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Hjertemarsj
En hjertemarsj er både godt for hjertet og en god måte 
å bli kjent med nye mennesker på. Mange lokallag har 
gode rutiner på å arrangere hjertemarsj, men det kan 
være nyttig å tenke på om det finnes noen grupper som 
kan inviteres spesielt. Det kan være skoleklasser, 
barnehager, sykehjem, etc. Ta kontakt med demensteam, 
frivillighetskoordinator eller folkehelsekoordinator. 
Inviter gjerne også en politiker, eller en annen sentral 
person i kommunen til å være med, for eksempel 
ordfører, rådmann. Kommer ordføreren, er det flott å 
sende media en invitasjon også! 

Verdens aktivitetsdag er i samme uke, så kanskje 
dere kan få i stand et samarbeid med andre lokale lag, 
organisasjoner og institusjoner, som for eksempel den 
lokale frisklivssentralen? 

Materiell til Hjerteuka
Ved påmelding får alle lokallag en hjerteukepakke. 
Som i fjor, må eventuelle brosjyrer bestilles i tillegg. 
Det er også mulig å få en av våre forskningsstipendiater 
til å komme og holde foredrag om forebygging av 
hjerte- og karsykdommer. Ring Hjertelinjen på 23 12 
00 50 i god tid før Hjerteuka.

Hopp for hjertet
Hjerteuka finner sted samtidig som hoppetau-
konkurransen. Blir de lokale barneskolene med? I  år 
har vi helt nye filmer som viser hvordan fysisk aktivitet, 
som hoppetaukonkurransen, kan inkluderes i 
skolehverdagen, både i fag og i friminutt. Disse, samt 
undervisningsforslag finnes på: www.hoppforhjertet.
no. Fortell gjerne lærerene om nettsiden.

Vær synlige!
Enhver aktivitet eller samling hvor folk møtes, er en 
anledning til å fortelle om alt lokallaget gjør. Husk å 
kontakte lokalmedia og fortell hva som skjer i Hjerteuka 
og hoppetaukonkurransen. Dere finner forslag til 
pressemelding på www.nasjonalforeningen.no/
medlem. Det er også fint om dere tar bilder og sender 
til fylkeskontoret, slik at det kommer på Facebook. 
Husk å publisere på lokallagets egen Facebook-side 
også. 

Hjerteuka og Hopp for hjertet 2019

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

Nasjonalforeningen Nordre Land helselag i startgropa 
for hjertemarsjen 2018, i samarbeid med blant annet 
Frivilligsentralen. Foto: Mette Bergene

VIKTIGE DATOER 2019

n Hjerteuka 30. april – 6. mai
 Bestillingsfrist for materiell 8. mars

n Hopp for hjertet 6.- 12. mai
 Påmeldingsfrist 8. mars
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Elvevandring mot Vassfaret
Nasjonalforeningen Hedalen helselag i Oppland er nabo til 
sagnomsuste Vassfaret, riket til villmarksforfatteren Mikkjel 
Fønhus. I 2018 inviterte lokallaget til hjertemarsj langs 
Aurdøla, hovedelva fra Vassfaret.

– Under selve hjerteuka var det så mye snø at 
elvevandringen i juni, som vi nå har for tredje gang, 
får telle som hjertemarsj, sier Sigrid Haugen, sekretær 
i styret, som bruker det lokale nettstedet hedalen.no, 
samt lokalavisa Valdres, til å informere om aktiviteter.

Godt oppmøte
Hedalen er ei bygd i Sør-Aurdal kommune, sør i 

Valdres, med 750 innbyggere. Vel 140 er medlemmer 
i helselaget. 

Årlig har lokallaget flere turer og aktiviteter som 
de fleste kan være med på, i tillegg til hjertemarsjen. 

Spennende langs elva
Elvevandring langs Aurdøla er ikke for alle, for terrenget 
er litt for krevende. Over 20 var likevel med i år, selv 

T E K S T   OG  FOTO   |   T O R  H A R A L D  S K O G H E I M

Hjertemarsj i majestetiske omgivelser.

Hjerteuka 2019

 6. mai - 12. mai
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om datoen kolliderte med flere andre arrangement. Og 
aldersspennet på deltakerne var fra ni år til godt over 
70. 

– Det er utrolig flott langs elva, også når den ikke 
går flomstor. Elva er en viktig del av historien i Sør-
Aurdal, der skogsdrifta har vært sentral i alle år. Det 
er derfor spennende å få høre om og se spor etter 
tømmerfløtinga, som foregikk her til langt utpå 
1960-talet, seier Haugen entusiastisk.

Naturopplevelse og aktivitet
Og fin trim ble turen, både for hjerte, pust og muskler. 
Vandringen tok omtrent to timer, med litt småstopp 
underveis. Terrenget var delvis litt krevende. Det er 
ikke lenger noen tydelig sti langs elva. Men opplevelsen 
av fosser og stryk, trange gjel og vide svaberg, i sol og 
24 varmegrader, var ren nytelse for kropp og sjel.

Per Harald Grøv var blant dem som tydelig koste 
seg, og som synes det er viktig å støtte opp om laget og 
aktivitetene som tilbys.

– Helselaget har en viktig rolle i bygda, og bidrar 
med veldig mye positivt, ikke minst for eldre. Derfor 
stiller vi opp og er med på de aktiviteter vi får til å passe, 
sier Grøv, før han vandrer videre oppover langs elva.

Sosialt
Ved slutten av turen ble det hjertequiz og kos ved en 

trivelig samlingsplass ved elva, nær Bogbrua. Der har 
helselaget gitt økonomisk støtte til ei solid gangbru 
over ei sideelv til Aurdøla. Her møtte også flere unger 
fram, og det ble både lek og prat. Helselaget serverte 
iskald saft og oppskåret frukt. Begge deler smakte eksta 
godt i varmen. 

Bading ble det også, for de mest modige, blant dem 
var Anne Aabye Fossholt. De tre barnebarna, på to, 
fem og åtte år syntest det var stor stas da bestemor la 
seg helt ned i vannet i sideelva. 

Støtter mange
Fossholt, som er med i styret for laget, forteller at det 
er flere lag i bygda som hvert år får litt støtte fra 
helselaget. Laget har også gitt et større beløp til en 
aktivitetspark ved skolen, de gir støtte til fotpleie for 
pensjonister og til førjulsmiddag på Hedalsheimen. 
Hver høst arrangeres det en dagstur med buss for 
pensjonistene, i år gikk turen til Blaafarveverket på 
Modum.

– Helselaget har i alle år gått i bresjen for å fremme 
folkehelsa, både med fysiske og sosiale tiltak. Selv om 
inntektene våre har gått ned, og støttebeløpene er blitt 
mindre, så får vi likevel til mye. Det er god oppslutning 
om aktivitetene våre, så det er tydelig populært og 
kjærkomment, sier Aabye Fossholt. 

Juvvandringen er en fast og populær fjelltur.
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Barna på Kvås skole i Lyngdal slapper ikke av, selv om 
det er den siste dagen i hoppetaukonkurransen 2018. 
Alle minutter teller. 

Inne venter en spesiell lunsj. For tredje år på rad 
er Kvås helselag i ferd med å lage tacos, til hele skolen, 
som en belønning for at de er med på konkurransen  
dette året også.

Mye mat
På skolekjøkkenet står Brynhild Hauge og Oline 
Gysland fra styret i lokallaget og prøver å finne ut 
hvordan induksjonsovnen virker. De skal varme opp 
flere kjeler med ferdigstekt kjøttdeig. Leder Ingrid 
Prestjord Kjørvik og nestleder Marion Olsen begynner 
å bære ut til langbordet ute i salen. Det er mye som skal 
inn i en taco!

Hoppetau og taco
Det smeller i asfalten når hoppetauet treffer, igjen og 
igjen. – Nå er det min tur! Nå må du sveive, ropes det. 
Tauet stopper, plasser byttes, og så er det på igjen. 

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

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

Hopp for hjertet 2019

30. april – 10. mai
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Godt rykte
Lokallaget har et tett forhold til skolen, og til bygda. 
Flere deler av skolen er bygget på dugnad: blant annet 
gymsal, bibliotek og skytebane i kjelleren. 

– Vi sponsa kjøkkenet med vaskemaskin, også, 
forteller Prestgjord Kjørvik. 

– Vi passer på skolen, og vi har et godt rykte på 
oss her i bygda.

Årlig har lokallaget en basar med komper, der 
overskuddet går tilbake til bygda.

 – Alle kan søke om midlene. Ett år søkte elvene 
om midler til lekeapparat, og fikk 10 000 kroner av oss 
til det. 

Det er femti elever på skolen, og selv om 
konkurransen er for 4.-7. klasse så får hele skolen tacos.

– Handlelista går fra år til år, vi skriver kommentarer 
på den. Det første året hadde vi for mye kål. I fjor fikk 
vi spørsmål om tacochips, så det er med i år, forteller 
Olsen, mens vannmugger fylles og bæres ut.

Bordskikk
I salen er det dekket på fem langbord. Alle plasser har 
fått navneskilt. I år har lærerne lagt inn et lite kurs i 
bordskikk under tacofesten.

Klokka ringer, alt er klart, og lyden av mange føtter 
nærmer seg.

– Kjenn den lukta! Det er taco! 
– Å, så godt det skal bli!
– Alle må vaske hendene først, er beskjeden fra 

lærerne. Flere tar turen ned i kjelleren. 
–  Finn plassene deres, og sitt rolig til vi sier dere 

kan begynne å spise.
Rektor Reidar Brådland ønsker alle velkommen. 
– Så heldige vi er som har helselaget. Nå har de 

laget tacos til oss, fordi vi er med i hoppetaukonkurransen. 
Det setter vi pris på.

–  Vi vil jo at dere skal være i aktivitet, så dette gjør 
vi for at dere har vært med, sier Prestgjord Kjørvik.

–  Før dere forsyner dere, husk at det du tar, skal 
du spise opp. Gå heller to ganger, sider rektor, før det 
stormes mot bordet. 

Taco er godt!
– Jeg har spist to allerede. Jeg skal spise så mange at jeg 
blir mett, forteller Mari. Hun går i sjuende klasse, og 
sammen med Martha, Andrea og Jesper er de enige i 
at taco er godt! Jesper er nesten sikker på at han kan 
slå rekorden i år. Den ligger på sju!

Hanne og Kristine synes taco smaker ekstra godt 
i dag. 

– Og så er det så koselig å sitte sammen sånn som 
vi gjør nå. Det er godt for miljøet.

Ros fra kommunen
Lyngdal kommunes skolefaglig ansvarlig, Terje Litland, 
har lagt et besøk til Kvås skole akkurat denne dagen. 

– Det er så hyggelig å se det som skjer her. Hva er 
det som skjer når dere hopper? Hjertet blir bedre og 
helsa blir bedre. Og da er det noen her vil hjelpe dere 
med å få god helse. Hvem har satt i stand det? Jo, 
helselaget. Dette hjelper helselaget dere med! 

– Tusen takk for at dere ordner dette. Det er 
kjempegodt, sier rektor, og får hele skolen med seg i 
en trampeklapp. Ingen tvil om at helselaget er populært 
i denne bygda.

H O P P  F O R  H J E R T E T  2 0 1 9

Leder for Nasjonalforeningen Kvås helselag, Ingrid 
Prestgjord Kjørvik, med noe av det gode tacofyllet.
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Én time fysisk aktivitet i  
grunnskolen hver dag

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i over ti år arbeidet for å 
innføre én time daglig fysisk aktivitet for alle elever i grunnskolen.   
I fjor var derfor gleden stor da dette ble vedtatt på Stortinget.  
Men etter vedtaket, har regjeringen satt på bremseklossene.  

Sammen med de andre organisasjonene i alliansen for 
en time fysisk aktivitet i skolen: Kreftforeningen, Norsk 
fysioterapeutforbund, Den norske legeforening og 
Norges idrettsforbund, har det vært jobbet fra flere 
hold for å gi alle barn et godt tilbud om fysisk aktivitet 
i skolen. 

Politiske møter og mediesaker
Alliansen har gjennom årene gjennomført flere store 
politiske møter om fysisk aktivitet i skolen, på Stortinget 
og under Arendalsuka. I samarbeid med politikere fra 
ulike partier har det blitt stilt både skriftlige og muntlige 
spørsmål til ansvarlig minister, og mange ganger har 
kravet om innføring av fysisk aktivitet blitt fremsatt i 
forskjellige høringsuttalelser. Alliansen har også sørget 
for at saken har blitt belyst i media gjennom kronikker, 
leserinnlegg og mediesaker. 

Sosiale helseforskjeller
Grunnen til at Nasjonalforeningen for folkehelsen 
synes dette er så viktig er ikke bare de klare fysisk 
helsefremmende argumentene. Fysisk aktivitet i skolen 
hver dag kan også øke elevenes sosiale trivsel og minske 
ulikheten i helse. Det er godt dokumentert at vi har 

sosiale helseforskjeller i Norge. Det er også dokumentert 
ulikhet i aktivitetsnivå. Folk med høyere utdanning er 
mer fysisk aktive enn andre grupper i befolkningen.

Når elevene har forskjellig utgangspunkt for å 
trives med å være i bevegelse, kan det føre til at noen 
barn faller av i sosiale sammenhenger, som å spille 
fotball eller hoppe tau i friminuttet. Dette kan igjen 
være med på å opprettholde og forsterke allerede 
eksisterende sosiale forskjeller. 

Ønsker gjennomføring for alle
Utfordringen med dagens situasjon, er at det avhenger 
av skolen du går på, eller læreren du har, om du får en 
time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Regjeringen 
viser heller ikke i årets statsbudsjett noen tegn til å ville 
sette i gang tiltak for å innføre dette for alle skoler. 
Å innføre én time fysisk aktivitet i skolen, skjer ikke 
av seg selv. Mange skoler har funnet gode løsninger og 
er godt i gang. Andre står på startstreken. Vårt budskap 
er at regjeringen må hjelpe dem videre derfra. Midler 
til gjennomføring, opplæring av lærere og lovfesting i 
opplæringsloven er helt nødvendige forutsetninger for 
gjennomføring. 

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

P O L I T I K K
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En viktig folkehelsearena
– Skolen er en viktig folkehelsearena, fordi det er den 
eneste institusjonen hvor vi når alle barn over mange 
år, sier Geir Kåre Resaland, leder for Senter for fysisk 
aktiv læring, høyskolen på Vestlandet. Han har forsket 
på og er en forkjemper for, én time fysisk aktivitet i 
skolen hver dag.

– Fysisk aktivitet er en av de mest undervurderte 
faktorene i forhold til det å ha god helse, og en rekke 
sykdomstilstander er relatert til at vi ikke er fysisk 
aktive nok. Stillesitting er roten til en rekke 
helseproblemer, og måten å løse disse på, er forebygging. 
Derfor er skolen så viktig.  Her treffer vi alle barn, også 
barn man ikke klarer å nå på andre arenaer i samfunnet.

 
Polarisering i fysisk aktivitet
– Gode vaner blir dannet tidlig, og ikke alle får med 
seg gode vaner med fysisk aktivitet hjemmefra. Vi ser 
en veldig polarisering i befolkningen, mellom de som 

passer på å være i fysisk aktivitet og de som ikke gjør 
det, sier Resaland.

– I et samfunn med så mye stillesitting og et klima 
som gjør at uteaktiviteter begrenser seg selv store deler 
av året, er det viktig å gi alle barn mulighet til å danne 
gode vaner for å være i fysisk aktivitet. 

Blir ikke svakere i fag 
Selv om noe kanskje må vike for å få plass til en time 
fysisk aktivitet i skolen, slår forskning fast at det ikke 
går utover læringen til elevene.  

– En rekke internasjonale studier har vist at de 
barna som får mer fysisk aktivitet i skolen, på 
bekostning av de tradisjonelle fagene, ikke blir svakere 
i fagene, heller tvert imot. I tillegg ser det ut til at aktive 
barn trives bedre i skolehverdagen, samt at aktive barn 
rapporterer i mindre grad om psykiske problemer, sier 
Resaland. 

Foto: Colourbox
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Han stod på den røde plass i Moskva da Mathias Rust gikk 
inn for landing, og på Capitol Hill i Washington  

9. november da flyet traff Pentagon i 2001. Professor 
Torbjørn Omland er ofte der det skjer, når det skjer.

Sentralt plassert

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

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

I 2018, derimot, var Torbjørn Omland i Chicago, der 
det var midt på natten, da han fikk en telefon fra Norge. 
Beskjeden var: du er årets vinner av hjerteforsknings-
prisen.

–  Jeg var ganske omtåket, så det tok noen sekunder 
før jeg oppfattet hva det dreide seg om. Men da ble jeg 
selvsagt veldig glad!

Torbjørn Omland har et ganske stort kontor på 
Ahus, med utsikt og egen sofakrok. Sånt tar det tid å 
opparbeide seg rett til. Det har firebarnsfaren og 
kardiologen gjort, gjennom banebrytende forskning 
på nye måter for å avdekke hjertesvikt, oppdagelse av 
en ny blodprøvemarkør for alvorlige hjerterytme-
forstyrrelser, undervisning og veiledning av unge 
forskerspirer – og ikke minst; etableringen av 
forskningsfeltet kardio-onkologi.

Prioriteringskunstner
Torbjørn Omlands mobiltelefon vibrerer, og han tar 
en rask kikk før han konstaterer at dette er viktig. 
–    Ok. Hva koster det? Greit, det kan jeg betale. 
Omlands eldste datter, på 19, er på verksted med bilen, 
og trenger litt økonomisk støtte fra pappa. En prioritert 
forespørsel – for til tross for hyppige reiser, krevende 
forsknings-prosjekter og høyt arbeidspress, har 
Torbjørn Omland vært opptatt av å prioritere familien 
og de fire barna, tvillinggutter på 13 år og to jenter på 

16 og 19 år.
Hva slags yrke de ender opp med, aner ikke 

pappaen. Selv var han født inn i en legefamilie, og 
hadde tidlig en tanke om at medisin skulle bli hans 
yrkesvalg, men han var også opptatt av musikk og var 
en lovende ung fiolinist. Han gikk på Konservatoriet i 
Stavanger, og kunne ha valgt å satse. Men kunstnerkallet 
og ønsket om å leve av musikken, var ikke sterkt nok. 
Det ble medisin. Og han skulle legge lista høyt for sin 
karriere som lege. Og forsker.

Møte med inspirerende lærere
Under legestudiene i Bergen ble Torbjørn Omland 
inspirert av fysiologiundervisningen til professor Karen 
Helle og hjerteundervisningen til professor Harald 
Vik-Mo, og han ble tidlig studentstipendiat finansiert 
av Norges forskningsråd. 

Som legevikar i Stavanger mot slutten av studiene 
ble han kjent med Kenneth Dickstein, en dynamisk og 
ambisiøs amerikansk overlege, som hadde flyttet til 
Norge. Dickstein var kunnskapsrik og likte å utfordre 
unge leger, uten at det skremte unge Torbjørn. 

I forbindelse med at Dickstein var i gang med å 
starte et stort forskningsprosjekt om tidlig behandling 
av akutt hjerteinfarkt, ble den norske studenten 
oppfordret til å skrive en forskningsprotokoll for å 
studere nytteverdien av nye blodprøvemarkører ved 

H J E R T E F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 9
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hjerteinfarkt. Dette resulterte i flere hyppig siterte 
artikler og ble også temaet for Torbjørn Omlands 
doktorgrad. 

Samarbeidet med Dickstein førte til at Torbjørn 
Omland ønsket å dra til USA og forske videre etter 
doktorgraden, og han fikk muligheten til å forske og 
studere ved Harvard i to år. Disse årene gav ham både 
inspirasjon, forskningserfaring og en mastergrad i 
«Public Health». Fortsatt holder han nær kontakt med 
forskningsmiljøene i Boston.

–  En periode hadde jeg tanker om at det var 
infeksjonsmedisin jeg ville jobbe med. Det var på den 
tiden alle hadde fokus på AIDS-epidemien, og jeg 
arbeidet på Infeksjonsavdelingen på Ullevål og syntes 
det var et spennende felt, sier Omland. Men det var 
hjertet som vant – i dobbel forstand.

I dag er Torbjørn Omland kardiolog, professor og 
overlege ved Ahus. Han er en internasjonalt anerkjent 

forsker og nettverksbygger.
–  Har du alltid vært en «flinking»?
–   Noen vil sikkert si det, men jeg er ikke noen 

fagidiot, og har alltid vært opptatt av å ha et liv utenfor 
jobben. Å ha fire barn tvinger deg til å fokusere på noe 
annet. 

Historisk
Som student var Omland medlem i Leger mot 

atomkrig, og deltok på verdenskongressen i Moskva i 
1987. De norske studentene befant seg tilfeldigvis på 
den røde plass, da et amerikansk småfly med tysk flagg 
dukket opp på himmelen og siden parkerte på den røde 
plass.

 –  Vi forstod ikke helt hva vi var vitne til, men 
skjønte etter hvert at det var Mathias Rust, og at dette 
var et historisk øyeblikk.

Omland har vært med på å skrive historie på flere 

Mottaker av Hjerteforskningsprisen 2019, Torbjørn Omland, har blant annet forsket på hva som kan redusere faren for 
at brystkreftbehandlede kvinner får hjertesvikt. 



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

områder. Både ved å medvirke til nye biomarkører for 
hjertesykdom, og ved å koble sammen kreftbehandling 
og hjertemedisin. At landets første kardio-onkologiske 
poliklinikk ble opprettet på Ahus, er i stor grad noe 
Omland kan ta ære for.

Mer enn dyre vesker
For noen er PRADA først og fremst forbundet med 
eksklusiv design. For andre er det en mye omtalt og 
banebrytende studie om hva som kan gjøres for å 
redusere faren for at brystkreftsbehandlede kvinner 
får hjertesvikt, som i verste fall kan føre til at livsviktig 
kreftmedisin ikke kan gis. 

PRADA-studien ble valgt ut som den viktigste 
studien da helseminister Bent Høie fikk overlevert 
rapporten om forskning fra De regionale helseforetakene 
i 2018.

– Dette er noe som engasjerer meg veldig. Vi 
jobber nå videre med å finne ut hvordan vi kan 
forebygge potensielt alvorlige, og i noen tilfeller 
livstruende bivirkninger etter kreftbehandling. Her er 
det behov for økt kunnskap, blant annet å finne 
sårbarhetsfaktorer som øker risikoen for denne type 
hjerteskade.

Makt og prestisje
Ikke nok med lederstilling, undervisning, viktige 
forskningsprosjekter og fire tenåringsbarn – Torbjørn 
Omland er redaktør. Og det er ikke en hvilken som 
helst redaktørjobb.

Professor Omland er den første norske redaktør 
for det amerikanske medisinske prestisje-tidsskriftet 
Circulation. Et tidsskrift forskere rundt om i verden er 
villige til å blø for å bli publisert i.

–  En maktposisjon?
–  Det kan du kanskje si, men det er jo ikke jeg som 

avgjør alt. Vi er flere redaktører, og det er en stor gruppe 

fagfolk som vurderer innsendte artikler. Men det er et 
nåløye de skal igjennom, og bare fem prosent av de 
innsendte artiklene blir akseptert.

–  Ser du med raskt om en artikkel er god eller ei?
–  De dårlige kan jeg ganske raskt luke ut. Er det 

«gammelt nytt», eller er det tydelig at forfatteren blåser 
opp resultatene, er det ikke interessant. Hvis du kan 
stille spørsmålet «So what?», er det gjerne ikke relevant 
nok.

–  Hva tenker du er det viktigste av alt det du holder 
på med?

–  Vanskelig spørsmål. Men bortsett fra familien 
må det være arbeidet med kreftbehandling og 
hjertesykdom. Og – arbeidet med studenter. Man må 
være villig til å la andre slippe fram, og glede seg over 
unge talenter. Det er en bra ting. Før var det nok en 
mer egoistisk holdning, der de eldre så de unge 
talentene som en trussel. Det gjør ikke jeg.

–  Har du blitt gammel og klok?
Torbjørn Omland smiler. 

–  Tja. I alle fall litt klokere. Og unngåelig eldre.

H J E R T E F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 9
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I februar er det 60 år siden vår aller første innsamling til hjerte- og 
karforskningen. Vi nærmer oss en milliard innsamlede kroner og kan 
se tilbake på en revolusjon i behandlingen av disse sykdommene. 

Innsamlingsjubileum

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

På 1950-tallet eksploderte forekomsten av hjerte- og 
karsykdommer, i Norge mer enn noen andre land. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen erklærte kamp mot 
disse sykdommene, men hadde ingen penger å sette 
inn i arbeidet. 

Da kom ideen om en hjertefemmer. Innsamlingen 
ble lansert med et arrangement i Universitetets aula 7. 
februar 1959, med kong Olav og prinsesse Astrid til 
stede. Resultatet var en braksuksess, hele 480 000 
kroner, tilsvarende 6,3 millioner kroner i dagens 
kroneverdi.

Hjertefemmeren ble til en hjertetier, senere et 
landslotteri, bidragsaksjoner og STRAX-lotteriet. I 

årenes løp har Nasjonalforeningen for folkehelsen 
samlet inn over 990 000 millioner kroner i de årlige 
hjerteaksjonene, omregnet til dagens kroneverdi. 
Dagens behandling av hjerte- og karsykdommer ville 
ikke hatt den kvaliteten den har i Norge, uten denne 
innsatsen. 

Suksessen har vært formidabel. Både forekomst 
og dødelighet av hjerte- og karsykdommer har stupt. 
Ett eksempel er antallet dødsfall på grunn av 
hjerteinfarkt, som har sunket med over 80 prosent fra 
1970 til 2011.Dette skyldes både forebygging og bedre 
behandling, og Nasjonalforeningen for folkehelsens 
lokallag og givere har bidratt på begge fronter.

I N N S A M L I N G S A K S J O N 

H.M.Kong Olav ved åpningen av den første Hjerteaksjonen i 1959.
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Alltid beredt

Da han startet medisinstudiene for et halvt århundre 
siden, var det verken interesse for, eller særlig kunnskap 
om demens. Det ville Knut Engedal gjøre noe med.

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

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

Innen fem år vil demensgåten være løst, mente den 
unge legen Knut Engedal for 34 år siden. Han tok 
dessverre feil. Men hans engasjement har bare økt siden 
den gang, og han lar seg ikke stoppe. Selv ikke av tittelen 
pensjonist.

–  Jeg trenger ikke så mye søvn, og har alltid stått 
opp i fem-tiden. Det gjør jeg fortsatt, sier Knut Engedal 
på avslepent bergensmål, og smiler det lune, litt lure 
smilet som mange, både kolleger, studenter og hans 
tre barn og åtte barnebarn setter så stor pris på. 

Nå er det Knut Engedal selv, som blir satt pris på, 
når han i år mottar Nasjonalforeningen for folkehelsens 
demensforskningspris.

–  Ble du overrasket over nominasjonen?
–  Hehe. Nei, egentlig ikke.
Knut Engedal smiler igjen, og tar en slurk av den 

doble espressoen han har bestilt. Han kan virke 
beskjeden, men de som kjenner ham, vet at det ikke 
stemmer. Mild og vennlig, ja. Beskjeden? Nei, ikke 
spesielt.

Motvillig pensjonist
Han blir kalt pioner, nestor, banebryter og 

relasjonsbygger. At professor emeritus Knut Engedal 

får en pris for sitt livslange arbeid på demensfeltet, er 
det mange som mener var på høy tid. Merittlisten med 
forskningsprosjekter, publikasjoner, nyvinninger og 
nettverk er for lang til å ramses opp. Stikkordet er; 
imponerende. Knut Engedal kunne hvilt godt på sine 
laurbær. Men det gjør han ikke.

–  For meg har liv og jobb vært ensbetydende, så 
jeg sliter litt med å finne ut av dette med å bli pensjonist.

–  Er det ikke litt deilig å kunne ta det litt mer med 
ro etter hvert?

–  Nei, det tror jeg ikke.

Frihet og disiplin
Så litt historikk; Engedal visste helt siden han som 

speider ble oppslukt av stabilt sideleie, bandasjering, 
spjelking og livredding, at dette var noe for ham. Han 
ville bli doktor. Litt for dårlige karakterer gjorde at han 
måtte utenlands for å studere, og Tyskland passet ham 
perfekt. 

– Der var det nesten ingen forelesninger, og mye 
er opp til deg selv.

–  Det krever en viss disiplin?
–  Ja, men akkurat det har aldri vært noe problem 

for meg. Jeg liker frihet, og det å kunne disponere tiden 

D E M E N S F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 9
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min selv, sier pensjonisten som jobber full dag, og alltid 
er grytidlig opp ute med bikkja før fem. Å endelig 
kunne slippe lange bortkastete møter, er en velsignelse 
for en mann som Knut Engedal. Tiden i Tyskland 
medførte i tillegg til lege-tittel, en kone og livsledsager 
som ble med tilbake til Norge og Vestlandet.

Geriatri –  tilfeldigvis
Etter sju år som skjærgårdsdoktor i øyriket utenfor 

Bergen, bar det inn til Bergen og allmennpraksis. – Det 
var fint en periode, men ble etterhvert for kjedelig for 
meg, innrømmer han. Han ville ha jobb i Oslo, og det 
dukket opp en sykehusjobb, innen geriatri.

–  Geriatri var ikke spesielt hot den gang?
–  Nei. Og det var ikke noe jeg hadde interessert 

meg spesielt for, men det var nå den jobben som var 
ledig, sier Engedal. På den tiden visste han - i likhet 
med de fleste andre, svært lite om demens tidlig på 
80-tallet.

– Vi snakket jo om senilitet. Og jeg husker at jeg 
som fastlege, stusset over en dame som kom hver dag, 
og bare satt på venteværelset. Den gang skjønte jeg ikke 
hva det var med henne – i dag ville jeg raskt ha forstått 
at det var demens.

Banebrytende arbeid
At demens i dag har fått mye større fokus, og 

geriatri og demensforskning en annen status, er det 
mange som mener Knut Engedal kan ta mye av æren 
for. Han er Norges første professor i geriatri, og har i 
dag en lang forskerkarriere bak seg, og et enormt 
nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Han har også 
veiledet femten PhD studenter, som mange har blitt 
anerkjente demensforskere. 

Å bedre kvaliteten på demensomsorgen, og å øke 
åpenheten rundt demens, har vært hovedmotivasjonen 

for Engedals arbeid. Måten forskere, media, politikere 
og folk flest forholder seg til demens i dag, er en enorm 
forbedring fra måten man betraktet «senile» på for 30 
år siden.

–  Hvilke argumenter bruker du for å overbevise 
unge forskerspirer om at de bør forske på demens?

–  At dette er et nytt og veldig spennende felt. 
Ettersom det ikke er så mange forskere på feltet, vil 
sjansen for å nå helt til topps, være stor. Og temaet 
demens vil garantert ikke bli mindre aktuelt med årene.

Læremester og banebryter
Knut Engedal har hatt på seg mange hatter. Forsker. 

Kliniker. Entreprenør. Nettverksbygger. Samfunnsaktør. 
Men hvilken av disse rollene trives han best i?

– Jeg liker best å jobbe med mennesker. Ikke 
nødvendigvis bare direkte med pasienter, men ved å 
skape et miljø og et nettverk.

–  Hvilke egenskaper trengs for å lykkes med det?
–  Du må kunne skape entusiasme, være god til å 

kommunisere, åpne dører – og ikke minst, ikke være 
redd for å satse. Du kommer ingen vei uten å ta noen 
sjanser. Min innstilling er at hvis du har en idé du tror 
på, så «Go for it!».

D E M E N S F O R S K N I N G S P R I S E N  2 0 1 9
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Prisvinnende bevisstgjøringsarbeid
Oppdal kommune ble kåret til årets kommune i kampanjen for et mer 
demensvennlig samfunn 2018. Trøndelagskommunen har gjort bevisst-
gjøring om demens til en brikke i sin innsats for demenssyke. 

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

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

Eldre- og folkehelseminster Åse Michaelsen overrakte 
prisen til ordfører i Oppdal Kirsti Welander. Sigrid 
Mesloe og Hans Bøe, begge svært aktive i den lokale 
arbeidsgruppa. Løten og Randaberg mottok hederlig 
omtale for sitt arbeid for et mer demensvennlig 
samfunn. 

–  De tre kommunene Randaberg, Løten og Oppdal 
er pionerer i sitt arbeid for et mer demensvennlig 
samfunn, og gode forbilder for andre kommuner, sa 
eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. 

Flotte resultater mange steder i landet 
Juryen har bestått av styreleder i Nasjonalforeningen 

for folkehelsen, Stein Evensen og nesteleder Sidsel B. 
Skaar, styremedlem Kjell Nesbø og leder av demensrådet 
Marit Kirkevold.

–  Vi ser flotte resultater mange steder i landet, og 
ønsker å hedre denne innsatsen med en pris, sa 
styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Stein 
Evensen.

–  De tre finalistkommunene Oppdal, Randaberg 
og Løten overbeviser med stort engasjement, og har 
vist at arbeidet er en langvarig prioritering i kommunen, 
og ikke et «stunt», sier Evensen. 

Seier til Oppdal  
I Oppdal har arbeidet for et mer demensvennlig 
samfunn blitt en integrert og viktig del av kommunens 
og lokalsamfunnets engasjement. Den lokale 
arbeidsgruppa har bestått av representanter fra 
kommunen, næringslivet og frivilligheten, og mener 
selv at dette har vært en av deres suksesskriterier. De 
melder om stadige henvendelser fra bedrifter som 
ønsker opplæring om demens. 

En person som selv har demens, har vært en av 
kursholderne, noe som har løftet opplæringen og gitt 
merverdi for alle kursdeltakere. Dette la grunnlaget 
for hvorfor Oppdal kommune ble kåret til årets 
kommune i kampanjen for et mer demensvennlig 
samfunn. 

Prisvinnere! Eldre- og folkehelseminister Åse 
Michaelsen, Hans Bøe, Kirsti Welander ordfører i 
Oppdal og Sigrid Mesloe.

D E M E N S V E N N L I G  S A M F U N N
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Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirende opplevel-
se. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan 
gjøres?

Nybrottsarbeid

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

F O T O    |   K R I S T I N  S V O R T E

Som en del av prosjektet Demensvennlig sykehus, 
initiert og finansiert av Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og Akershus Universitetssykehus (Ahus), 
forsker Nina Mickelson Weldingh og teamet ved Ahus 
på hvordan sykehusene kan tilrettelegge for disse 
sårbare pasientene, som har en kognitiv svikt.

Med økende forekomst av eldre vil også 
forekomsten av demens øke. I dag har over 77 000 
mennesker i Norge demens. Og tallet vil øke kraftig 
fremover. Antakelig vil det i 2040, finnes så mange som 
135 000 her i landet, med demens. Derfor vil det være 

behov for et mer demennsvennlig samfunn -  som også 
innebærer mer demennsvennlige sykehus.

Kronglete og uforståelig
Kronglete korridorer og forvirrende skilting, 
utilgjengelig eller uforståelig informasjon, og generelt 
manglende kunnskap om hvordan man snakker med 
og forholder seg til personer med kognitiv svikt, er 
utfordringer det må tas tak i, dersom sykehusene skal 
bli mer demennsvennlige.

Dette var noe av utgangspunktet for at prosjektet 

Forsker Nina Mickelson Weldingh og prosjektleder Bendik Westlund Hegna er i gang med se hvordan Ahus kan bli mer 
demensvennlig.
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D E M E N S V E N N L I G  S Y K E H U S 

Demennsvennlig sykehus ble opprettet. Sykehusene 
som er med, er Diakonhjemmet og Lovisenberg i Oslo, 
Haraldsplass i Bergen og Ahus i Lørenskog.

–  Sykehus bør være «vennlige» for alle, også denne 
gruppen. Det som er bra for en person med demens, 
er bra for alle, sier forskningssjef Anne Rita Øksengård 
i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er flere 
utfordringer for dagens sykehus, dersom de skal bli 
demennsvennlige: Finnes det rutiner for å kartlegge 
smerter når man ikke kan si ifra selv? Finnes det rutiner 
for å snakke med pårørende før utskrivelse? Finnes det 
rutiner for å følge opp når noen ikke spiser nok? Har 
pårørende mulighet til å være til stede hele tiden? 

Hva sier pasienter og pårørende?
I studien Nina M. Weldingh og teamet er i gang med, 
har de fokus på to hovedområder; organisering og 
behandlingsforløp. Første del av studien har gått ut på 
å kartlegge og intervjue pårørende og pasienter om 
opplevelsen rundt sykehusoppholdet. 

Formålet med denne delen av undersøkelsen er å 
beskrive forekomsten av kognitiv svikt på de to 
deltagende avdelingene, teste bruk av screeningverktøy 
for kognitiv svikt, og innhente erfaringer fra pasienter 
og pårørende. Andre del av studien går ut på å utvikle 
og prøve ut en modell for bedre ivaretakelse av 
pasientene med kognitiv svikt. 

I den første delen av studien har alle akuttinnlagte 
pasienter over 75 år på hjerte- og lungeavdelingen blitt 
screenet og testet for kognitiv svikt. Totalt 160 personer 
er kartlagt. 

– Av pasientene som er i denne gruppen er det 
mange som har kognitiv svikt, rundt 32 prosent, 
forklarer Nina Mickelson Weldingh. 

Av alle som er blitt screenet og kartlagt, har de 
intervjuet 30 pårørende og pasienter. 

Savner forutsigbarhet
– Det er ikke alltid samsvar mellom den opplevelsen 
pasienten har, og den de pårørende har, forteller hun. 
Noe av det som går igjen, er frustrasjon over mangel 
på forutsigbarhet; Hva skjer? Hvor skal jeg? Det å måtte 
forholde seg til mange ulike personer, kan dessuten 
skape forvirring. 

– Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell 
og pasient og pårørende, er et klart ønske fra mange 
av de jeg har snakket med, sier Mickelson Weldingh 
som nå skal i gang med å analysere svarene. 
Informasjonen skal bidra inn i utarbeidelsen av et 
tilrettelagt behandlingsforløp for pasienter med 
kognitiv svikt, som skal testes ut i avdelingene.  I første 
omgang er det to avdelinger modellen skal testes i. 
Omtrent hundre leger og sykepleiere vil bli involvert.

Nye rutiner, bedre systemer
–   En viktig del av jobben fremover, er å få avdelingene 
til å være positive til å endre rutiner og holdninger. 
Hva er det vi kan begynne med? Hva er det som gir 
best behandlingsresultat, og samtidig oppleves som 
gjennomførbart i avdelingene med en travel hverdag? 
Nye rutiner, bedre systemer og bedre samarbeid vil 
forhåpentligvis gjøre opplevelsene for pasient og 
pårørende bedre. Videre må det være en modell som 
sykepleiere og leger opplever som effektiv i sin daglige 
praksis, sier Nina Mickelson Weldingh.

–  Målet er å utvikle en modell for bedre 
organisering og oppfølging av pasienter med kognitiv 
svikt og risiko for akutt forvirring, samt øke 
oppmerksomheten og kunnskapen om denne 
pasientgruppen, for derigjennom å bidra til mer 
demensvennlige sykehus, forteller hun.
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F O R S K N I N G

Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom norske og 
etiopiske forskere, skal Abiot Bezabeh fra Etiopia kartlegge og 

skaffe ny kunnskap om tuberkulose i hjemlandet, med mål om å 
bidra til å utrydde sykdommen. 

Fra dør til dør på jakt  
etter tuberkulose

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

Abiot Bezabeh sitter ved et møtebord i Oslo. Ute snør 
det. Dette er første gang sykepleieren, forskeren og 
småbarnsfaren er utenfor hjemlandet. Han har vært 
hos sine veiledere, først i Bergen, og nå i Oslo. Det er 
mange han skal møte, og mange som vil snakke med 
ham - mange som bidrar til at han kan ta sin doktorgrad.

Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som 
tar flest liv i verden. En viktig og stor utfordring i 
kampen for å utrydde tuberkulose, er å skaffe mer 
kunnskap om hvor mye tuberkulose som finnes i land 
der forekomsten er høy.

Tuberkulose i Etiopia
Etiopia er et av landene i verden med høyest forekomst 
av tuberkulose. De har i dag registrert 177 tuberkulose-
tilfeller per 100 000 innbyggere. Men det kan finnes 
mange flere, ettersom registreringsarbeidet er vanskelig. 
I området sør i Etiopia, der Bezabeh bor og arbeider, 
er tuberkulose en betydelig helseutfordring. 

I samarbeid med Folkehelseinstituttet finansierer 
Nas j ona l foreningen  for  fo l kehe l s en  e t 
forskningsprosjekt om smittespredning i det sørlige 
Etiopia. Det var i sammenheng med sitt mangeårige 
forskningsarbeid på tuberkulose, at professor Brita 
Askeland Winje i 2016, kom i kontakt med legen og 
forskeren Daniel Datiko og sykepleieren Bezabeh. 
Begge arbeidet med kartlegging av tuberkulose.

 Etter å ha jobbet tett med Bezabeh, både foran 
datamaskinen og ute hos husholdninger på landsbygda, 

tenkte hun at denne mannen var noe å satse på. Han 
var grundig, dyktig, respektert, og med stor 
lokalkunnskap - så hvorfor ikke hjelpe ham i gang med 
en forskerkarriere? Så, etter noen runder med søknader 
og kontakt med mulige støttespillere, var finansieringen 
på plass og Bezabeh kunne kalle seg PhD kandidat.

Vanskelig med behandling
Til tross for at det gjøres mye bra arbeid for å  
diagnostisere og behandle tuberkulose, er det fortsatt 
mange syke som ikke når frem til behandling. 

Tuberkulose er forårsaket av en bakterie som 
smitter gjennom luften. Når folk ikke får behandling 
vil de kunne smitte flere.  Tidligere prosjekter har vist 
at mange ikke når frem til behandling, og at kvinner 
og eldre oftere forblir udiagnostiserte. 

Å gjøre hjemmebesøk og teste folk for tuberkulose 
på landsbygda i Etiopia, er en krevende oppgave. Du 
setter deg ikke bare i bilen, og stikker innom på en 
kjapp visitt. Helsearbeiderne som Bezabeh samarbeider 
med tar seg frem til fots. 

Avstandene i området Sidama kan være mange 
kilometer, og familiene de besøker bor gjerne i 
jordhytter. Så godt som alle helsearbeiderne er kvinner, 
forteller Bezabeh.

– De har ingen avtale før de kommer, men folk 
kjenner til helsearbeiderne som kommer og besøker 
hjemmene deres et par ganger i året. Det er personer 
de stoler på og har tillit til. De har ansvar for en rekke 
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forebyggende helsetiltak, en hel helsesjekkpakke, ikke 
bare tuberkulosetest.

Det lokale nettverket
Brita Askeland Winje ved Folkehelseinstituttet påpeker 
at noe av det som gjør Bezabeh forskning så viktig, er 
at de bruker eksisterende lokale nettverk, med 
helsearbeidere og systemer som allerede er godt 
etablert.

– Det er et ganske velfungerende system, og 
Bezabeh har et stort nettverk lokalt. Utfordringen er å 
finne og oppdage tilfellene, for å kartlegge 
smitteutbredelsen. Prosjektet er unikt, og dekker et 
helt område. Personer med langvarig hoste eller andre 
symptomer på tuberkulose identifiseres, utredes og 
følges opp over tid. De som er syke tilbys behandling. 
Dette er viktig og nyttig helsearbeid. Det kan bidra til 
mer kunnskap om hvilke grupper som vanskelig når 
frem til helsetjenesten av seg selv.

Takknemlig for mulighetene
Bezabeh vet at han er privilegert. Da han søkte seg til 
høyere utdannelse i Etiopia var det bare ca 3 000 av 
fødselskullet hans  på om lag 3 millioner mennesker 
som fikk tilbud om høyere utdannelse. Han var en av 
dem.

– Hvorfor valgte du å utdanne deg til sykepleier?
– Valgte? Bezabeh ser litt spørrende ut. I Etiopia 

velger man ikke, forklarer han. Det er myndighetene 
som velger for deg.

– Kunne du egentlig tenkt deg å blitt noe annet?
– Nei. Det er et godt yrke, og jeg er heldig. At jeg 

i tillegg får forske er jo helt fantastisk, sier Bezabeh som 
ikke vet hvordan han skal få vist hvor takknemlig han 
er for støtten han har fått fra Norge. Både faglig og 
økonomisk. At enkeltpersoner rundt om i Norge har 
bidratt til å finansiere hans doktorgradsarbeid, gjør 
ham rørt og glad. 

Mindre stigma
Programmet Bezabeh driver, skal bidra til å redusert 
stigma knyttet til Tuberkulose.

– Stigma begynner og slutter med helsearbeidere. 
Er de redde for kontakt med de syke, er folk livredde 
for ikke å få behandling på grunn av at de er smittet, 
forklarer han. Hvis helsearbeiderne derimot viser at 
de ikke er redde for å bli smittet, gjør det noe med folks 
holdninger, sier Bezabeh. For stigma finnes så absolutt.  
Å få dokumentert tuberkulosesmitte, kan være 
katastrofalt. Særlig for unge kvinner. Det kan Bezabeh 
bekrefte.

– Hvis en jente er syk, er det ingen som vil gifte 
seg med henne. Hvis en mann er syk, har ikke jenta 
noe valg. Sånn burde det ikke være.

Med nettverk i Norge, anerkjennelse og kanskje 
etter hvert en doktorgrad, vil det være mulig for Abiot 
Bezabeh å reise ut av landet, og etablere seg. Men han 
tenker ikke på det som noen mulighet, - noe som gjør 
ham særlig egnet til oppgaven som forsker

– Jeg vil ikke forlate Etiopia. Jeg elsker landet mitt 
og vil bruke kunnskapen min til å hjelpe folk i 
hjemlandet. Dessuten har jeg familie, så nei – jeg vil 
ikke reise!
  

Abiot Bezabeh forsker på tuberkulosesmitte i sitt 
hjemland Etiopia
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Dette ønsker forsker Ingelin Testad og doktorgrads-
stipendiat Martine Kajander å se nærmere på gjennom 
å samle og analysere erfaringer fra personer med 
demens, som har deltatt på brukerkurset Demensskolen.

«De pårørende får tilbud om kurs og kurs og kurs. 
Men hva med oss?».

Dette og lignende spørsmål, er noe ansatte i 
kommunens helsetjeneste forteller de får. For det finnes 
ikke mange kurstilbud som tilbys direkte til personer 
med demens. Det finnes for de pårørende, og for 
helsepersonell, men ikke til dem det gjelder. 

Mulighet for mestring
Demensskolen er et slikt tilbud. Det er en brukerskole 
som gir mennesker med demens i tidlig fase opplæring 
i hvordan de kan mestre hverdagen. Med permer, penn 
og papir, og en kursleder som drar dem gjennom 
pensum, blir det litt som å sitte på skolebenken igjen. 
To timer hver uke. 

I løpet av de tolv ukene kurset varer,  får deltakerne 
informasjon om sykdommen, tips og råd til hvordan 
de kan opprettholde livskvalitet og trivsel, de får et 
nettverk med de andre kursdeltakerne, mulighet til å 
dele erfaringer, og støtte til å ta egne beslutninger og 
bruke ressursene sine.  

Å hjelpe kursdeltakerne til å få innsikt i egen 
sykdom og dermed mulighet for mestring, er målet 
med Demensskolen. 

– Vi har en sterk opplevelse av at kursdeltakerne 
synes det er meningsfullt. De første gangene var det en 
vane som skulle inn. Vi gjentar og gjentar. Og jeg tar 
en prat med hver enkelt deltaker og prøver å reaktivere 
de ressursene som er i dem. Det har gjort noe med 
samtalene over tid. De åpner seg, deler bekymringer 
de kanskje ikke deler med venner og ektefeller, forteller 
Anne-Christine Tischendorf, kursleder på en av 
Demensskolene i Oslo.

Å kunne beholde verdigheten
– Vi må se på ressursene. Selv om de har demens, er 
det masse de kan, og det er viktig å tilrettelegge, slik at 
de får mulighet til å kan dele av kunnskapen sin. Det 
bidrar til at de kan beholde verdighet. Vi må bevege 

Demens på skolebenken
Kan kursing av personer med demens gi dem et bedre liv? Er 
personlig utvikling mulig, på tross av sykdommen?

Martine Kajander forsker på om kursing av 
personer av demens kan gi et bedre liv.

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

F O R S K N I N G
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oss mot et samfunn med mer kunnskap om demens 
og villighet til å se dem som mennesker. Det er den 
medisinen samfunnet trenger, sier Tischendorf.
Det er få studier som tar for seg hvordan de som selv 
har demens opplever hverdagen, og mulighetene for å 
mestre sin egen situasjon. Dette ser Marine Kajander 
nærmere på i sitt doktorgradsprosjekt

– Hovedfokus i studien vil være hvordan personer 
med demens opplever å delta på Demensskolen, 
erfaringene med hvordan det er å møte andre i samme 
situasjon og hvordan Demensskolen legger til rette for 
læring og mestring av sykdommen, forteller Martine 
Kajander. 

Videre vil studien undersøke om Demensskolen 
bidrar til nedgang i nevropsykiatriske symptomer hos 
personer med demens i tidlig fase, og om Demensskolen 
bidrar til redusert pårørendebelastning.

n   Forskningsprosjektet Demensskolen drives av 
regionalt kompetansesenter for eldremedisin og 
samhandling (SESAM), Universitet i Stavanger.
 n   Extrastiftelsen har bidratt med midler via 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, slik at det 
kan forskes på hvordan deltakerne opplever 
kurset, og hvilken nytte de og deres pårørende 
har av det.

DEMENSSKOLEN

Søk midler fra Extra 
Express!

Alle lokallag kan søke fra 

5 000 til 30 000 kroner 

til lokale prosjekter.  

Søknadsfrist er 15. mars 

og 15. september.

ExtraStiftelsen ble i sin tid 
startet av flere frivilige 
organisajoner, deriblant Nasjonalforeningen for 
folkehelsen. 

Her kan lokallagene få støtte til forskjellige 
aktiviteter som passe for mange lokallag. Aktiviter som 
kan få støtte er de som fremmer fysisk og/eller psykisk 
helse.

Søknadsprossen er enkel, det kreves kun en kort 
søknad, uten vedlegg. Nesten 50 prosent av søknadnene 
sendt av lokallag til nå har fått midler innvilget, så dette 
er en mulighet flere lokallag bør benytte. Prosjektet 
må starte etter tildelingsdatoen.

Høsten 2018 ble det gitt støtte til blant annet disse 
prosjektene:

• seniorkafe/dataklubb
• foredrag med Safia Abdi Haase om møte med Norge 
 og norsk kultur fremmedfrykt 
• økt folkehelse ved bassengtrening 
• Kurts kafe – ukentlig møteplass for yngre 
hjemmeboende personer med demens 
• bevegelse som terapi i hverdagen for personer med 
demens
• Smart på mat – informasjon til lokale skoler
• Gutteklubben grei – sosial møteplass for eldre menn
for å hindre sosial isolasjon 
• håndarbeidsgruppe for medlemmer i helselag

Ta  kont a kt  me d  And e rs  Abr a hams e n  
anab@nasjonalforeningen.no eller tlf 40 44 57 78 for 
mer informasjon og registrering for søknad.
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Er  du nysgjerr ig  på f lere  deta ljer  om 
innsamlingsresultatet, for eksempel hva ditt fylke har 
oppnådd siden Demensaksjonen startet for 18 år siden, 
eller hvor mye som kommer inn på Vipps, kan du gå 
inn på Demensaksjonen på medlemsnett, eller direkte 
på www.nasjonalforeningen.no/demensaksjonen 

Var du ikke med på Demensaksjonen i 2018, så 
meld deg på i 2019. Ta kontakt med ditt lokallag og bli 

med på å organisere innsamling – eller meld deg som 
bøssebærer. Desto flere bøsser i arbeid – desto bedre 
innsamlingsresultat. 

Nå som inntektene fra TV-aksjonen er brukt opp, 
trenger vi inntektene fra Demensaksjonen mer enn 
noensinne for å kunne videreføre den viktige 
forskningen og alt det flotte lokale arbeidet.

Bli med på Demensaksjonen 2019!

Demensaksjonen 2018

Tidenes nest beste resultat!  
Det ble tidenes nest beste resultat med over 5,9 millioner, bare 
slått av fjoråret da vi rundet 6 millioner. Hurra og gratulerer og 
tusen takk for fantastisk innsats til alle dere som deltok i 
Demensaksjonen 2018! 

Nasjonalforeningen Hammerfest demensforening Nasjonalforeningen Skaun demensforening

Nasjonalforeningen Oslo demensforeningNasjonalforeningen Stavanger demensforening og elever
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Hjelpemidler på sykehjem 
Jeg lurer på hva slags rettigheter de som bor på 
sykehjem har når det gjelder hjelpemidler for 
kognitiv svikt. Er det sykehjemmets ansvar å skaffe 
det til dem som bor der?

Når man bor fast på sykehjem, er dette å regne som 
vedkommende sitt hjem og man har rett på nødvendige, 
forsvarlige og verdige tjenester. Det er sykehjemmet 
som da har ansvaret for at den enkelte får dekket sine 
behov for en aktiv og meningsfull hverdag.  Det betyr 
også at sykehjemmet bør sørge for at man får 
hjelpemidler som fremmer selvstendighet. Hvordan 
man praktisk går fram vil variere. Noen hjelpemidler 
vil sykehjemmet ha til disposisjon, noen hjelpemidler 
vil man kunne få gjennom kommunens hjelpemiddel-
sentral, mens enkelte hjelpemidler må søkes individuelt 
gjennom NAV.  

Høyt blodtrykk
Jeg var hos legen i går og fikk målt blodtrykket mitt 
til 123/78. Hva betyr det og når er det for høyt?

Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv = mmHg. 
Ditt blodtrykk er altså 123/78 mmHg. 123 er 
overtrykket, eller det systoliske trykket. Det er 
blodtrykket i hjertets pumpefase. 78 er undertrykket, 
eller det diastoliske trykket. Det er blodtrykket i hjertets 
hvilefase. Dersom blodtrykket blir høyere enn 130/90 
regnes det som høyt blodtrykk. 

Drypp

En i min omgangskrets har fått drypp, er det en form 
for hjerneslag?

Drypp kalles også for TIA. Hjerneslag og drypp har de 
samme symptomene, men ved et drypp går symptomene 
over i løpet av 24 timer. Ved drypp får man forbigående 
lammelser, synsforstyrrelser eller problemer med å 
snakke. De fleste som får drypp eller hjerneslag har 
problemer med å utføre disse handlingene: PRATE – 
SMILE – LØFTE. 
Har noen problemer med å utføre disse handlingen 
skal du ringe 113 med en gang. Det kan være tegn på 
hjerneslag. Det kan også være et drypp, men siden 
drypp kan være et forvarsel på hjerneslag er det viktig 
å kontakte lege raskt selv om symptomene går over. 

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

Arve Erik Tønnesen
Fylke: Østfold
Tlf: 908 43 221

KONTAKT EN LIKEPERSON

Min kone fikk Alzheimerdiagnose 
i 2013. Da hadde vi lett etter 
årsaken til plagene hennes lenge. 
Hun bodde hjemme fram til juni 

2017. Jeg gikk tidlig inn i demensforeningens styre og 
høstet der både erfaring og støtte. Nå som jeg har min 
kone på fast plass på sykehjemhjem synes jeg at jeg 
har fått overskudd til å hjelpe andre som trenger noen 
å snakke med.
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

600 gram steinbit filet
1 glass rød pastasaus 
1 løk
3 fedd hvitløk
1 paprika

1-2 ts salt
1 krm grovmalt pepper
3 ss dill
1 dl solsikkekjerner
2 bunter brokkoli

F I S K  I  FA R TA
4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

 Steinbit kan gjerne være fra frysedisken
Skjær fisken i stykker på størrelse med en bordtennisball, 
eller litt større så ikke fisken koker bort i panna. 
 Vask, rens og grovhakk løk og paprika. 
 Hell pastasausen i en gryte eller dyp steke-
panne, ha i grønnsakene og legg fisken oppi. La 
det småputre til fisken er ferdig. 
 Smak til med salt, pepper og klipp over rikelig 
med urter. Ha solsikkekjernene i til slutt. 
 TIPS! Hvis du bruker tørket krydder bruker du 
3 ts og tar de i gryten fra start.

 Ønsker du en mer saftig gryte kan du tilsette 
2,5 dl vann + 1 ts buljongpulver.
 Kok risen etter anvisning på posen (har du 
liten tid velger du hurtigrisen), ellers kan du velge 
langkornet villris.
 Damp brokkolien over risen.
 Server fiskegryten med ris og brokkoli.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Nasjonalforeningen Saksumdal  
helselag har årlig kick-off til ett av 
fire turmål, med natursti, grill og 
sosialt samvær. 

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

Hvorfor angår fremtidsfullmakt 
meg?

«Demens, alvorlig 
sykdom og sinnslidelser 
kan gjøre at du trenger 
hjelp til å ivareta dine 
interesser. En fremtids-
fullmakt sikrer best mulig 
liv – også med kognitiv 
svikt.

Fremtidsfullmakt er 
bokstavelig talt en fullmakt 

som gjelder for fremtiden. 
Vergemålsloven åpnet i 2013 opp for et privatrettslig 

alternativ. Tidligere var eneste alternativ at 

Fylkesmannen oppnevnte en verge, men nå kan man 
selv oppnevne en fullmektig. Derfor er fremtidsfullmakt 
blitt et viktig verktøy for å sikre selvbestemmelsesretten 
ved alvorlig sykdom, både når det gjelder økonomi og 
autonomi.»

Ida Westvang er senioradvokat i Advokatfirmaet 
Hjort DA og arbeider mye med juridiske 
problemstillinger som berører kognitiv svikt.

Vil du lese hele saken, finner du den på bloggen: 
n a s j o n a l f o r e n i n g e n . n o / b l o g g / 
hvorfor-angar-fremtidsfullmakt-meg.

nasjonalforeningen.no/blogg

Foto: Privat

På tur i Saksumdal

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

Bursdagsgaver på Facebook
Stadig flere har en innsamlingsaksjon på Facebook når 
de har bursdag. Det er flott at så mange bruker dagen 
sin på denne måten.

På Facebook kan du nå starte en innsamlings 
aksjon eller en egen bursdagsinnsamling når du har 
bursdag, og invitere dine Facebookvenner til å gi et 
bidrag til forskning. Ved å invitere til en innsamling 
på Facebook, får mange en mulighet til å støtte viktig 
forskning. 

Har du lyst til å vite mer om hvordan du starter en 
Facebookinnsamling, kan du lese mer på medlemsnettet: 
https://nasjonalforeningen.no/medlemsnett/nyheter-

for-medlemmer/start-din-egen-innsamling/ 
Alle pengene som blir samlet inn gjennom 

Facebook, går til Nasjonalforeningen for folkehelsens 
arbeid med å finansiere forskning.

Ny generalsekretær
Mina Gerhardsen blir 

den nye generalse-

kretæren i Nasjonal-

foreningen for folke-

helsen. Hun tiltrer 

stillingen 1. mai 2019.

– Jeg gleder meg 
veldig til å få lov til å 
jobbe sammen med 
de mange frivillige og 
ansatte i Nasjonal-
f o r e n i n g e n  f o r 

folkehelsen. Nasjonalforeningen har en lang og stolt 
historie og et viktig samfunnsoppdrag, sier Mina 
Gerhardsen.

Mina Gerhardsen kommer fra jobben som 
kommunikasjonsdirektør i Norad. Hun har blant annet 
bakgrunn som journalist, informasjonsarbeid i Røde 
Kors og statssekretær ved Statsministerens kontor og 
Kulturdepartementet under Stoltenberg II-regjeringen 
og generalsekretær i Actis.

Av utdannelse har hun blant annet hovedfag i 
samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (UIO) og 
journalistikk fra University of Queensland, Australia. 
Hun har også hovedfag i pedagogikk (UIO). 

– Nordmenn lever stadig lengre. Det er et gode, 
men betyr også økt risiko for dårlig helse og ensomhet 
blant våre eldste. Antallet som får demens er og økende. 
Vi vil trenge økt satsing på kunnskap og utbygging av 
helsetilbud for å møte dette, men mobilisering av 
frivillige vil også være en viktig del av løsningen, sier 
hun. 

For å løse folkehelseutfordringene er Gerhardsen 
opptatt av at behøver vi de store fellesløsningene, og 
det trengs forståelse av at vi stiller med ulike 
forutsetninger. – Frivillig sektor har en viktig rolle med 
å se behov, komme med løsninger og si fra når det 
trengs, sier hun. 

Stein A. Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, er meget tilfreds med tilsettingen av 
Mina Gerhardsen som ny generalsekretær. - Hun 
kommer til oss med en sjeldent bred bakgrunn, er faglig 
sterk og har ord på seg for å skape et godt arbeidsklima. 
Jeg gleder meg til samarbeidet.

Foto: Colourbox
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen 
Oppstrinda helselag 110 år
n  Nasjonalforeningen Aurdal 
helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Tustna 
helselag 105 år
n  Nasjonalforeningen Vevelstad 
helselag 100 år
n  Nasjonalforeningen Vefsn 
helselag 95 år
n  Nasjonalforeningen Konsvik 
helselag 70 år 
n  Nasjonalforeningen Kveset 
helselag 55 år
n  Nasjonalforeningen Kvås 
helselag 50 år
n  Nasjonalforeningen Mosogn 
helselag 45 år
n  Nasjonalforeningen Talgje 
helselag 45 år
n  Nasjonalforeningen Søndre 
Østsiden helselag 30 år

n  Nasjonalforeningen Eva’s 
støttesenter 25 år
n  Nasjonalforeningen 
Nordstrand/Østensjø 
demensforening 20 år
n  Nasjonalforeningen 
Kongsvinger demensforening 20 
år
n  Nasjonalforeningen Oppdal 
demensforening 20 år
n  Nasjonalforeningen Løten 
helselag 15 år
n  Nasjonalforeningen Rana 
demensforening 10 år 
n  Nasjonalforeningen Volda og 
Ørsta demensforening 10 år
n  Nasjonalforeningen Jæren 
demensforening 5 år

Vi ønsker velkommen
n  Nasjonalforeningen Berlevåg 
demensforening

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

n  FEBRUAR
5. februar: Utdeling av  
Nasjonalforeningen for 
folkehelsens forskningspriser
25. februar: Søknadsfrist for 
helseprosjekter 
ExtraStiftelsen

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

Gjør som nesten 27 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.

Memoarer fra Møre og Romsdal
Johannes Johannesson Vaag har vært aktiv i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen både lokalt 
og nasjonalt i over 40 år. I boka, Slik eg hugsar 
det, har han viet stor plass til sine mange år med 
folkehelsearbeid, noe som førte til at han fikk 
Kongens fortjenstmedalje i 2003. 

Årets vervekonkurranse - 1. januar til 
30. september
I år som i fjor premieres det laget som har vervet flest 
medlemmer. I tillegg gjøres det en tilfeldig trekning 
blant alle som har vervet minst fem medlemmer. Fra 
juli hvert år er det halv pris på medlemsskapet, så 
høsten kan være en god periode å bruke til 
medlemsverving. 
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L A N D E T  R U N DT

100 år i Hyllestad

Nasjonalforeningen Øen helselag feiret sitt 
100-årsjubileum med stort oppmøte, nydelig mat 
og herlig underholdning. Lokallaget har i årenes løp 
vært en pådriver i kommunen, men tør å tenke nytt, 
som for eksempel Mottaksbestemor og 
sandvolleyballbane, samt oppfriskning av folkestien.

100-årsfest på Finnøy

På Nasjonalforeningen Finnøys helselags 100-årsfest 
var hele åtte ledere, i tillegg til dagens leder med. Fra 
venstre: Kjellaug Bøe,  Sverre Jan Reilstad (nåværende 
leder), Magnhild Landa, Aslaug Rud, Jorunn 
Kindingstad, Rannveig Erikstad, Bjørg Amdal, Helga 
Hebnes og Tarald Lauvsnes.

Farvel etter 107 år

Da Nasjonalforeningen BRA helselag i Halden la 
inn årene etter 107 år, tråtte Nasjonalforeningen 
Halden demensforening til med en avskjedsfest. De 
ønsket å vise de siste medlemmene i helselaget at de 
har vært satt pris på. Det ble en hyggelig kveld med 
historietime, mye god sang og musikk og god 
bevertning. 

Æresmedlemmer

Nasjonalforeningen Bolsøy helselag har utnevnt to 
nye æresmedlemmer: Guri Høgseth og Jorunn 
Ukkelberg. Begge har i flere tiår gjort en formidabel 
innsats i helselagets arbeid, på bred basis. 
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Fortjenstnål

Bjørg Johnsen i Nasjonalforeningen Hellvik helselag 
mottok fortjenstnål for lang og tro tjeneste i 
forbindelse med lokallagets 90-års jubileum.

Rettelse fra forrige nummer

Det ble dessverre satt feil navn på bildene i forrige 
nummer. Fra venstre: Maren Lovise Mørken og 
Andrine Myhre har begge blitt utnevnt til 
Æresmedlem i Nasjonalforeningen Høyjord helselag. 

Reisecafé til Amerika!

Reisecaféen er  e t  samarbeid  mel lom 
Nasjonalforeningen Fjell, Sung og Øygarden 
demensforening og Fjell kommune, og denne gangen 
gikk «turen» til Amerika, med donuts og passende 
musikk. Caféen ble avsluttet med kjøreturer i sju 
amerikanske glis i nydelig høstsol. 

To nye æresmedlemmer

Nasjonalforeningen Høyjord helselag har utnevnt 
Randi Kjærås og Inger Flåtten til æresmedlemmer. 
Kjærås, som fylte 100 år i fjor, har vært medlem i 40 
år, mens Flåtten har  har vært medlem i 56 år.

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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