Vi har mye mediaomtale på forhånd, vi får ofte 

med en person med demens eller en pårørende til å 
fortelle. Vi er så heldige at vi har to lokalaviser, og vi 
har godt kontakt med begge. 

Lokallaget samarbeider også med Nasjonal-
foreningen Oppdal helselag, noe som betyr enormt 
mye for aksjonen, som slo alle sine rekorder i 2014.

Kristin Borg, Oslo 

– Jeg synes det er moro å gå med 
bøsser! Du møter velvilje over alt, og 
folk er veldig villige til å gi, sier Borg. 

Siden det er vanskelig å ha en dør-
til-dør aksjon i en storby hvor man 
ikke slipper inn i oppganger, finner 

hun steder hvor hun kan stå med bøsser. Som for 
eksempel butikksentre. Er det valgår, starter hun litt 
tidlig, og står foran valglokalet. – Det er både morsomt 
og veldig innbringende.

Kari Våg Lie, Einstadbøvoll

– Jeg har bare positive opplevelser. Her 
sitter folk og venter på oss, akkurat 
som under TV-aksjonen. Givergleden 
er stor, sier Våg Lie. – Det er alltid 
noen som er negative, men vi må ikke 
la det knekke oss. Flertallet vil gi.

I fjor fikk lokallaget hjelp fra frivilligsentralen for 
å skaffe bøssebærere. På den måten kunne de nå ut i 
nesten hele kommunen.  – Vi evaluerte rett etterpå, og 
mange sa seg villige til å gå i år også. 

Lokallaget passer også på å briefe alle godt i 
forkant, slik at de får vite hva de går for.  

Inger Margrete Ruud Veflingstad, Hamarregionen

– Det er litt arbeid å finne personer 
som vil være med på innsamlings-
aksjonen. Det er vel ikke så mange 
som akkurat elsker å gå med bøsse, vi 
er forskjellige. Noen liker best å stå på 
et senter, andre vil gå fra dør-til-dør. 

Vi har best erfaring med å gå to og to, det føles litt 
tryggere, sier Ruud Veflingstad.

– De fleste gir med glede. Mange kjenner noen, 
eller har en i familien som har en demenssykdom. 
Mange spør hva pengene går til, og da er det veldig 
godt å kunne fortelle om hva vi gjør lokalt, at det går 
både til forskning og lokalt arbeid. Da ser de at midlene 
kommer tilbake.  

Å gå med bøsse  
– en fin opplevelse
Jo flere bøsser, jo mer penger viser erfaringene. Ikke alle liker å gå 
med bøsser, men kanskje disse erfaringene kan være til inspirasjon? 
Lokallagene tar gjerne i mot flere bøssebærere. Husk at mange 
støtter denne saken med glede.



H J E R T E  O G  H J E R N E    25    

Tannhelse
Jeg har hørt at uro hos personer med demens kan 
skyldes tannsmerter. Stemmer det?

Det er helt riktig. Tannsmerter som skyldes ubehandlet 
tannsykdom er ikke uvanlig hos personer med demens. 
Slike smerter kan gi seg utslag i blant annet uro og 
sinne. Det er viktig at man fortsetter med daglig 
tannstell og jevnlig tannbehandling også når man får 
en demenssykdom. 

Personer med demens kan ofte oppleve tannpleie som 
noe ubehagelig. Hvis tannpleier eller tannlege ikke 
klarer å få gjennomført nødvendige undersøkelser eller 
behandling, kan for eksempel narkose under 
behandlingen være et alternativ. Hvis personen 
motsetter seg behandling og ikke har samtykke-
kompetanse skal lovverket for helsebehandling mot 
pasientens vilje følges.

Vondt etter en hjerteoperasjon.
Hvor lenge må jeg regne med å ha vondt/ubehag i 
brystet etter en klaffeoperasjon?

Under en hjerteoperasjon blir brystbenet delt og det 
tar normalt 6-8 uker før det gror igjen. I løpet av den 
tiden er det ikke uvanlig å ha vondt/ubehag i brystet. 
Noen kan i tillegg bli for forsiktige med å bevege/gjøre 
øvelser med armene fordi de er redde for brystbenet. 
Resultatet blir at musklene i brystregionen blir anspente 
og stive og dette gir smerter/ubehag.

VES
Hei. Jeg har vært hos legen fordi jeg merker at hjertet 
hopper over slag. Legen sier jeg har noe som heter 
VES. Hva er det?

VES står for ventrikulære ekstrasystoler. Det kalles 
ekstrasystoler når det kommer et ekstra hjerteslag 
mellom to normale hjerteslag. Det oppleves ofte som 
om hjertet hopper over et hjerteslag. Nesten alle har 
dette av og til og det er vanligvis ufarlig. VES 
fremkommer oftere ved stress, lite søvn, stort kaffe- 
eller alkoholinntak. 

Helga Rusten
Fylke: Oppland
Tlf: 481 08 917

KONTAKT EN LIKEPERSON

Jeg er pårørende til min mor, som 
fikk diagnosen Alzheimers demens 
for noen år siden. Jeg ønsker å 
bidra med å lytte, og komme med 

råd til personer som har kommet i samme situasjon 
som meg. 

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

Nå kan du snakke med begge 
linjene på chat i åpningstidene.
Se etter dette merket nederst 
på nettsidene. 
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

1 gulrot
1/8 sellerirot
1 løk
2 fedd hvitløk
½ purre
1 stilk stangselleri
2 ss rapsolje

1 dl røde linser
1 ss persille, hakket
1 ss timian, hakket
1 sitron
7 dl vann
Salt
Pepper

L I N S E S U P P E

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Skrell og finhakk gulrot, sellerirot, løk og hvitløk. 
Kutt dem i grove biter. Tips: Du kan spare tid ved å 
finhakke disse grønnsakene i en kjøkkenmaskin. 
  Skyll stangselleri og purre, og kutt dem i små biter.
  Sett en gryte på komfyren og skru den på middels 
varme. Ha i oljen.
  Fres alle grønnsakene til de er blanke.
  Tilsett linser og vann. Tips: Bytter du ut linsene med 
kokte byggryn eller havregryn får du mer tyggemotstand 
i suppa.  

MED ROTGØNNSAKER OG URTER

  Kok suppen i 20 minutter.
  Ha de hakkede urtene i suppen.
  Smak til med salt og pepper.

Oppskrift:



H J E R T E  O G  H J E R N E    27    

HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppa på Ombo

Hver mandag kl. 14:30 møtes en 
gjeng fra Ombo helselag for å gå tur 
på øya. Som regel er de fire stykker, 
og turene går oftest langs veien. 
Etter turen er unnagjort har de ofte 
en kviss. På den måten får de mosjon 
både for hjerte og hjerne.

Har dere et bilde der din gruppe 
går tur? Her er din mulighet til å 
dele. Send bilde og litt tekst til:  
redaksjonen@nasjonalforeningen.no

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

Trening og hvilepuls
Visste du at hvilepulsen sier mye 
om din fysiske form og risiko for 
hjertesykdom? Hvilepulsen angir 
hvor mange ganger hjertet 
behøver å pumpe i minuttet for å 
tilfredsstille musklene/organene 
sitt behov for oksygen og næring 
ved hvile. 

Du kan sjekke hvilepulsen 
selv. Legg deg ned og slapp godt av 
i 5-10 minutter. Hold deretter 
pekefinger og langfinger mot 

pulsåren på halsen, og tell slagene i ett minutt. For å være 
helt sikker, kan du gjenta det en gang til, samt etter et 
par dager. 

Hvilepulsen ligger normalt på mellom 60 og 70 
slag i minuttet, men avhenger av livsstil, fysisk 
aktivitetsnivå og genetikk. Er hvilepulsen på over 85 
slag i minuttet kan dette være et faresignal. En studie 

fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 
viste at en økning på 10 pulsslag i minuttet kan øke 
risikoen for å dø av hjerteinfarkt med 18 % hos kvinner 
og 10 % hos menn. 

Er hvilepulsen din over 85, er det uansett håp. Den 
kan reduseres betraktelig med riktig type trening og 
en sunn livsstil. Man vet at de som er i god fysisk form 
ofte har en lavere hvilepuls enn de som ikke trener. 
Dessuten har flere studier vist at utrente personer som 
setter i gang med regelmessig kondisjonstrening som 
oftest opplever en solid reduksjon i hvilepulsen. 

Forskning tyder også på at trening har aller mest 
effekt på kvinner. I tillegg til fysisk form bestemmes 
hvilepulsen også av andre faktorer, som for eksempel 
kosthold, stress og medisinbruk. Selv om bedre kosthold 
og redusert stressnivå bidrar til å redusere hvilepulsen, 
er det fysisk aktivitet som er den viktigste faktoren. 

Kondisjonstrening med moderat eller høy 
intensitet anbefales derfor på det sterkeste for å redusere 
risikoen for hjerteproblemer.

A N J A  B Y E

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

Foto: Privat
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M E D L E M S N Y T T

D A G  T H E L L E

L E D E R

«A tale of two diseases: atheroscler-
osis and rheumatoid arthritis».

Overskriften ble brukt i en 
artikkel fra 1999 i  det 
amerikanske t idsskrif tet 
Circulation. Tittelen henspiller 
på Charles Dickens roman «A 
tale of two cities» om den 
franske revolusjonen, men det 
er en annen historie.

Artikkelen viser hvordan 
åreforkalkning eller ateroskle-
rose er resultatet av komplekse 

betennelsesprosesser, og at det trolig er en sammenheng 
mellom de to sykdomsgruppene leddgikt (reumatoid 
artritt) og åreforkalkning.  Reumatologene har lenge 
vært klar over at pasienter med kronisk leddgikt har 
økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Men også andre 
systemsykdommer som lupus erythematosus, 
Bechterew´s sykdom, urinsyregikt (podagra), og 
psoriasisgikt er knyttet til økt risiko for hjerte-og 
karsykdommer. 

En slik sammenheng mellom tilsynelatende helt 
ulike sykdomsgrupper kan bety at det er felles 

årsaksfaktorer, eller at behandlingen og/eller 
sykdomsprosessen påvirker sykdomsmekanismene.  

Samtidig er det slik at leddpasienter med koronar 
hjertesykdom, for eksempel angina pectoris, kan ha 
helt normale kransarterier ved vanlige undersøkelser 
(angiografi). Hos disse pasientene er det ofte de mindre 
blodårene som er affisert, noe som bare kan oppdages 
ved en vevsprøve av blodåreveggen. Pasientgruppen 
– altså leddpasientene – er dermed utsatt for økt risiko 
både ved at aterosklerose er vanligere og at de mindre 
blodårene utvikler betennelsesforandringer. I tillegg 
kan behandlingen påvirke sykdomsutviklingen; for 
eksempel øker kortison og enkelte betennelse-
shemmende medisiner risikoen for hjerte- og 
karsykdom, mens metotrexat kan redusere den. Dette 
kompliserer selvsagt forståelsen av hva som ligger bak 
den økte sykdomsrisikoen. 

En åpenbar konsekvens av sammenhengen mellom 
leddsykdom og hjerte- og karsykdommer er at 
leddpasienter bør følges nøye opp og at forebyggende 
tiltak settes inn tidlig. For Nasjonalforeningen for 
folkehelsen er det også viktig at forskningen på dette 
området blir tilgodesett.

Følg oss:
facebook twitter blogg

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

Populært med helse på Arendalsuka
Nasjonalforeningen for folkehelsens stand hadde lange 
køer og god aktivitet gjennom hele uka. I tillegg til å 
snakke med folk om helse- og kostholdsrelaterte 
spørsmål kunne folk komme innom for å teste både 
biologisk alder og kolesterol. Det er tydelig at helse er 
et viktig tema for folk.
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n  SEPTEMBER
19.-25. september: 
Demensaksjonen
21. september: Den 
internasjonale 
Alzheimerdagen, utdeling av 
demenspris
29. september: 
Sentralstyremøte

n  OKTOBER
3. oktober: Frist for oppgjør 
Demensaksjonen
uke 43: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
21.-23.oktober: 
Landsdekkende samling for 
lokallag (lokallagsverksted)

M E D L E M S N Y T TKALENDER

n  Nasjonalforeningen 
Samarbeidsutvalget i Trysil 115 år
n  Nasjonalforeningen Skiptvet 
helselag 105 år 
n  Nasjonalforeningen 
Kristiansund helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen i 
Stavanger 105 år
n  Nasjonalforeningen Ålesund 
helselag 105 år 
n  Nasjonalforeningen Nore 
helselag 105 år 
n  Nasjonalforeningen Osen 
helselag 100 år
n  Nasjonalforeningen Hamnvåg 
helselag 95 år 
n  Nasjonalforeningen Lauvstad 
helselag 90 år
n  Nasjonalforeningen Ombo 
helselag 80 år

n  Nasjonalforeningen Kjose 
helselag 40 år  
n  Nasjonalforeningen Tvedalen 
helselag 35 år 
n  Nasjonalforeningen Nærøy 
demensforening 25 år
n  Nasjonalforeningen Stavanger 
demensforening 25 år
n  Nasjonalforeningen Gausdal 
demensforening 15 år
n  Nasjonalforeningen Rindal 
demensforening 15 år
n  Nasjonalforeningen Dalane 
demensforening 10 år

Vi ønsker velkommen
n  Nasjonalforeningen Sola 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Vegårshei 
demensforening

VI GRATULERER

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 11 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.

Ny nettside til mat og helse i skolen
Nasjonalforeningen for folkehelsens nye nettside  
www.smartpamat.no er et gratis undervisningsopplegg 
for mat- og helsefag for 5.- 7. trinn, som svarer til flere 
av læreplanens kompetansemål.

Lokallagene har en unik mulighet til å markedsføre 
nettsiden til skolene i sitt nærmiljø ved å dele ut hefter 
til lærere, servere skolefrokost og lignende. Det er mulig 
å søke midler til dette via lokale hjertemidler på 
medlemsnett.

Søk midler fra ExtraExpress
De av dere som ikke rakk søknadsfristen 15. september, 
får litt mer tid til å jobbe med søknaden. Neste frist er 
15. mars. Dere kan søke om prosjektmidler fra 5 000 
til 30 000 kroner. Gå inn på medlemsnettet for mer 
informasjon.

M E D L E M S N Y T T
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L A N D E T  R U N DT

Barnehagemarsj i Randaberg

For 21. gang arrangerte Nasjonalforeningen 
Randaberg helselag en egen hjertemarsj for 
barnehagene i Randaberg. Ordføreren åpnet dagen 
for 670 barn og 120 voksne. Det er sekkeløp, boccia, 
balanse, pinnekasting og mye mer, i tillegg til 
marsjen. 

Aktiv vår i Skiptvet

I løpet av våren har Nasjonalforeningen Skiptvet 
helselag hatt dugnad ved helselagets trygdebolig og 
servert skolelunsj for 8.klassene. Elvene var meget 
fornøyde. Leder Inger Lise Borger, Liss Antony, Alma 
Ringstad og Bjørg Anderson stod for serveringen.

Hjertemarsj i Kjose

Nasjonalforeningen Kjose Helselag gjennomførte 
hjertemarsjen med stor oppslutning av de aller 
minste. Vi gikk en rundtur i flott terreng, og fikk 
servert frukt og hjemmebakte boller etterpå. 
Det startes opp en klubb for barna til høsten med 
tanke på å kunne spre interessen for helselaget vårt. 

Motti og flesk

Nasjonalforeningen Kongsvinger demensforeninger 
arrangerte «motti og flesk» tur til Hembygdsgården 
Karmenkynna i juli. De 48 deltagerne var beboere 
i omsorgsboligene, hjemme-boende eldre og hjelpere 
som deltar i aktiviteter i og rundt Roverudhjemmet. 



H J E R T E  O G  H J E R N E  31    

L A N D E T  R U N DT

Hjertemarsj for skolen

Nasjonalforeningen Helselaget Liv inviterte tre 
klasser fra Sand skole til en hjertemarsj, med 
hjertequiz og sukkerquiz. Etterpå fikk de 
grønnnsaksuppe, grove rundstykker og frukt. De 
hoppet tau og klatret i et stort tre. Tiltaket ble veldig 
godt mottatt.

Hjerteuke i Rogaland

9. klasse ved Ullandhaug skole gikk med bøsser for 
å samle inn til hjerteforskningen. Tusen takk for 
innsatsen!

80 år i Sør-Varanger

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

Frukt til skolen

Nasjonalforeningen Vollen helselag serverte frukt 
til elevene ved Vollen Montessori skoles åpning av 
årets hoppetaukonkurranse. På bildet: Gro Ellen 
Danielsen, Anne Stølen Lund og Bjørg Tande. 



Avsender

Nasjonalforeningen  
for folkehelsen 
Pb. 7139 Majorstuen,  
0307 Oslo

B

EN VAKKER DAG
HAR VI GLEMT 
DEMENS Støtt forskning  på demens

SEND SMS SAMMEN TIL 2216
Gi 50,-

«Mange bekymrer seg for om de selv  eller 
andre kan arve en demens sykdom. Gjennom 
forskning på gener, kan vi få et grunnlag for  
å utvikle nye og  bedre  medisiner. Det vil  

spare mange  mennesker for sykdom.»

 – Ole A. Andreassen, professor UiO 
 prosjektleder i demensforskningsprogrammet

Sammen kan vi løse demensgåten, 
men da trenger vi din hjelp! 
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