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Det er et viktig år Nasjonalforeningen for 
folkehelsen er inne i. Vi har landsmøteår og 
skal fornye vår folkehelseinnsats. Men det er 
også det siste året vi kan bruke penger fra TV-
aksjonen i 2013 til demensarbeidet vårt. NRK 
stilte som krav at pengene skulle brukes i løpet 
av fem år. 

Det skal ikke bli noe problem å sette 
resten av pengene inn i godt arbeid. 

Lokallagene er flinke til å søke om penger til informasjonsmøter, 
hyggekvelder og annet som kommer mennesker med demens til 
gode. Behovet for penger til forskning er stort, og noen flere TV-
aksjonskroner skal lyses ut til dette. Arbeidet med frivillige 
aktivitetsvenner og kampanjen for et mer demensvennlig samfunn 
har tatt skikkelig fart, takket være de ekstra ressursene vi har hatt. 

Så hva vil skje når disse pengene tar slutt? Vi skal jobbe hardt 
for å opprettholde innsatsen. Men vi trenger bedre forståelse fra det 
offentlige for at personer med demens og deres pårørende trenger 
en aktiv interesseorganisasjon med en offentlig støtte på linje med 
sammenliknbare organisasjoner. Samtidig skal vi stå på for å skaffe 
nye inntekter. 

De siste årene er det lagt til rette for at den årlige Demensaksjonen 
i september skal bringe inn større inntekter. Nå forbereder vi et nytt 
krafttak som vi håper lokallag og lokalsamfunn vil slutte godt opp 
om! 

Demensarbeidet trenger støtte!

INNHOLD
 6   Innsats for andre

 8  Kvinner og blodtrykk

10  Søvn kan endre hjernen

22 Landet rundt

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

G E N E R A L S E K R E T Æ R 
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Sparkiade i Finnmark
Tre år på rad har Nasjonalforeningen Bugøynes helselag 
arrangert den meget populære Sparkiaden. I år var det 
hele ti lag med i konkurransen.

Styret i lokallaget begynner planleggingen i første del av 
januar. Først finner de ut hva de skal servere som middag 
til deltakerne, så lages quizen som settes ut på morgenen 
dagen det arrangeres.

Egen quiz
I år hadde de ni poster fordelt rundt om i bygda, med 
fire til seks spørsmål som skal besvares. Det er spørsmål 

om alt mulig, så man må vite litt om alt. 
Dagen før brukes til å lage klar maten, og å pynte og 
ordne lokalene som brukes.

 
Vinnerene
Årets førsteplass ble delt mellom Team Brannmann Sam 
og Team Seipæjærvi/Arvola/Magga. Det ble også delt 
ut små gevinster på loddnumrene til deltakerne.

Klar for Sparkiaden 2018! Fra venstre: Freddy Lavoll, Eva Høiberget, Margrethe Elise Høiberget, Aksel Lavoll og Thea 
Christine Lavoll. 

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

F O T O    |   H A N N E  I N G I L Æ

L O K A L E  A K T I V I T E T E R 



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

Med bøsser for en god sak
–  Vi kan ikke si nei til noe sånt når en kan bli glemsk selv, 

sier Randi Stavrum og ler høyt. Hun var en av over 60 
frivillige bøssebærere under Demensaksjonen 2017 på 

Inderøy i Trøndelag.

Hele gjengen er samlet til start på kirkestua ved 
Sakshaug kirke for å få bøsser, informasjon og litt kaffe 
før økta begynner.

To timer, en kveld
– Dette er andre året vi har en kort to-timers 

innsamling i stedet for å gå hele uka. Vi fant ut at vi 

ønsket å samle alle, og ha det litt sosialt. Vi fikk mye 
skryt av det i fjor, sier Lise Margrethe Jentoftsen, leder 
i Inderøy demensforening. Lokallaget har et ganske 
nytt styre, med en blanding av arbeidsaktive og 
pensjonister som ønsker å unngå å bruke helgene, så 
i år valgte de selve Alzheimerdagen.

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

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

Midrid Næss støtter gjerne opp om Demensaksjonen, og hadde pengene klare før Jorid Indgjerd ringte på døra.

D E M E N S A K S J O N E N
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I forkant av innsamlingen
Praten og latteren går rundt bordene, mens kaffe 
drikkes og rodekart sømfares. Det er viktig å finne den 
beste ruta å gå, eller å kjøre. 

– Jeg har en far som har demens, sier Nanna 
Dyrendal, en av bøssebærerne på vei ut. – Håpet er at 
forskningen en dag finner løsningen. Det er godt å 
være med på noe en kan få bruk for sjøl!

Alle bøssebærerne får med seg en plastpose med 
informasjonsmateriell på turen: demenslinjekort, 
tipsheftet og rekrutteringsbrosjyre. 

Ut med bøssa
Jorid Indgjerd har fått roden som dekker et boligfelt 
nær kirkestua. Hun er vant til å gå med bøsse og kjenner 
de fleste i området. 

Hun blir tatt godt i mot i det første huset, for 
Midrid Næss har jobbet på sjukeheimen i mange år og 
vet godt hva saken gjelder. – Dette er en veldig fæl 
sykdom, det er godt å få gjort noe for dem som er 
utenfor, sier hun og dytter sedlene ned i bøssa. – Takk 
til deg som går, da, roper hun etter oss.

Litt lenger opp i veien forteller nestemann at dette 
vil hun gi til. – Det er en god sak. Min far har Alzheimer, 
men han rakk å spille trekkspill med barnebarna.

Indgjerd går fra dør til dør. De fleste er hjemme, 
og de fleste gir. Mange har opplevd sykdommen i nær 
familie, og håper å slippe sykdommen selv.

Når runden er gjort
Tilbake i kirkestua har flere frivillige brukt tiden på å 
lage i stand et bugnende matbord. Det skal serveres 
kakao, te, kaffe, smørbrød, snitter og vafler til de som 
kommer inn etter å ha fullført rodene sine. 

Etter en times tid kommer de første  inn. 
– Folk er faktisk hjemme. Torsdag er visst en grei 

dag. I fjor gikk vi på onsdag , men da var det bingo, sier 
Berit Koa.

– Folk er positive, de unge også. Mange spurte om 
Vipps, sier nestemann inn.

–Vi trenger ikke å forklare så mye, sier en av 
bøssebærerne. – Ikke noe krangel, ikke noe tull. Det 
var mange som skrev opp SMS-nummeret også.

– Pensjonistene vippsa, kommer det fra en i 
gruppa. – De viste meg til og med hvordan det skulle 
gjøres. De var så imponert, det kom opp 
Demensaksjonen og alt. Det er ikke noe tull med 
Vippsen, altså!

Det praktiske
Styret i Inderøy demensforening bruker rodekart fra 
TV-aksjonen, som deler opp bygda i fem roder. Hvert 
styremedlem får sin rode, og skaffer bøssebærere til 
sitt område. 

– Vi tok lista fra i fjor, rekrutterte noen nye fra 
bekjentskap, pluss noen ekstra, slik at alle rodene er 
dekket. Vi har faktisk flere bøsser i år enn i fjor, sier 
Jentoftsen.

Alle samles i forkant til kaffe, twist og informasjon, 
før de sendes ut med bøsser, informasjonsmateriell og 
røde vester. Når de kommer tilbake med bøssene, får 
de mat og varm drikke. Senere på kvelden åpner en 
privatperson i bygda banken for lokallaget slik at 
pengene kan telles og settes inn på konto. Godt over 
80 000 kroner samlet Inderøy demensforening inn til 
forskning og lokale tiltak i Demensaksjonen 2017.

– Jeg er veldig imponert over at så mange har meldt 
seg som bøssebærere. Det er kjempebra, sier Jentoftsen 
mens de siste får kaffe og vafler å styrke seg på etter 
endt dyst.
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–  De var vennlige alle sammen. Det var bare en som 
ikke ville gi, stråler tiendeklassingen. Runden med 
tretti dørklokker har på ingen måte vært avskrekkende. 
Men så var da også elevene godt forberedt.

Debut med bøsser
To timer tidligere er stemningen spent i klasserommet 
til 10 C på Holtan ungdomsskole i Horten. Røde vester 
pakkes ut og dras over hodet. Klistremerker settes på 
de som ikke har vest på seg. 

–  Så må dere huske brosjyrer! Kontaktlærer Sigrid 
Festø-Bjørgen minner om at ikke alle vil være hjemme 
når elevene kommer på dørene. Hun og makker Oddvar 
Thuve smiler og gir rolige beskjeder til nervøse 
bøssebærere. Bøsser fordeles og rodekart får nye eiere. 
Elevene vet hvem de skal være på gruppe med. Detaljene 
har de snakket om i ukene som har gått.

Hektisk planlegging
Snart står de gruppevis bøyd over hvert sitt kart med 

–  Vi glemmer aldri demens!
–  Dette gjør jeg gjerne igjen! For jeg er glad i å hjelpe! 15 år gamle 
Isabel har nettopp kommet inn etter en to timers tur i friskt høstvær. 
Øynene lyser og kinnene er røde. Det er aksjonsdag for elevene i 
klassen med valgfaget Innsats for andre.

T E K S T  OG  FOTO  |   R A N D I  N Ø R S T E B Ø

Isabel Marques og Yusra Salim gikk med bøsse for første gang - og gjør det gjerne igjen!
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D E M E N S A K S J O N E N

gatenavn og husnummer og prøver å sikte inn retningen 
til sin rode. – Jeg vet hvor det er, roper Yusra Salim. 
Hun drar med seg venninnen Isabel Marques på vei ut 
døra.

De 35 elevene på valgfaget Innsats for andre har 
kun hatt fem samlinger før aksjonen sparkes i gang, på 
selveste Alzheimerdagen.

 – Vi har fulgt opplegget til Nasjonalforeningen 
for folkehelsen. Det var så greit at alt lå ferdig på nettet. 
Vi har bare fulgt opplegget slik det var skissert der. Og 
det var lett å gjøre det til vårt eget. Vi har lært om 
frivillighet og demens, og jobbet med alt det praktiske 
som skulle ordnes før aksjonsdagen. Demens er ikke 
noe som er fjernt for tenåringene. Mange kjenner noen 
med demens i nær familie, forteller læreren. 

Men det å gå med innsamlingsbøsser er ingen 
vanlig aktivitet for elevene. De har snakket mye om 
hvordan det ville bli å ringe på hos ukjente. Elevene 
har blant annet øvd på hvordan de skal presentere seg 
og har vært ivrige på å lære. 

Googlet seg fram 
–  Da vi fikk vite at vi skulle undervise i Innsats for 
andre denne høsten satte vi oss rett og slett ned og 
googlet opplegg på nettet, ler kontaktlærer Sigrid 
Festø-Bjørgen. Dette er første år hun har faget, men 
skulle hun få ansvaret igjen er det veldig aktuelt å 
starte med Demensaksjonen, slår hun fast. Det gir 
rett og slett en brakstart på skoleåret. 

–  Vi valgte for dem for å vise dem hvordan en slik 
aksjon kan gjennomføres. Vi modellerer for elevene 
slik at de lett kan velge sine egne prosjekter videre i 
året. Slik sett er timingen av Demensaksjonen perfekt. 
Elevene får et kræsjkurs i frivillighet og er bedre rustet 
til å finne fram til andre prosjekter senere, forteller 
Festø-Bjørgen.

Øvelse gjør mester
Ute i vestfoldbyen er Yusra og Isabel klare for å ringe 
på sitt første hus. Dette skal gå bra, de har jo øvd på 
hva de skal si.

Snart går døren opp. – Vi kommer fra Holtan 
ungdomsskole og lurer på om du har lyst til å støtte 
Demensaksjonen?

En eldre dame vil mer enn gjerne gi støtte. Hun 
har fått med seg gjennom media at aksjonen er nettopp 
denne uken. Lettet fortsetter Yusra og Isabel videre til 
neste rekkehus.

Frivillighet skal være gøy
På Holtan ungdomsskole sitter Sigrid og tar imot de 
aller første bøssebærerne som kommer tilbake. 
Opptellingen er i full gang. Hun forteller at elevene 
skal være godt forberedt på å opptre høflig og 
profesjonelt. 

–  Blant annet har vi snakket om viktigheten av å 
ikke gå utenfor sin egen rode. Det er ikke så moro å 
være den som kommer som nummer to og ringer på. 
Nei, det er uproft, supplerer elevene.

Utvikler og forbedrer til neste år
–  Så har vi gjort oss noen erfaringer som gjør at neste 
år kan bli enda bedre. Oddvar Thuve oppsummerer. 
Opplegget var lett å gjøre til sitt eget. Rodekartene er 
laminerte og kan brukes igjen og igjen. 

–  Neste år kan vi tenke på å utvide. Innsats for 
andre-elevene kan ta lederansvar og så kan vi arrangere 
Demensaksjon for hele skolen, drodler Oddvar Thuve.

Yusra og Isabel er siste gruppe som raser inn. Lærer 
Sigrid teller opp kveldens rekord. Tilsammen har 
klassen samlet inn et femsifret beløp denne kvelden. 
Stemningen er god. Twist og kjeks er ikke den viktigste 
belønningen for tenåringene i septemberkvelden.

–  Dette gjør jeg gjerne igjen, gjentar Isabel 
Marques. 
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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

–  Når jeg har rottedager, er det ikke lett å få tak i meg. 
Da holder jeg på nede i rottelaboratoriet til langt på 
kveld. Forsker Torill Berg smiler. For andre høres det 
både ensomt og kanskje litt guffent ut, men Torill Berg 
elsker jobben sin, og har viet mange år av livet sitt til å 
finne ut mer om blodtrykk, og nå også om kvinners 
blodtrykk. At hanrottene får høyt blodtrykk før 

hunrottene, er tydelig. Det samme gjelder mennesker. 
Men hvorfor?

Forskjell på kvinner og menn
Det er snart ti år siden Berg begynte å interessere seg 
for dette, og på kontoret hennes er hyllerad på hyllerad 
fylt med permer der hundrevis – ja kanskje tusenvis 

Hvorfor får kvinner høyt blodtrykk 
senere i livet?

Det later til at kvinner i fruktbar alder har en beskyttelse mot høyt 
blodtrykk. Men hva er det som beskytter? Og hva betyr det for 
behandling og forebygging?

Forsker Torill Berg leter etter svar på hvorfor kvinner fram til 65-årsalderen, har lavere blodtrykk 
enn menn. Det vil få en betydning for hvordan man behandler pasientene, tror hun.
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av timer med arbeid, er arkivert.
Når Berg ikke sitter på kontoret, eller driver med 

undervisning, trekker hun ned i underetasjen på 
instituttet, der verken dagslys eller telefonoppringninger 
når inn. Da er det bare Torill og rottene.

–  I begynnelsen fokuserte jeg bare på hanrotter, 
det er jo det de fleste forskere har gjort. På grunn av 
alle sykluser og hormonelle svingninger kan det være 
mer komplisert med kvinnelige forskningsobjekter. 
Derfor er det meste i klinisk forskning gjort på menn. 
Torill Berg lot seg ikke skremme av det.

–  Jeg ble slått av hvor forskjellig blodtrykket arter 
seg hos kvinner og menn, sier Berg.

Leter etter svar
Kvinner i fertil alder har generelt lavere blodtrykk enn 
menn, men når de kommer i 65-årsalderen, jevner 
dette seg ut, og kvinnenes blodtrykk skiller seg ikke 
fra mennenes. Hvorfor det er sånn, og hva det er som 
beskytter yngre kvinner mot høyt blodtrykk? Det er 
spørsmål Berg jobber hardt for å finne svar på.
Hva er det viktigste du har funnet ut så langt?

–  Det er veldig interessant at vi ser at blodkarene 
hos kvinner trekker seg sammen på en annen måte 
enn hos menn. At det tydeligvis er store forskjeller på 

hvordan blodtrykket er hos kvinner og menn, vil kunne 
ha betydning for hvordan man behandler pasientene, 
tror Berg.

Bedre behandling?
Å finne ut mer om det kvinnelige blodtrykket og 
beskyttelsesmekanismene hos fertile kvinner, vil også 
kunne være nyttig i behandlingen av menn. Berg har 
mange ubesvarte spørsmål hun leter etter svar på, og 
som vil kunne gi oss ny og viktig kunnskap om 
blodtrykket vårt.

–  Hva er det langsiktige målet ditt?
–  Det er å finne ut nok til at resultatene vil kunne 

brukes til å gi bedre behandling av høyt blodtrykk hos 
både kvinner og menn.

Å holde blodtrykket i sjakk er svært viktig.  Da vil 
man kunne redusere faren for å få hjertesykdom, 
hjerneslag og andre alvorlige komplikasjoner.

–   Det oppleves som meningsfylt og viktig å forske 
på dette, sier Berg. Det er grunnen til at hun er villig 
til å ofre både kvelder og ferier – og dagslys, på å lete 
etter mekanismene som styrer kvinners blodtrykk. 
Finner hun svaret, vil det kunne bety både ny innsikt, 
kunnskap og nye muligheter for å bedre forebygging 
og behandling.

F O R S K N I N G
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Oppsiktsvekkende om søvn og Alzheimer.

Søvn kan endre hjernen

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

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

Søvn kan spille en kritisk rolle for at minner skal feste 
seg i hjernen. Ny forskning viser at søvnproblemer kan 
knyttes til flere ulike endringer som oppstår i hjernen 
etter hvert som vi blir eldre.

Hva er sammenhengen mellom søvn og Alzheimer? 
Ny forskning viser at søvnproblemer kan knyttes til 
flere ulike endringer som oppstår i hjernen etterhvert 
som vi blir eldre. I en fersk artikkel presenteres de nye 
resultatene av forskningssamarbeid mellom flere 
norske og utenlandske demensforskere. Dette er et 
veldig interessant funn på veien mot å forstå hva som 
skjer i hjernen ved utvikling av Alzheimers sykdom, 
og hvilken betydning søvn kan ha for hjernehelse og 
utvikling av Alzheimer.

Endrer søvnmønster med alderen
–  Søvn er veldig interessant som en «biomarkør» for 
hjernehelse. Veldig mange hjernesykdommer er 
forbundet med redusert søvnkvalitet, og mange 
opplever også endrede søvnmønstre etterhvert som de 
blir eldre, sier professor i psykologi og demensforsker 
Anders Martin Fjell. Han har forsket på hvordan vi 
bedre kan forstå hvilken betydning søvn spiller for 
hjerne og kognisjon, spesielt i høy alder. 

Hva er sammenhengen mellom søvnkvalitet og 
endringer i hjernen og kognitive funksjon? Dette er et 
felt det er stor internasjonal interesse for i dag.

Bidrar til å bearbeide informasjon
Søvn viser seg altså å ha stor betydning for hukommelsen 
og ser ut til å spille en kritisk rolle for at minner skal 
feste seg i hjernen. 

–  Mens man tidligere trodde at søvnens rolle 
begrenset seg til å styrke minner, forstår vi nå at søvnen 
spiller en mye mer aktiv rolle i hukommelsen, med å 
styrke noen minner, svekke andre, endre på minner, 
hjelpe oss å bedre forstå og bearbeide informasjon vi 
lærte dagen før etc. Hukommelse er et svært sentralt 
emne innen vår forskning. Å få en bedre forståelse av 
hvilken rolle søvn spiller er derfor viktig. Dette er en 
kritisk variabel for å forstå både normal aldring og 
degenerative tilstander slik som demens, forklarer Fjell.

Så uttrykket «Jeg må sove på det» får faktisk en ny 
vitenskapelig betydning med disse resultatene. God 
søvnhygiene ser ut til å være en svært viktig variabel 
relatert til god hjernehelse, spesielt hos eldre personer 
som har økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. 

F O R S K N I N G

https://academic.oup.com/cercor/article-abstract/
doi/10.1093/cercor/bhx157/3893564/Neuroinflam-
mation-and-Tau-Interact-with-Amyloid-in

KILDE:
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At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan 
oppleves som en katastrofe. Mange unge pårørende 
synes det er vanskelig å være åpen om sykdommen. 
Det kan være enklere å snakke med noen med samme 
erfaring, som er mer lik dem selv i alder og livssituasjon. 

En demenssykdom endrer dynamikken i en 
familie, og barn kan bli nødt til å ta mer ansvar i 
hjemmet enn det som er vanlig for unge i samme alder.  
Deres ungdomstid kan bli veldig vanskelig -  en periode 
i livet der det skjer mye på skolen, i fritiden, med venner 
og kanskje kjærester. 

At mor eller far ikke lenger er den trygge 

omsorgspersonen, kan være tøft og vanskelig å forholde 
seg til. Mange unge ender med å isolere seg, og kan 
oppleve sinne, ensomhet og dårlig samvittighet. 

Det finnes få tilbud for unge pårørende. Målet med 
tilbudet «unge likepersoner», er å gi denne gruppen 
pårørende støtte og noen å snakke med. En likeperson 
er en person som selv har opplevd demens i nær familie, 
og som ønsker å hjelpe andre i samme situasjon. 

De unge likepersonene har vært gjennom kursing 
i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og de har 
taushetsplikt. 

Når mor eller far har demens
Det er ikke lett for barn eller ungdom å takle at mor eller far får demens. 
Man føler seg ofte veldig alene. Derfor har Nasjonalforeningen for 
folkehelsen opprettet et nytt tilbud: unge likepersoner.

Fem unge pårørende er nå blitt likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fra venstre:  Hilde Nøis, 
Marita Heinesen Katle, Kjetil Marius Waldersnes, Birte Heinesen Katle, Victoria Frelsøy. 

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
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Hilde Nøis
Mobil: 480 30 558

E-post: hilde.nois@gmail.com

Kjetil Marius Waldersnes 
Mobil: 976 84 209 

E-post: kjetil.waldersnes 

@gmail.com

Birte Heinesen Katle
Mobil: 957 399 21

E-post: birtekatle@gmail.com

Marita Beate Heinesen Katle
Mobil: 97 47 17 13

E-post: maritakatle@gmail.com

Victoria Frelsøy
Mobil: 404 73 847

E-post: VictoriaIsabelle

@outlook.com

«Min pappa fikk diagnosen 
Alzheimer da jeg var 22 år. 
Han som var min viktigste 
støttespiller ble dårligere i en 

periode der livet mitt skulle handlet om gode 
skoleprestasjoner og selvstendighet. For meg 
ble denne tiden i stedet fylt med dårlig 
samvittighet og følelsen av å ikke strekke til. 
Etter ungdomssamlingen «Tid til å være ung» 
forstod jeg at jeg ikke er alene. Det er ikke du 
heller. Jeg vil være der for deg når ingen andre 
forstår.»

«Min far begynte å vise 
symptomer på demens da 
jeg var 14 år, men fikk ikke 

diagnosen før jeg fylte 20.  Denne perioden 
var fylt med mye frykt, engstelse og skam.  
Derfor skjulte jeg min far og mine problemer 
fra venner og andre. Jeg er likeperson for å 
kunne være der for andre i samme situasjon og 
for å formidle at det ikke er noen skam å ha en 
far eller mor med demens.»

 «Mamma fikk diagnosen 
Alzheimer da jeg var 18 år 
gammel. Det var en veldig 
tøff og vanskelig beskjed å få. 

Det ble en utfordring å balansere skole, sorg 
og mer ansvar hjemme. Jeg savnet å ha noen 
utenfor familien å snakke med, og vil som 
likeperson gi dette tilbudet til andre.»

«Jeg var 20 år da mamma 
fikk diagnosen Alzheimer, 
bare 48 år gammel. Det tok 
litt tid før jeg tok dette 

innover meg. Jeg har fått mye ut av å snakke 
med andre i samme situasjon, og ønsker å 
kunne være til hjelp for andre som opplever 
det samme som meg».

«Jeg gikk på ungdomsskolen 
da pappa fikk diagnosen 
Alzheimer. Det var 

utfordrende å prestere godt på skolen 
samtidig som jeg skulle ta vare på pappa. Nå 
er jeg 19 år og vil gi andre muligheten jeg ikke 
fikk, altså noen å prate med.»
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T E K S T    |   R A N D I  K I I L

F O T O    |   T O N J E  H E L L E V I G

De åtte medlemmene i Nasjonalforeningen for 
folkehelsens erfaringspanel møtte i april en rekke 
politikere på Stortinget. Deres pårørende deltok også, 
så politikerne fikk synspunkter og erfaringer fra flere 
hold.

– Det å få historiene fra dem som opplever det, og 
få vite hvilke tilbud som er viktig for kvalitet i livene 
deres, det gjør stort inntrykk, sa Arbeiderpartiets leder, 
Jonas Gahr Støre (Ap). Han er selv pårørende til sin 
mor, som har demens.

Jeg er fortsatt meg
Erfaringspanelet fokuserte særlig på tre områder, og 
de hadde med seg klare krav. 

– Jeg er fortsatt meg, selv om jeg har demens, var 
det flere som ga uttrykk for. De tok opp behovet for at 
aktivitets- og tjenestetilbudet må tilpasses den enkelte. 
Ikke minst er det stor forskjell på behovene til 
mennesker som får demens mens de er yrkesaktive, 
kanskje har barn og ektefeller i jobb – og de som får 
demens i pensjonsalderen.

Erfaringspanelet på Stortinget
Mange tror at personer med demens ikke kan tale sin egen sak. I april fikk 
stortingspolitikere møte en gruppe som raskt slo hull på den myten.

Erfaringspanelet sammen med politikerne inne på Stortinget: Torhild Vatnedal Faye, Ingvild 
Kjerkol, Helene Øverby, Jannicke Granerud, Terje Tinglum, Jonas Gahr Støre, Arne Inge Holen, 
Toril Marie Nystad Krøvel, Knut Eirik Olsen, Ole-Jørgen Sveen og Tuva Moflag. 
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Ett år som detektiv
En av de pårørende beskrev hvordan hun hadde måttet 
lete seg fram i tjenesteapparatet etter tilbud og 
rettigheter. 

– Jeg har brukt ett år på å være detektiv! 
Dette er en situasjon mange kjenner seg igjen i. 

Derfor var et av kravene fra erfaringspanelet at hver 
person med demens må ha en kontaktperson i 
kommunen, som kjenner den enkeltes situasjon, og 
som følger opp aktivt. Det er viktig at oppfølgingen 
starter rett etter at diagnose er satt.

Kommunene må prioritere tilbud som gjør det 
lettere å leve med demens. Bruker- og pårørendeskoler, 
samtalegrupper og kurstilbud som «Møteplass for 
mestring», brukes av mange. Aller viktigst er flere 
dagaktivitetsplasser med variert og fleksibelt tilbud 
hele uken, og gjerne også på kvelder og helger.

Et mer demensvennlig samfunn
Flere fra erfaringspanelet beskrev situasjoner og 
episoder der de har opplevd å komme til kort, i møte 
med betalingsautomater, mennesker som ikke forstår 
at de trenger litt ekstra bistand, forvirring når de ikke 

kjenner seg igjen på gata.
– Samfunnet må bli mer demensvennlig! Det er 

viktig å se alle som enkeltmennesker, med ulike behov 
og ønsker. Personer med demens kan bruke sin stemme, 
og skal høres og delta i beslutninger som gjelder dem. 

En pille mot demens
Det siste kravet erfaringspanelet hadde med seg til 
stortingspolitikerne dreide seg om forskning. Det er 
bare gjennom forskning vi kan få bedre kunnskap om 
årsaker til demens, finne mer effektive måter å forebygge 
demens på, og skape håp om å finne behandling. Derfor 
må denne forskningen trappes opp. Det må satses 
sterkere på offentlig finansiert forskning.

Takk fra politikerne
– Bedre inspirasjon til politikken vår kan vi ikke få, så 
tusen, tusen takk, sa Støre. Han og Tuva Moflag (Ap) 
ønsket de besøkende tilbake for å møte hele helse- og 
omsorgskomiteen. 

– Vi har lært mye i dag, møtt folk som lever med 
denne sykdommen. Og det er jeg veldig takknemlig 
for, sa Ingvild Kjerkol (Ap). 

Foran Stortinget: Jannicke Granerud, Hildegunn Fredheim, Britt Kristoffersen Holen, Wenche Frogn Sellæg, Arne Inge 
Holen, Knut Eirik Olsen, Elisabet Ljunggren, Helene Øverby, Erik Øverby, Sven Erik Faye, Randi Granbo, Terje 
Tinglum, Torhild Vatnedal Faye, Ole-Jørgen Sveen, Toril Marie Nystad Krøvel, Anne Karin Næss og Arne Krøvel.
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Unge likepersoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerte i mars 
i år likepersonskurs for fem ungdommer. Kurset er en 
del av det to-årige pilotprosjektet «Snakk med meg! 
Ung likeperson» som har fått støtte gjennom 
ExtraStiftelsen.  Målet med prosjektet er å bidra til at 
unge pårørende får hjelp til å mestre hverdagslivet når 
en forelder har fått demens.
De unge likepersonene, som er i alderen 19 til 27 år, 
har selv en forelder med demens og sitter derfor med 
verdifull erfaring i hvordan ungdom opplever å leve 
med demenssykdom i nær familie. 
På kurset har de fått opplæring som skal sette dem i 
stand til å være gode samtalepartnere for andre 
pårørende i tilsvarende situasjon. De har også 
undertegnet et taushetsløfte og er nå klare til å fungere 
som likepersoner i Nasjonalforeningen.  De kan 
kontaktes av ungdommer fra hele landet.
På www.nasjonalforeningen.no ->Demens-> Pårørende 
og demens ->Ung pårørende kan du finne mer 
informasjon om Ung likeperson tilbudet og også 
kontaktinfo til den enkelte likeperson.

Flimmer eller flutter?
Hei, hva er egentlig forskjell på atrieflimmer og 
atrieflutter?

Begge deler er forstyrrelser i hjerterytmen, som har 
sitt utspring i forkamrene i hjertet. Ved atrieflimmer 
trekker forkamrene (atriene) seg så raskt sammen at 
de blir stående å flimre. Hovedkamrene trekker seg 
sammen mye langsommere. Dette gjør at forkamrene 
og hovedkamrene følger hver sin rytme, og hjertets 
rytme blir uregelmessig. Ved atrieflutter trekker 
forkamrene seg langsommere sammen enn ved 
atrieflimmer og rytmen er regelmessig.

Blodfortynnende og operasjon
Hei, jeg bruker den blodfortynnende medisinen 
Xarelto. Hva skjer dersom jeg må opereres?

Det avhenger om operasjonen regnes som et større 
inngrep med høy risiko for blødning, eller et mindre 
inngrep med liten risiko for blødning. Ved et større 
inngrep kan du vanligvis opereres 48 timer etter siste 
tablettinntak og ved små inngrep etter 24 timer. Du 
bør uansett kontakte sykehuset hvor du skal opereres 
for å få nøyaktig informasjon som er tilpasset din 
situasjon.

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
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

1hel kylling 
1 ss olivenolje
2 gulrøtter
1 løk
3 fedd hvitløk
½ sellerirot
1 purre
250 g sukkererter

1 blomkålhode
4 ss hvetemel
1.5 l kraft
1 ss olivenolje
2 ts vegeta buljongpulver
2 ts salt
1 krm pepper

K Y L L I N G F R I K A S S É

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Flå kyllingen. 
  Del skroget. 
  Del så bryst og lår i passende biter. 
  Varm oljen i en gryte og legg i kyllingkjøtt og bein.
Fres lett. 
  Tilsett vann til det dekker kjøttet. Kok opp, skum 
av og senk temperaturen. La kjøttet trekke til det blir 
mørt i ca 30 minutter. 
  Sil kraften og legg kjøttet for seg. 

  Del grønnsaken og kok dem møre i kraften. Ta opp 
grønnsakene. 
  Rist mel og ca 1 dl kraft til jevning i et syltetøy glass 
med lokk. Tilsett jevningen og kok opp. La koke i ca 
10 minutter. 
  Smak sausen til med olje, salt, pepper. 
  Ha grønnsaker og kyllingkjøtt i sausen og strø over 
rikelig med frisk persille. 
  Serveres med kokte poteter.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppa i Nasjonalforeningen 
Holum helselag går tur kvar tirsdag 
kl. 11:00. Vi møtes ved Kjørkestua 
og tar turer rundt i distriktet. Det 
møter frå 10 til 25 kvar gong, dårlig 
ver er ingen hindring. 

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

Da Henry fikk demens
Når mannen din får 
demens og du har både 
barn og jobb å tenke på,  
hva da? Anne Torhild 
Pedersen har skrevet bok 
om å være pårørende og 
hvordan hverdagen hennes 
ble snudd på hodet. Dette 
har hun også delt på vår 
blogg.

«–Det føltes så urimelig! 
At mannen min skulle få demens -  han som bare var 
61 år og en sunn og sprek mann.

Bautaen i livet vårt begynte å skli fra oss, han ble 
forvandlet til en person vi ikke kjente, men som vi var 
nødt til å bli kjent med en gang til. 

Glemsk og tiltaksløs
Når jeg tenker tilbake på de første tegnene på at noe 
var galt, husker jeg at når han skulle si noe, fikk han 
bare sagt halve setningen før han begynte å snakke om 
noe annet – som om han lette etter ord. Det gjorde han 
nok også.»

Vil du lese hele historien til Anne Thorild Peders-
en, finner du den på bloggen:

 nasjonalforeningen.no/blogg

Foto: Privat

Turer i distriktet

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

Mine år i Nasjonal-
foreningen
En organisasjon som har stått og står 
mitt hjerte nær er Nasjonalforeningen 
for folkehelsen. Den er rett og slett 
mitt hjertebarn som jeg har kjempet 
hardt for. Jeg satt som medlem av 
sentralstyret, landsstyret, som 

fylkesleder i Oppland, og leder i Nordre land helselag 
på Dokka.

Jeg var også medlem av styret i Tubfrim på 
Nesbyen, og det var både interessant og givende. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en av de største 
helseorganisasjoner i Norge. 

Jeg ble godt kjent med de mange hundre ivrige 
helsearbeidere i Oppland, og de utførte og utfører 
fortsatt en god innsats til beste for Nasjonalforeningen. 
Jeg har i min nye bok «I Institusjonenes klør», skrevet 
meget om mine oppgaver i helselagene lokalt, 
fylkesmessig og på landsbasis. Jeg har meget å takke 
denne organisasjonen for.

Når jeg ser meg tilbake på mitt engasjement i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, er jeg mektig glad 
for alle de årene jeg fikk være aktivt med der. Jeg lærte 
mye, ble kjent med mange helselag Norge rundt, og 
møtte mange kjempefine og innsatsfylte medmennesker. 
I de mange helselagene vi har i dette fylket, utføres det 

en stor og uegennyttig innsats for våre medmennesker 
og deres helse. Aktiviteten i Oppland er mangfoldig 
og nytten stor i de mange lokalsamfunn rundt om. Jeg 
er glad og takknemlig for at jeg fikk være med i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i Norge, og spesielt 
i Tubfrim. 

Jeg ønsker dere medlemmer i denne berikende og 
interessante organisasjonen all lykke til videre, og 
ønsker at dere får et godt landsmøte i år! Både min 
kone, Anne Marie og jeg er fortsatt medlemmer i 
helselaget, og skal være det til vår død.

O L A  Ø D E G A A R D

Lokallagslogoer 
Det finnes to forskjellige logoer som lokallagene kan 
bruke. Den vanlige logoen er til bruk i trykksaker, 
som for eksempel annonser og lokallagsbrosjyre.

Stadig flere lokallag oppretter side på Facebook, 
noe som gir veldig bra synlighet for aktivitetene til 
lagene. Her trengs det en egen logo. Send en e-post til  
kom@nasjonalforeningen.no og bestill de logoene dere 
trenger. 

Lokallagslogo til bruk i trykksaker

Lokallagslogo til Facebook

Ola Ødegaard var aktivt medlem i 
Nasjonalforeningen i over 20 år, og har nylig utgitt 
boka «I institusjonenes klør», om oppveksten på 
institusjon.
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen Indre 
Dalsfjord helselag, 115 år
n  Nasjonalforeningen Hedalen 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Dalsbygd 
helselag, 110 år
n  Nasjonalforeningen Nye 
Norddal helselag, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Rovde 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Fjørå 
helselag, 105 år 
n Nasjonalforeningen Larsnes 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Kvamsøy 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Aase 
helselag, 80 år  
n  Nasjonalforeningen Breines 
helselag, 80 år 
n  Nasjonalforeningen Herringen 
helselag, 80 år 
n  Nasjonalforeningen 
Bygdelaget helselag, 80 år 

n  Nasjonalforeningen Eidsdal 
helselag, 35 år
n  Nasjonalforeningen Grue 
demensforening, 25 år
n  Nasjonalforeningen Os 
helselags demensgruppe, 20 år
n  Nasjonalforeningen Valldal 
helselag, 20 år
n  Nasjonalforeningen Gjøvik 
helselag, 20 år
n  Nasjonalforeningen 
Kautokeino demensforening, 15 år 
n  Nasjonalforeningen Osterøy 
demensforening, 15 år
n  Nasjonalforeningen Haugaland 
demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen:
n  Nasjonalforeningen Alvdal 
demensforening
n  Nasjonalforeningen Gjenmes 
demensforening

VI GRATULERER

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

M E D L E M S N Y T T

Søk om voksenopplæringsmidler! 
Alle lokallag kan søke om voksenopplæringsmidler 
siden vår organisasjon er med i Folkeuniversitetet. 
Dere klan søke om penger for mye forskjellig fra 
styreskolering til håndarbeidsaktiviteter m.m. Det er 
ikke lenger krav til minste deltakerantall for å få støtte. 
Se også informasjon på medlemsnett:
http://nasjonalforeningen.no/medlemsnett/sok-om-
midler/eller ta kontakt med Astri Fritzen, tlf: 40 44 57 
79, epost: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no

n  MAI
Uke 22: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
29. mai: Premiering nasjonal 
vinner Hopp for hjertet
30. mai– 1. juni: Premiering 
fylkesvise vinnere Hopp for 
hjertet

n  JUNI
7. juni: Landsstyremøte 
7. juni: Demensmøte 
8.-10. juni: Landsmøte
11. juni: Frist for innsending 
av stoff til medlemsbladet 
13. juni: Frist for oppgjør 
Nasjonalforeningens 
hjerteuke
15. juni: Frist for å melde 
demensprisvinnere fra fylkes-
lag til hovedkontor

n  JULI
1. juli: Frist for å søke 
momskompensasjon 

n  AUGUST
Uke 33: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
24. august: Søknadsfrist 
helseprosjekter ExtraStiftelsen
24. august: Frist for bestilling 
av materiell til Demensaksjonen

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 21 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.
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L A N D E T  R U N DT

Sunn mat og livsstil

Nasjonalforeningen Randaberg helselag har et 
opplegg med tre 4.klasser ved Harestad skole. Nesten 
60 elever deltar for å lage sunn mat og lære om sunn 
livsstil. 

Zumba for barn

Nasjonalforeningen Talgje helselag tilbyr barn i 1.-7. 
klasse gratis Zumbakurs. Midlene har de fått via 
ExtraExpress.

Swing i Eide

Ungdomsrådet i Eide kommune har, sammen med 
Nasjonalforeningen Eide helselag, arrangerte 
swingkurs for ungdommen i bygda. Lokallaget leide 
inn instruktører fra Molde Swingklubb, og stilte opp 
med frukt og drikke til pausene.

Sprekeste 9. klasse

Nasjonalforeningen Nordland fylkeslag arrangerer 
konkurranse om hvilken 9.klasse som er Nordlands 
sprekeste. I år gikk Rognan ungdomsskole av med 
seieren, og fikk 5 000 kroner til elevkassa.
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L A N D E T  R U N DT

Vinteraktiviteter i Elvenes

Nasjonalforeningen Elvenes helselag arrangerte 
aktivitetsdag i Kårebakken på Elvenes tidlig i 
april. Det ble aking og snøballkasting i deilig 
solskinn. Yngste deltaker Alexander på tre år og 
eldste var 90-åringen Emmy Klerck

Heder på rad og rekke nr. 1

Nasjonalforeningen Sørreisa helselag benyttet 
anledningen til å hedre flere av sine medlemmer 
med nål og diplom på siste medlemsmøte før jul

Lefsekurs i Spangareid

Nasjonalforeningen Spangareid helselag har 
arrangert kurs i lefstebaking. Hittil har de holdt tre 
kurs, med åtte deltagere hver gang, og innleid 
kursleder fra Lyngdal. Kursene er populære, så laget 
planlegger enda ett før jul.

Heder på rad og rekke nr. 2

Her er fire til som ble hedret av Nasjonalforeningen 
Sørreisa helselag. Denne utdelingen skjedde under 
en fest helselaget hadde for alle beboerne på 
sykehjemmet. Gratulerer til alle.

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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Med din hjelp 
redder vi flere liv!

Med din hjelp får vi flere hjerter til å 
banke lenger – støtt vår forskning!

Du kan også gi en gave 
til konto 1644 08 46665

Professor Tone Merete Norekvål
Leder av Nasjonalforeningens 
hjerte- og karråd

«Din støtte til forskning på 
hjerte- og karsykdommer 
nytter! Forskning redder 
liv takket være stadige 
fremskritt og kommer alle 
pasienter i hele Norge til 
gode.»

Send sms
HJERTE til 2216

og gi 150 kr
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