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Norge er med i en internasjonal satsing på å 
bekjempe de mest alvorlige ikke-smittsomme 
sykdommene, slik som hjerte- og karsykdom, 
kreft, diabetes og kols, med tydelige mål for 
redusert tidlig død innen 2030. 

For å nå målene på såpass kort sikt, er 
god behandling av de som er rammet av 
sykdom eller i høy risiko viktig. Men flere kan 
spares for sykdom hvis vi satser sterkere på 

forebyggende tiltak. Nasjonalforeningen for folkehelsen, sammen 
med de andre store pasientorganisasjonene, en pådriver for dette. 
Nå, ved inngangen til en ny stortingsperiode, er det et godt tidspunkt 
for å finpusse strategiene som kan sikre oss flere friske leveår. Vi er 
dessuten ved slutten for den nasjonale NCD-strategien 2013-2017 
(NCD står for non-communicable diseases, ikke smittsomme 
sykdommer). 

Viktige råd fra oss er: Sats mer på å gi alle like muligheter til god 
helse, jevn ut sosiale forskjeller og se mer helhetlig på sammenhengen 
mellom levekår og levevaner. Mer kan gjøres for å fremme god helse 
i hele befolkningen gjennom tiltak som kommer oss alle til gode. 
Du kan lese mer om hvordan våre lokallag jobber med folkehelse i 
artikkelen  om Gaupne helselag som hadde innlegg på den nordiske 
Folkehelsekonferansen.

Folkehelsearbeid krever 
langsiktighet 
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Det blir spennende å se om vi slår fjorårets rekord på  
nærmere seks millioner kroner! Da bladet gikk i trykken,  

var det kommet inn hele 5,5 millioner til forskning på demens  
og til det lokale demensarbeidet. 

Demensaksjonen 2017 er over, og aktivitetene har vært 
mange og gode. Mange lag har vært flinke til å 
synliggjøre seg i media, og har skapt oppmerksomhet 
om demens. Det gjør at flere vet at bøssebærerne 
kommer, og står klare for å gi. Mange har i år gitt via 
Vipps og SMS, når de ikke har kontanter.

Det endelige innsamlingsresultatet for 
Demensaksjonen 2017 kommer ikke før på slutten av 
året, etter at alle lokallagene har sendt inn sine oppgjør. 

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

God innsats i  
Demensaksjonen 2017

Anne-Berit Snekkersveen fra Hamar og Omegn helselag (f.v.), Ida Kristin Lie, leder for Hamarregionen  
demensforening, Lajla Rasmussen og Per Egil Bakke reklamerte godt på forhånd for bøsseaksjonen.  
Foto: Trude Ånnevik/Hamar arbeiderblad.

«Kjenner meg som mannskap på ei skute for fulle segl 
i medvind! Her skal russen gjennomføre demens-
aksjonen. Dermed vil aksjonsområdet bli større enn 
noen gang! Sammen er vi sterke, sammen skaper vi 
trivsel og glede, og sammen bygger vi folkehelse!»  

Arve Rauk, svært stolt leder i  
Nasjonalforeningen Bygland helselag.
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- Alle som har lyst kan delta. Vi har barn helt nede i 
tre-årsalderen som kommer sammen med foreldrene, 
sier Aslaug Seljesæther, leder for helselaget. 

Løpene foregår tirsdag og torsdag, fra klokken 17 
til klokken 19. I år møtte det opp over 70 barn, selv om 
været var litt dårlig et par av dagene. 

Valgfrie løyper
Helselaget legger opp til valgfrie løyper, fra én til fem 

kilometer. Hver kilometer er tydelig merket, og 
deltakerne velger selv hvor langt de vil sykle. 

Sykkelstien går igjennom et koselig og fint terreng 
på brede veier, helt uten biler. Noen få steder må de 
krysse en bilvei, men der står helselagsdamene og 
passer på at kryssingen skjer uten fare.

– Vi har jo vakter ute hele tida, sier Seljesæther, og 
forteller at det i tillegg også er vakter på snuplassen 
etter fem kilometer. Her blir det servert litt drikke, og 

– Det er viktig å få ungene ut for å bevege seg, sier Aslaug  
Seljesæther, leder for Nasjonalforeningen Bjørnevatn  
helselag i Sør-Varanger. Ett av tilbudene til laget er en  

sykkelkarusell, et sykkelløp som går over fire dager i august.

Sykkelkarusell i Sør-Varanger

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

F O T O :  K I R S T E N  G R E I N E R  O V E S E N

Elisabeth Lund og Mathea Johnskareng syklet 
sammen i løypa. Lillesøster Angelika Lund fikk 
også være med, med god hjelp av pappa Bjørn 
Lund.
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for syklistene får mulighet å fortelle hva de har opplevd 
på turen. Mange er pratsomme, og vakten får nok høre 
mye.

Høytidelig start
Det er en god stemning blant de frammøtte. Før den 
enkelte kan starte sitt eget løp, blir de spurt om navn 
og alder. Det er nesten litt høytidelig, og det er tydelig 
at ungene er forventningsfulle. Til slutt blir de sendt 
avgårde med beskjeden: Dere kan snu når dere vil, men 
husk at dere skal sykle tilbake også!

Eget løp for trehjulssykler
For de aller minst er det arrangert et eget trehjulssykkel-
løp på skoleplassen. Det blir satt opp kjegler og laget 

flere løyper. Med god hjelp fra voksne kommer de fleste 
igjennom. 
 – Det virker som de har følelsen av at de er litt store, 
at de kan greie det. Vi ser det lyser ut av øynene deres, 
sier Seljesæther.

Medaljer til alle
Etter endt løp samles alle inne på skolen og får servert 
vafler, grønnsaker og frukt. På den siste løpsdagen er 
det en kosestund med loddtrekning, hvor barn kan 
vinne sykkellykter og annet som har med sykkel å gjøre. 
Og så er det jo medaljer til alle, selvsagt!

– En av guttene spurte om vi ikke kunne ha noe 
sånt på vinteren også, med ski. Nå har jo idrettslaget 
skiskole, men det satte oss på en ide, sier Seljesæther.

L O K A L L A G

Hele familien Bakken Mæland tok turen ut for å heie på  Jenny Bakken Mæland.
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Det er ikke så mange jevnaldrende som kan krysse av 
for å ha oppnådd like mye som Ida Skrinde Leren.  Hun 
er lege, hun er forsker, hun har en doktorgrad og hun 
har vært på slottet og fått skryt av kongen. I en alder 
av 30 år. 

Med hjerte for forskning
Sommeren 2016 disputerte Leren med avhandlingen 
“Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel 
diseases; occurrence, treatment and risk stratification”.  
Forskningen hennes handlet om genetisk disposisjon 
for visse alvorlige hjertesykdommer som har vist seg 
å kunne føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig 
hjertedød hos unge, tilsynelatende friske og ofte 
idrettsaktive personer.  At unge fotballspillere, syklister, 
svømmere og andre plutselig faller om og dør, er 
tragisk.

Samtale med kongen
I høst ble hun tildelt H.M Kongens gullmedalje for 
arbeidet med plutselig hjertedød blant unge personer. 
Visse sjeldne hjertesykdommer skyldes feil i 
arvematerialet vårt, og kan være årsaken til slike 
uventede dødsfall. Disse arvelige sykdommene 
medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe 

som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig 
hjertedød. 

Forskningen hennes har fått betydning for 
oppfølgingen og valg av medikament hos disse unge 
pasientene for å forebygge plutselig hjertedød. Lerens 
forskning har fått bred oppmerksomhet både i Norge 
og internasjonalt, og i høst fikk hun altså H.M.Kongens 
gullmedalje for arbeidet.

– Hvordan var møtet med kongen?
– Det var en veldig fin opplevelse. Vi fikk snakket 

sammen, og kongen virket genuint interessert i 
hjerteforskning. 

Ja takk, begge deler
Etter tre år med forskning er Leren tilbake i 
legehverdagen. Den hvite frakken er på, og hun må 
forholde seg til pasienter, vakter og visitter.

– Det er litt rart å være ferdig med doktorgraden 
og forskningsarbeidet, men samtidig er det fint å få 
jobbe med pasienter, sier Leren. I dag finner vi henne 
på Diakonhjemmet sykehus der hun nå jobber som 
lege i spesialisering i indremedisin.  

– Jeg liker å jobbe med pasienter, og jeg liker å 
forske. Så i en ideell verden kan jeg få fortsette å gjøre 
begge deler. Hvis du bare jobber på klinikk, blir det 

Doktor Ida og Kongen
En doktorgrad, et møte mellom kongen og forskning 
som kan redde liv.  Ida Skrinde Leren har grunn til å 
være fornøyd med resultatet av tre års hardt arbeid.

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

F O T O    |   P R I VA T

F O R S K N I N G
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etter hvert mye rutine. Da trenger man et avbrekk, for 
eksempel å drive med forskning ved siden av.

Leren begynte å interessere seg for hjerteforskning 
i studietiden. – At det var hjerteforskning jeg valgte, 
skyldes nok at hjertepasienter er en gruppe alle har et 
forhold til, også medisinstudenter tidlig i studiet.

Internasjonal oppmerksomhet
– Hva vil dine forskningsfunn bety? Har det ført til 
noen konkrete tiltak eller endringer når det gjelder 

uoppdaget genetisk hjertesykdom?
– Det har nok vært med på å legge grunnlaget for 

å endre retningslinjer for behandling av pasienter med 
genetiske hjertefeil og si noe om hvilke medisiner som 
er best for forebygging av alvorlige hendelser.

Ida Skrinde Leren er for beskjeden til å si det selv; 
men hennes forskning vil bety at unge liv kan reddes.

Arvelige hjerterytmeforstyrrelser er viktige 
årsaker til plutselig død hos unge, 
tilsynelatende friske individer. For eksempel 
ved dødsfall på fotballbanen, kan slike 
sykdommer være forklaringen. I 
doktorgradsarbeidet har Ida Skrinde Leren 
sett på hvordan man kan forutse disse 
livsfarlige hendelsene og hvordan man best 
kan forebygge dem. Hun har også brukt nye, 
sensitive ultralydmetoder og vist at elektriske 
forandringer i hjertet kan gi endringer i 
hjertets mekaniske funksjon. 

DOKTORGRADEN

Har vært stipendiat hos Nasjonalforeningen 
for folkehelsen fra januar 2014 til juni 2016. 
Doktorgradsarbeidet har vært utført ved 
kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, og 
kardiolog og førsteamanuensis Kristina 
Haugaa har vært hovedveileder. Professor og 
kardiolog Thor Edvardsen har vært 
biveileder.

Disputerte 15. juni 2016. Ble 1. september 2017 
tildelt H.M Kongens gullmedalje for arbeidet. 

IDA SKRINDE LEREN (30)

30 år gammel, med doktorgrad i boks, kongelig gull i 
hånden, og baby i magen. Ida Skrinde Leren har flere 
grunner til å smile.
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Rut (75) er glad i å trimme, og koser seg på sin daglige runde på ergometersykkelen.

Å ha et aktivitetstilbud kan bidra til at personer med 
demens kan bo hjemme lenger, og at hverdagen 
oppleves meningsfylt.

– Vi er en fin gjeng, som ler og tøyser. Noen dager 
drar vi på shopping, og da må de jo passe på oss, vet 
du. Det er jo ikke godt å vite – kanskje vi stikker av, 

eller roter oss bort sier Doris, blunker og smiler lurt. 
– Vi er jo litt surrete.

En hverdag med mening
Den smilende, lyshårede 68-åringen som sitter med 
gode venner rundt et bord i en frodig hage på Hisøy 

Tre dager i uken står Doris opp og gleder seg. Hun skal spise  
frokost, trene, kanskje synge litt, gå på tur, spise middag og  
skravle med folk hun kjenner godt og trives sammen med.

Latter, smil og livsglede

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

A K T I V I T E T S T I L B U D
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Doris og de andre faste brukerne av Kastanjen aktivitetssenter, koser seg i sola med vafler og allsang.

utenfor Arendal, synger og steker vafler. Hun opplever 
å være en ressurs – ikke en byrde. 
 Doris har Alzheimer. I likhet med de andre på 
Kastanjen Aktivitetssenter, er det ikke så lett å se at hun 
er syk. De er en gjeng på åtte som tilbringer dagene 
sammen. De går på turer, drar på shopping, lager mat, 
synger, trener. De er spreke. Men likevel ikke friske.   
 Hadde det ikke vært for dagaktivitetstilbudet på 
Kastanjen, hvor Doris og andre med demens kan 
oppleve å ha et meningsfullt liv, ville hun kanskje sittet 
i en stol alene hjemme og sett i veggen. 
 Familien hennes ville følt på frustrasjon, bekymring, 
dårlig samvittighet over ikke å stille opp nok - og sorg 
over at moren deres ikke hadde det bra. Slik er det for 
mange pårørende til personer med demens. 
Omsorgsbyrden er stor, og usikkerheten rundt hva som 
er best; å bo hjemme, eller flytte på sykehjem oppleves 
vanskelig. De fleste i tidlig fase av Alzheimer, ønsker å 

bo hjemme. Med et daglig dagaktivitetstilbud kan Doris 
og andre i hennes situasjon fortsatt bo hjemme og sove 
i sin egen seng.

Mindre bekymring og dårlig samvittighet
Berit Bulien Jørgensens pappa var 68 år da han fikk 
diagnosen Alzheimer. Han var fysisk frisk og svært 
oppegående, men hukommelsen begynte gradvis å 
svikte. Berit bodde selv i Oslo, og bekymringen for 
faren gjorde at hun følte på dårlig samvittighet over 
ikke å kunne være hos ham og passe på. – Jeg var både 
bekymret for at han ikke skulle klare seg, og for at han 
skulle ha et trist liv og være mye alene, sier Berit. Å 
stadig reise fra Oslo til Arendal, der faren bodde – var 
slitsomt.

– Etter å ha snakket med demenskoordinatoren i 
kommunen, fikk vi anbefalt å søke om plass på 
dagaktivitetstilbudet på Kastanjen. Og det fikk vi. 
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n Over 77 000 nordmenn har demens. Minst  
 30 000 av disse er uten dagtilbud.

n Dagaktivitetstilbud skal lovfestes fra 2020, slik  
 at kommunene får en plikt til å ha et slikt  
 tilbud.

n Nasjonalforeningen for folkehelsen mener  
 dette er utilstrekkelig. Personer med demens  
 bør få individuell rett til dagtidaktivitetstilbud,  
 og denne rettigheten bør innføres snarest. 

DAGAKTIVITETSTILBUD

Pappa skjønte nok ikke helt hva det var. Han mente at 
han ikke hadde demens, men at det var hjertet hans 
det var noe galt med. Men han trivdes, og elsket å gå 
på turer og å skravle med det andre. Han trodde at 
Kastanjen var et sted han jobbet – ikke at han var 
pasient, forteller Berit. For henne og resten av familien 
var det som om en tung byrde ble tatt av skuldrene 
deres. De visste at pappa trivdes og ikke var alene på 
dagtid. – En annen positiv ting for oss, var at vi fikk 
kontakt med andre pårørende og kunne utveksle 
erfaringer, spørsmål og bekymringer. Det har vært til 
stor hjelp, sier Berit. I dag er faren på bo-kollektiv for 
personer med demens, men tilbudet på Kastanjen 
gjorde at han fikk mange fine dager og et godt liv i flere 
år.

Stort behov
Avdelingsleder for dagaktivitetssentrene i Arendal, 
Henriette Walbeck Hoddevik, ser at det er et stort 
behov for slike steder, der personer med demens kan 
få bruke seg selv, oppleve å være en ressurs, og at 
hverdagen har et innhold. 

– I dag er det ventelister for å få plass. Det var det 
ikke før. Jeg tror det skyldes at kommunen har blitt 
flinkere til å informere, og at flere pårørende og 
pasienter har oppdaget hva et dagaktivitetssenter 
faktisk er.

Aktivitet og trivsel
– Kom, da tuppa-tuppa! Marit Gulbrandsen, en av de 
ansatte på Kastanjen roper på en av hønene som 
befinner seg et sted i hagen. To kaklende fugler titter 
fram fra en sjasmin-busk. Like etter kommer en kanin 
sprettende. Det er ikke mye institusjonspreg over stedet. 
Mer som et gjestfritt hjem.

Inne i et av oppholdsrommene har Rut på 75 satt 
seg til rette på en ergometersykkel og er klar til å tråkke 
i vei. Sykkelen er koblet til en skjerm. 

–  I dag tenkte jeg å sykle en tur i Dyreparken, sier 
Rut, og får hjelp til å sette på riktig film, og musikk som 
passer til turen. Så sykler hun i vei, side om side med 
Aud på 83, langs en hyggelig vei som slynger seg 
gjennom parken, der de ser både tigre og apekatter 
underveis. – Jeg begynne å merke det litt i låret, gjør 
du? Rut smiler og kaster et blikk bort på Aud, som 
allerede ligger langt foran i løypa. 
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S A M A R B E I D S AV TA L E

Stort engasjement og mye frivillighet rundt om i hele 
landet er noe Serieforeningen for kvinnefotball (SFK)
og Nasjonalforeningen for folkehelsen har felles.  Det 
ligger derfor et stort potensiale i samarbeidet som nå 
er inngått mellom de to foreningene.

Viktig å engasjere seg
– Toppfotballen på kvinnesiden har ønsket å samle seg 
om et felles sosialt prosjekt og vi synes at 
Nasjonalforeningen for folkehelsen passer veldig godt 
sammen med det vi ønsker å stå for. Organisasjonen 
gjør en svært viktig jobb og favner bredt i sitt arbeid, 
sier Hege Jørgensen, daglig leder (SKF).

Samarbeidet startet allerede under årets 
demensaksjon. Flere av fotballjentene gikk med bøsser, 
bidro på stands og spilte en rekke seriekamper som 
goodwill-kamper, hvor pengene gikk til demens-
forskningen.  

– Dette er en sykdom som rammer hardt. Mer enn 
110 000 jenter i Norge spiller fotball, og flere av dem 
er pårørende til en som har demens. For oss oppleves 
det som riktig og viktig å engasjerer seg i dette arbeidet.

Proffe lagspillere og fine forbilder
– Vi er stolte av å ha slike positive og sporty 
samarbeidspartnere som kan bidra til å løse 
demensgåten, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

– Vi trenger oppmerksomhet for å kunne skaffe mer 
penger til forskning. Å finne fram til effektiv behandling 
mot demens krever samarbeid og lagspill mellom 
mange aktører. Og lagspill vet vi at fotballjentene er 
proffe på, sier Rugtvedt.

På sikt er intensjonen at Nasjonalforeningen og 
SKF også skal kunne identifisere andre samarbeids-
aktiviteter, for eksempel noen av Nasjonalforeningen 
saktiviteter rettet mot barn og ungdom og folkehelse.

På samme lag
Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått et nytt 
og spennende samarbeid med Serieforeningen for 
kvinnefotball.

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

Hege Jørgensen, daglig leder Serieforeningen for kvinne-
fotball, Sigrid Heien Hansen, fotballspiller, Kolbotn, 
Trine Rønning, fotballspiller, Stabæk, Lisbet Rugtvedt, 
generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen.
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Med helselagenes folkehelsearbeid 
ut i Norden
Nordens fremste fagfolk på folkehelse var samlet da Asborg Leirdal 
Kjærvik presenterte den frivillige innsatsen til helselaget i Gaupne. 
Anledningen var den store folkehelsekonferansen i Ålborg i august.

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

F O T O    |   A S B O R G  L E I R D A L  K J Æ R V I K / L E N E  H A U G E R U D

Kjærvik presenterte ett av helselagets mange 
samarbeidsprosjekt med kommunen. Aktiviteten Fri 
Moro er et gratis tilbud til alle skolebarna i kommunen 
i den første sommerferieuka på sommeren. 

Samarbeidet kom i gang på initiativ fra kommunene, 
som er godt kjent med de driftige damene i helselaget.  
– Folkehelsekoordinatoren tok kontakt med oss for 
fem år siden, og spurte om det var frivilige som ønsket 
å gjøre en innsats for skolebarna. Kommunen tar seg 
økonomien, og vi i helselaget gjør mye av det praktiske, 
fortalte Kjærvik. 

Sommerferietilbudet er åpent for alle. I tillegg gjøres 
det en spesiell innsats for å finne de barna som trenger 
dette tilbudet mest, blant annet ved at folkehelse-
koordinatoren reiser rundt til skolene og besøker 
klasser og snakker med rektorene.

Kommunen leier inn fire gruppeledere som har 
ansvar for 20 barn hver. Gruppelederne har erfaring 
som for eksempel treningsinstruktører, folkehøyskole-
lærere, lærere og ungdomsledere. Siden kommunen 
har ansvaret for at flyktningene har oppgaver etter at 
skolen tar ferie, trekkes noen av disse inn i prosjektet. 

F O L K E H E L S E A R B E I D

Spikking av pinner for å lage pinnebrød. Fra venstre: 
Thea Nundal Aarøy, Asma Ahmed, Elise Victoria 
Kalhagen, Gina Rognehaug.

Hoppe tau gjør man verden over. Kawtar Ahmed, 
Awo Omar Jama, Salmo Ali Abdi, Asma Ahmed,  
Fatima Omar Jama.
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Folkehelseloven
Den nye Folkehelseloven i Norge slår fast at det er de 
lokale utfordringene som skal være utgangspunktet 
for folkehelsearbeidet i kommunen. Siden kommunene 
er forskjellige, er også utfordringene forskjellig. Nettopp 
dette lokale utgangspunktet åpner opp for mer lokalt 
samarbeid for helselagene rundt omkring i landet. 
Helselagene vet ofte, på samme måte som helselaget i 
Gaupne, hvor skoen trykker. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag har 
en lang og god historie med å gjennomføre 
folkehelsearbeid lokalt, ved hjelp av nærhet, lokal 
kunnskap og kreativitet – og ikke minst samarbeidsvilje.  

Folkehelsearbeid lokalt
Presentasjonen på den nordiske folkehelsekonferansen 
var en del av arbeidet til organisasjonens folkehelse-
utvalg. Sammen med Kjærvik, deltok også fagsjef i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tone Torgersen. 
Temaet for presentasjonen var hvordan organisasjonen 
samarbeider med det offentlige, både sentralt og lokalt. 
Erfaringene viser at helselagene får til mye på egen 
hånd, men de får til enda mye mer når de samarbeider 
med kommunene og andre organisasjoner.

Gjensidig respekt
– Prosjektet i Gaupne er et eksempel på godt samarbeid 
med kommunen, der begge parter respekterer 
hverandre. Vi i helselaget ba for eksempel om evaluering 
fra første stund, og det ble det. Det skjer nå hvert år 
etter at arrangementet er over. Når de frivillige kommer 
med ideer til forbedring, så blir vi hørt, fortalte Kjærvik. 

Inspirasjon til neste folkehelsekonferanse
Den nordiske folkehelsekonferansen arrangeres hvert 
tredje år, for erfaringsutvikling og innovasjon i det 
nordiske folkehelsearbeidet. 
– At Nasjonalforeningen for folkehelsen, sammen med 
den finske Folkhälsan, satte frivillighet og samarbeid 
på dagsorden i Aalborg, er både viktig og bra. Dette vil 

vi følge opp på den neste nordiske konferansen på 
Island i 2020, sier Birgir Jakobsson, helsedirektøren i 
Island.

Hva er suksesskriteriene?
Torgersen og Kjærvik oppsummerte kunnskap om hva 
som ligger til grunn for godt samarbeid mellom 
frivillige og kommunen om folkehelse. Et godt 
utgangspunkt er at kommunen anerkjenner at frivillige 
er opptatt av å gjøre en konkret forskjell. Samarbeidet 
fungerer gjerne best når kommunen respekterer at 
frivillige ikke er eksperter på kommunale planprosesser, 
og at ved den frivillige innsatsen ikke tas som en 
selvfølge. Det letter kommunikasjonen om det er en 
konkret kontaktperson i samarbeidet – gjerne folkehelse-
koordinator.

Selv om kommunen i mange tilfeller tar initiativet, 
er det viktig at frivillige kommer tidlig inn i planlegging, 
og at flere frivillige aktører blir invitert. Like viktig er 
det å sørge for evaluering og lytte til tilbakemeldingene 
som kommer.

Helselagenes folkehelsearbeid er så bra at det vises 
fram for fagfolk i Norden!
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Mange nye oppgaver
De to nye temaene er «bevisste forbrukere» og «trygg 
mat». Bevisste forbrukere dekker blant annet merking 
av næringsinnhold, innholdslister, allergi og reklame. 
Trygg mat tar for seg blant annet hygiene på kjøkkenet 
og ved matlaging, datomerking, bærekraft, matsvinn 
og resirkulering.

Alt innholdet finnes både på bokmål og nynorsk, 
og inneholder presentasjoner, ulike oppgaver og kvisser. 
www.smartpåmat.no kan brukes både i klasserommet, 
på kjøkkenet eller hjemme. Man kan velge blant 
oppgaver som kan løses med blyant og ark eller digitale 
verktøy.

Opplegget er enkelt å ta i bruk, og krever lite eller 
ingen forarbeid fra lærerens side. Og det gratis for 
skolene å bruke! Neiisidene er åpne for alle:  
www.smartpåmat.no

Ta kontakt med skolene
Flere lokallag har allerede tatt kontakt med sine lokale 
skoler for å presentere opplegget, ofte samtidig med at 
de serverer skolefrokost, skolelunsj eller frukt og grønt, 
eller i forbindelse med hoppetaukonkurransen.

Flere tips:
• Kjøp ingredienser og gi i gave sammen med en  
 oppskrift til mat- og helsefagslæreren.
• Spør læreren/rektor om de har behov for noe utstyr  
 til kjøkkenet eller faget (f.eks. stavmikser, kniver,  
 skjærefjøler eller annet) som dere kan kjøpe i gave.
• Spør læreren om dere kan få delta i en mat og  
 helsefagstime og vise fram nettsiden.
• Ha en sukkerkviss eller andre praktiske oppgaver  
 om kosthold på skoler.

Mer nytt i Smart på mat
To nye temaer har blitt publisert på nettsidene til Smart på 
mat i høst. Det betyr at det digitale undervisningsopplegget 
retter seg mot enda flere av kompetansemålene for mat- og 
helsefaget på 5. – 7. trinn.

T E K S T    |   L E N E  H A U G E R U D
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– Det er viktig å skape et samfunn som inkluderer alle. 
Vi i apotek har et ekstra ansvar som førstelinje i 
helsetjenesten, sier administrerende direktør i Boots 
Norge, Margrethe Sunde. 160 apotek over hele Norge 
har nå fått opplæring i hvordan de kan gi god 
kundeservice til personer med demens og deres 
pårørende. 

– Vi kan gjøre mer med vår kompetanse og vårt 
helsepersonell, og ønsker å gjøre hverdagen bedre for 
personer med demens og deres pårørende, fortsetter 
Sunde. Kurset har bestått av generelle råd om 
kundeservice til personer med demens og litt om 
sykdommen. I tillegg til dette, har kurset bestått av en 
rekke caser som de ansatte i apotekene skal bruke til 
samtaler på personalmøter. 

Gode tilbakemeldinger fra de ansatte
Apoteker ved Boots Apotek Bøler, Kristin Opsahl, er 
veldig fornøyd med opplæringen. 

– Jeg håper at de som har demens og deres 
pårørende tenker at dette er et ålreit sted å komme, sier 
Opsahl. Hun forteller at det å ta seg god tid og finne 
gode løsninger er viktige elementer de har tatt med seg 
fra opplæringen. 

Vil fortsette å lage avtaler med næringsliv 
I tillegg til å ha avtaler med over 80 kommuner om 
demensvennlig samfunn, har Nasjonalforeningen for 

folkehelsen nå utvidet kampanjen til næringslivet. På 
denne måten kan de gode holdningene og 
bevisstgjøringen spres i enda større omfang. Den første 
avtalen ble skrevet med Boots Apotek, og general-
sekretær Lisbet Rugtvedt er fornøyd. 

– Vi er veldig glade for samarbeidet vi nå har 
inngått med Boots apotek, slik at samfunnet blir mer 
demensvennlig, sier Rugtvedt.

Norges første demensvennlige 
apotekkjede! 
Personer med demens får nå bedre kundeservice i alle Boots 
apotek, takket være et samarbeid mellom Boots Apotek 
Norge og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

T E K S T    |   T H E A  S K Y V U L S T A D

F O T O    |   T R O N D  E L G A A E N / B O O T S  A P O T E K

Forskningsleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Anne Rita Øksengård, og administrerende direktør i 
Boots Apotek Norge, Margrethe Sunde, klipper snoren 
for Norges første demensvennlige apotekkjede. Åpnings-
seremonien ble avholdt på Boots Apotek Bøler. 
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Midlertidig adresseendring
Vår mor har demens og bor alene i eget hjem. Hun 
strever med å holde orden på posten hun får. Vi er 
redd for at regninger og annen viktig post skal bli 
borte. Er det mulig å få videresendt eller omadressert 
posten hennes til en av oss barna?

Ja, det er mulig. Midlertidig adresseendring kan gjøres 
på posten sin nettside www.posten.no ved bruk av 
bank-ID. Alternativt kan hun bruke en blankett som 
man finner på postkontoret, post i butikk eller den kan 
lastes ned fra posten sin nettside. Denne kan fylles ut 
av din mor eller ved at dere pårørende får en fullmakt 
fra henne og så levere den på postkontoret sammen 
med legitimasjon. Hvis din mor ikke har bank-ID eller 
ikke i stand til å bruke den og heller ikke er i stand til 
å skrive en fullmakt, kan dere få en erklæring fra for 
eksempel fastlegen om at hun ikke kan skrive under 
selv.  Tjenesten fra posten er kostnadsbelagt.

Betablokker etter hjerteinfarkt

Jeg fikk et hjerteinfarkt for to år siden. Kan jeg nå 
slutte med betablokker?

Helsedirektoratet har nylig gitt ut nye retningslinjer 
for forebygging av hjerte - og karsykdommer. Her står 
det at betablokker bør fortsettes i ett-tre år ved 
ukompliserte tilfeller. Du har nå brukt betablokker i 
to år og legen din kan nå vurdere om du kan slutte med 
dem. 

Ablasjon og arbeid

Hei, jeg har atrieflimmer og gjennomgikk en 
vellykket ablasjonsbehandling for to dager siden. 
Hva kan jeg gjøre nå og når kan jeg begynne å arbeide 
igjen?

Den første uken etter radiofrekvensablasjonen er det 
viktig at du ikke løfter noe tungt, det vil si ikke mer 
enn fem kg. Dette er viktig å følge, for å unngå at såret 
i lysken går opp. Det er anbefalt å vente i minimum to 
uker med fysisk krevende aktivitet. Du kan kjøre bil 
etter tre dager. Du kan vanligvis gjenoppta ditt arbeide 
etter en uke. Dersom ditt arbeide er fysisk hardt bør 
du vente to uker. 

Harald Thue
Fylke: Hordaland
Telefon: 944 88 989

KONTAKT EN LIKEPERSON

Ektefellen min fikk Alzheimers 
sykdom i 2006. Hun bodde 
hjemme til rett før hun døde i 
2015. Jeg har følgelig vært 

pårørende i ni år og føler jeg kan bidra for andre om 
det å være en pårørende. 

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

S U P P E G R Y T E

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Skrell gresskaret med en skarp kniv. Ta ut kjernene 
og del gresskaret i små biter. TIPS! Får du ikke tak i 
gresskar, kan du bruke 200 g gulrøtter i stedet.
  Skrell gulrøtter og løk, hvitløk. Del i små biter. 
  Kok grønnsaker og løk møre i vann med buljong-
pulver og timian.

 MED GRESSKAR OG GULROT

  Mos grønnsakene i en matmølle. Tilsett buljongen 
og smak til med sitron, muskatnøtt, salt og pepper.
  Tilsett 1 pose frosne grønnsaker etter smak. Kok 
opp og server suppen rykende varm med knekkebrød, 
myk margarin, lettere ost og gode ringer med paprika.

INGREDIENSER

1 lite gresskar
4 gulrøtter
1 løk
3-4 fedd hvitløk
1.5 l vann
3 ts buljongpulver
2 ss olje

saften av ½ sitron
1 ts timian
muskatnøtt
salt pepper
50 g tørr pasta
4 ss kesam
400 g wok grønnsaker
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Trimgruppa til Nasjonalforeningen 
Gamlem helselag har gåtur hver 
tirsdag klokka 11. Turen går etter 
en gang- og ridevei, og passer for 
alle. Deltakertallet ligger på 15 til 
20, men enkelte ganger er vi flere. 
Før turen går tilbake til Gapahuken 
for en pause med kaffe, te, kjeks og 
frukt, pluss det sosiale samværet. 
Der møter de også turgåere fra 
nabobygda som også har sin turdag.

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

EU-rapport om demensvennlig  
samfunn
På konferansen til Alzheimer Europe i oktober la 
forsker Imogen Blood fram en rapport som EU-
kommisjonen hadde bestilt om arbeidet med 
demensvennlig samfunn i Europa.  Rapporten er basert 
på spørreundersøkelser og intervjuer med deltakere i 
en rekke land som har aktiviteter knyttet til kampanjer 
for mer demensvennlig samfunn. Det var mange norske 
bidrag, både fra kommuner og fra erfaringspanelet. 
Hele 22 prosent av de skriftlige svarene i 
spørreundersøkelsen kom fra Norge. 

Et av resultatene i rapporten var et forslag til 
definisjon av hva formålet med et demensvennlig 
samfunn bør være, og hvilke prosesser som bør ligge 
til grunn. Den foreslåtte definisjonen lyder: «I et 
demensvennlig samfunn er personer med demens 
inkludert og respektert. Samfunnets innbyggere, 

organisasjoner og næringsliv jobber sammen for å 
fjerne barrierer som hindrer personer med demens og 
deres støttespillere i å delta i samfunnslivet.»

Rapporten framhever betydningen av at 
«demensvennlig samfunn» dreier seg om en prosess, 
og at det konkrete innholdet bør defineres lokalt, i 
samarbeid med dem som er mest berørt.  Begrepet 
vektlegger også menneskers rett til å delta i 
samfunnslivet, slik at det er et samfunnsansvar å bygge 
ned barrierer.

– Takk til alle fra Norge som har bidratt i arbeidet 
med rapporten, sa Imogen Blood, da vi snakket med 
henne under konferansen. De norske bidragene har 
vært med på å tydeliggjøre hvor viktig det er å få med 
engasjerte nøkkelpersoner lokalt, som kan drive 
prosessen framover, basert på de lokale behovene til 
personer med demens.

Foto: Privat

Møteplass for lokallag
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M E D L E M S N Y T T

”En nyslått Alzheimer”
Helse er kanskje vårt mest private 
domene. Vi holder dårlig helse for 
oss selv. Og noen tilstander er mer 
skammelige enn andre. Man 
snakker ikke om dem. Det er bare 
et par mannsaldre siden kreft var 
en tabubelagt tilstand. I våre dager 
er det psykiske sykdommer som 

langsomt kommer til overflaten som alminneliggjorte 
fenomener, og sist på denne stammen er demens-
sykdommen. Ingen kan oppleve andres smerter, angst 
eller uro. Men vi kan lytte til dem som er modige nok 
til å stå fram og forteller oss hvordan det er å bli rammet 
av en sykdom i hjernen. Under Demensaksjonen i år 
møtte jeg Elisabet Ljunggren og Knut Eirik Olsen i regi 
av Nasjonalforeningen Narvik demensforening. Han 
presenterte seg som en ”Nyslått Alzheimer”, og hun 

som pårørende med undring og angst for hva fremtiden 
skal bringe.  De fortalte om hvordan livet snus og endres 
når denne sykdommen rammer. Han var opptatt av  at 
man skulle fylle hver dag så meningsfullt som mulig, 
og har også engasjert seg i Erfaringspanelet i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Begge bidrar til 
oppmerksomhet og forståelse for at dette er en sykdom 
der vi i dag må satse langt mer på å finne 
behandlingsmetoder som er effektive. Men også at det 
er en situasjon der man behøver hjelp fra andre, både 
til aktiviteter og avlastning. 

Dermed kommer vi i en paradoksal situasjon.Våre 
mest private problemer må tas hånd om av kollektive 
organisasjoner. Her kommer Nasjonalforeningen for 
folkehelsen inn med  sin humanistiske tradisjon. 
Frivillige ildsjeler bidrar  til å gjøre livet lettere og bedre 
for sine medmennesker. 

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

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 Gardemoen Airport Hotell 26. – 28. januar 
2018. 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.

D A G  T H E L L E

L E D E R

Årets ververe 2017
De heldige vinnere av vervekonkurransen 2017 er nå 
trukket, og det ble Nasjonalforeningen Tønsberg og 
Nøtterøy demensforening og Rannveig Øksendal fra 
Nasjonalforeningen Øyslebø helselag som vinner de 
to Ipad-premiene.  

Konkurransen er en trekning blant alle lokallag og alle 
enkeltmedlemmer (superververe) som har vervet flere 
enn fem nye medlemmer i løpet av konkurranseperioden. 

Vi gratulerer begge vinnerne!
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen Laudal 
helselag, 115 år
n  Nasjonalforeningen Sykkylven 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Agnes 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Tjølling 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Saura 
helselag, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Øystre 
Slidre helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Mårtind 
helselag, 95 år 
n  Nasjonalforeningen Snillfjord 
helselag, 90 år
n  Nasjonalforeningen Bugøynes 
helselag, 80 år 
n  Nasjonalforeningen Neiden 
helselag, 80 år 

n  Nasjonalforeningen Høyjord 
helselag, 45 år 
n  Nasjonalforeningen Kodal 
helselag, 45 år
n  Nasjonalforeningen Bygdøy 
helselag, 35 år 
n  Nasjonalforeningen Steinkjer 
demensforening, 25 år
n  Nasjonalforeningen Overhalla 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Vestre 
Toten demensforening, 10 år
n  Nasjonalforeningen Sel 
demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen
n Nasjonalforeningen Karasjok 
demensforening
n Nasjonalforeningen Porsanger 
demensforening

VI GRATULERER

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 17 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.

M E D L E M S N Y T T

n  NOVEMBER
22. november: 
Sentralstyremøte
22. -23. november: 
Landsstyremøte

n  DESEMBER
15. desember: Frist for å 
sende inn ferdigmelding av 
studietiltak

n  JANUAR
10 januar: Utsendelse av 
medlemsgiro

n  FEBRUAR
7. februar: Utdeling av  
Nasjonalforeningen for 
folkehelsens forskningspriser

I institusjonenes klør 
Ola Ødegaard, selveste 
tapergeneralen, har skrevet 
bok om sitt liv og virke. Han er 
kanskje mest kjent for det store 
arbeidet for «Rettferd for 
taperne», men forteller også i 
b o k a  o m  s i n e  å r  i 
Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, i sentralstyret, 
landsstyret, i Nasjonalforeningen Nordre Land helselag 
på Dokka og styret i Tubfrim.

Landsmøtet 2018 – sett av datoen.
Landsmøtet 2018 finner sted 8. – 10. juni i Trondheim, 
og det vil snart bli mulig å melde seg på. Vi håper at så 
mange lag som mulig sender representanter.
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L A N D E T  R U N DT

Svømming for flyktninger

Nasjonalforeningen Jøsneset helselag fikk midler 
fra ExtraExpress for å tilrettelegge for nye brukere 
av helsebading. Midlene ble brukt til å ha bade-
vaktkurs for frivillige badevakter, kurs for to 
svømmeinstruktører og svømmekurs for flyktninger 
bosatt i Hjelmeland, ett for kvinner og ett for menn.

Lappeteppe som varmer

Hvert år strikker medlemmene i Nasjonalforeningen 
Gjesvær helselag et lappeteppe som de gir bort i gave. 
I 2016 var det Vågenstua, skjermet enhet ved 
Nordkapp helsesenter i Honningsvåg, som fikk den 
flotte gaven.

Avspark for Demensaksjonen

Nasjonalforeningen Hamarregionen demens-
foreningens samarbeid med HamKam førte til at de 
i år fikk lov til å gå med bøsser under en av 
fotballkampene på Briskeby stadion. I tillegg ble det 
vist innsamlingsinfo på storskjerm og nevnt over 
høyttaleren. Det ble en artig innsamling og seier til 
hjemmelaget.

Æresmedlem

Nasjonalforeningen Bolsøy helselag har utnevnt 
Eldfrid Holen til æresmedlem i laget. Da er det 70 
år siden forrige utnevnelse fant sted! Holen har vært 
meget aktiv i laget helt siden først på 1950-tallet, og 
vært leder i 35 år.
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L A N D E T  R U N DT

Hjertemarsj på Kleivo

Nasjonalforeningen Einstadbøvold helselag avsluttet 
hjerteuka på sin tradisjonelle måte, ved å ha en 
hjertemarsj på egen helsesti. Over 70 deltagere 
deltok. Etter endt marsj vanket det pastasalat, 
selvgrilla pølse på bål, frukt og helselagets egne 
vafler.

80-årsfeiring i Neiden

Nasjonalforeningen Neiden helselag hadde et 
vellykket 80-årsjubileum. De benyttet feiringen til 
å gi ti av sine medlemmer nål og diplom. 

100-årsjubileum på Landeskogen

Nasjonalforeningen Bygland helselag feiret 100 år 
med flott fest.  Det ble en verdig jubileumsfeiring 
med mye sang og musikk, og ikke minst historiske 
tilbakeblikk. Historien forteller at laget hadde over 
800 medlemmer rett etter krigen, og til sammen 18 
sykepleiere ansatt. 

På tur til Borgaråsen

Over 20 møtte opp til Nasjonalforeningen Ombo 
helselags hjertemarsj. Turen tok tre kvarter, og 
underveis stoppet de opp ved et av tjernene og fikk 
servert klementiner, gulerøtter, blomkål og brokkoli. 
Kjekt å være så mange sammen på tur!
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Ditt testamente 
– en gave til livet!

www.nasjonalforeningen.no/testamente
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estad Vil du vite mer?

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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