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Inspirert ungdom
Nasjonalforeningen Moss demensforening valgte å samarbeide  
elever fra valgfaget Innsats for andre under Demens-
aksjonen 2018. Det ble en god opplevelse både for elever og 
lokallag.

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

F O T O    |   M O S S  AV I S  /  H E N R I K  S K O L T

Det hele startet med et informasjonsbrev fra 
sekretariatet om å ta kontakt med skoler som hadde 
valgfaget. Dette motiverte lederen i lokallaget, Vivian 
Sandvold, til å sende ut e-post til skolene i området. 
Deretter fulgte de opp med en ringerunde. 

Hoppern ungdomsskole falt for prosjektet, og 
allerede før sommerferien hadde skolen og lokallaget 
en avtale og en plan.
–  Etter skolestart besøkte to av oss klassen og informerte 
litt om arbeidet vårt, det å være frivillig, og hvordan 
det er å være pårørende og ektefelle til en person med 
demens, forteller Sandvold. 

–  Ungdommene ble ganske fascinerte og motiverte 
for å gjøre en innsats.

På sitt andre besøk, uken før Demensaksjonen, 
svarte de på spørsmål. Elevene hadde fått kunnskap og 
faktaopplysninger, men nå ble det tydelig at de også 
trengte å bli trygge på å bruke dette når de skulle ut 
med bøsser.

–  Vi veiledet elevene i rollespill, hvor de fikk øvd 
seg på spørsmål de antok de ville få av mulige givere. 
De syntes det var en flott måte å lære og bevisstgjøre 
seg på faktakunnskapen de nylig hadde fått om demens, 
forskning og frivillig arbeid.

I forkant ble det sendt ut pressemelding til avisa, 
banken og ordføreren. Moss avis kom og laget en fin 
reportasje med bilde i avisen. Det ble gjort en avtale 
med banken, som skulle overvåke opptellingen av 
pengene.

Ungdommene hadde delt seg opp  i grupper. De 
gikk rundt i eget lokalmiljø og i sentrum to dager i 
løpet av uka, både i og utenfor skoletiden.

Som en ekstra motivasjon ble det utlyst en 
konkurranse, der den beste gruppa ble premiert. Hele 
klassen skulle også få premie i form av en hyggelig 
overraskelse. Den beste gruppa fikk sjokolademedalje, 
stor sjokoladeplate og små pokaler for flott innsats.

–  Til slutt troppet vi opp hos hele klassen, på avtalt 
tid, med pizza og brus. Jubelen stod i taket, forteller 
Sandvold.

DEMENSAKSJONEN 2019
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Blant alzheimermus og 
gylne froskeegg
Hun er pensjonist og pårørende. Han er en prisbelønt forsker og 
professor. Besøket på forskningslaboratoriet ved Universitetet i 
Oslo, skulle bli en drømmedag for Sissel Falck-Jørgensen (78).

–  Jeg er så privilegert og heldig! Dette gleder jeg 
meg veldig til!

Sissel Falck-Jørgensen smiler så det glitrer bak 
brilleglassene. Klokken nærmer seg to, og det er like 
før den spreke og engasjerte 78-åringen, pensjonert 
lærer, trebarnsmor, bestemor, oldemor og pårørende, 
skal få møte en ekte demensforsker. 

For snart ti år siden fikk Sissels ektemann, Finn, 
diagnosen alzheimer, og de siste åtte årene har hun 
valgt å støtte demensforskning gjennom 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nå skal altså Sissel 
få møte en av demensforskerne som, mye takket være 
givere som henne, kan jobbe med å knekke 
demenskoden.

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

F O R S K N I N G

Sissel Falck-Jørgensen fikk en drømmedag med demensforsker og professor Farrukh Abbas Chaudhry.
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Mange spørsmål
Sissel har rød kåpe, en pen grå ullgenser med mønster 
på, rød neglelakk og velfrisert grått hår. Hun er spent 
og godt forberedt, har reist fra Kolbotn til Oslo og til 
Domus Medica der demensforsker og professor 
Farrukh Abbas Chaudhry jobber. 

Og der kommer han. En smilende mann med 
briller og mørkt hår med gråstenk.

Noen minutter senere sitter Sissel og Farrukh og 
snakker engasjert sammen. På bordet står nybakte 
kanelsnurrer. Bakt av datteren på 12 år, kan professoren 
fortelle. 

Sissel har så mange spørsmål. Hun har skrevet dem 
ned på ark hun har med seg.

–  Jeg har lest meg litt opp på deg, og du minner 
så veldig om Finn, sier Sissel og smiler. Ektemannen 
hennes har nemlig en lang karriere som kjernefysiker 

bak seg. I dag er Finn på sykehjem og får fast besøk av 
Sissel annenhver dag.

–   Ja, da har vi noe felles. Jeg vurderte også 
kjernefysikk, for da kunne jeg jo finne ut noe helt nytt. 
Som lege reparer du bare. Men nå, som forsker, kan jeg 
gjøre begge deler. Så jeg vil si jeg er fornøyd med valget 
jeg gjorde.

Pappa med demens
Farrukh Abbas Chaudhry er født i Pakistan, men helt 
siden han seks år gammel ankom Norge en kald 
vinterdag i 1975 sammen med familien, har han bodd, 
studert og jobbet i Norge, med tre år i USA. Da Farrukhs 
pappa fikk kognitiv svikt ble han boende hjemme hos 
Farrukh og familien hans helt til det siste.

–  Vi er en storfamilie som bor i nærheten av 
hverandre, med brødre og søstre som kunne stille opp. 

Dekket fra topp til tå for ikke smitte forsøksmusene, får Sissel møte noen av de mange hundre som er med i forskjellige 
forskningstudier.
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For faren min tror jeg nok det å bo hos oss, med 
barnebarn og et hektisk hverdagsliv og oppgaver, gjorde 
at han følte han var til nytte. Kanskje bidro det til at 
han holdt seg ganske frisk lenge.

Sissel lytter interessert. Hennes Finn bor jo ikke 
hjemme, men hun synes det virker som om han har 
det bra på sykehjemmet.

–  Men når jeg sier det er på tide å gå, fordi jeg må 
hjem og lage middag, rykker han til i rullestolen. Det 
er nok ikke så lett å forstå. Men Finn er så grei. «Du 
vet, jeg er en lydig og tålmodig mann som er lett å ha 
med å gjøre», pleier han å si.

Selvinnsikt og åpenhet
Kanelboller og kaffe er konsumert, og Sissel har fått 
svar på mange av spørsmålene sine, blant annet om 
hennes datter med MS er mer disponert for alzheimer? 
Og om det er sånn at mennesker med demens blir 
sykere av ikke å være åpne om sykdommen?  

–  MS kan påvirke det kognitive, men det betyr 
ikke nødvendigvis at hun har stor risiko for å utvikle 
demens, og heldigvis har forskningen kommet langt 
når det gjelder MS, forklarer Farrukh. 

–  Og ikke alle med demens har selvinnsikt, det 
gjør det vanskeligere å være åpen om sykdommen, hvis 
de ikke selv mener de er syke. Da er det nok først og 
fremst de pårørende som vil ønske åpenhet. Det gjør 
jo livet lettere og man føler seg kanskje ikke så ensom.

Verdensledende forskning
Farrukh Abbas Chaudhry driver grunnforskning. Hans 
forskning foregår på et molekylært nivå, det vil si de 
leter etter endringer i signalstoff, proteiner eller celler 
i hjernen som forårsaker eller er knyttet til 
demensutvikling og som kan avsløre demens. Klarer 
vi å forutsi demens, har vi kommet et godt stykke på 
vei, sier Farrukh.  

En av de faktorene han har vært mest opptatt av, 
er delirium. Folkelig sagt; akutt forvirring. Delirium 
kan lede til demens, slik at ved å studere delirium, vil 

vi kunne forstå demens bedre. Delirium- og 
demenssenteret som Farrukh leder sammen med 
professor Torgeir Bruun Wyller, utforsker både 
hjernevæsker fra pasienter, hjerner til avdøde personer 
og mus med demens eller delirium i sitt arbeid.

En av Farrukhs viktigste teorier dreier seg om at 
feil i nervecellesignalering er sentrale i demensutvikling 
og at proteinavleiringer (amyloide plakk) i hjernen er 
et forsøk på å gjenopprette slik signalering. En teori 
ikke så veldig mange andre ser på.

–  Går du mot strømmen du da, spør Sissel.
–  Ja, det kan man nok si. På dette området er vi 

verdensledende.
–  Jeg synes jeg ser en Nobelpris, her!
Sissel ser bort på Farrukh. Han smiler.
–  Takk, takk. Men det er vel å ta litt hardt i. Og nå 

har jeg vel pratet nok. Vil du være med ned på labben 
og se på forsøksmus med alzheimer? Forskeren kikker 
bort på Sissel.

Sissel nikker. –  Så klart! Det vil jeg gjerne.

Uvurderlige mus
Etter å ha skiftet fra topp til tå, og tatt på seg 
laboratorieantrekk, står Sissel og måper inne blant 
mange hundre forsøksmus. Det er viktig å unngå smitte 
– ikke at musene skal smitte Sissel, men at Sissel og 
andre besøkende kan smitte musene. Flere av burene 
er merket «Chaudhry». Her er mus som testes for 
forvirring og kognitiv svikt i små labyrinter, mus som 
løper på tredemølle for å finne ut om hard fysisk trening 
har effekt på demens, mus med angst og mus med 
depresjon. Babymus og voksne mus.

–  Dette er jo helt fantastisk! Sissel smiler under 
munnbindet. I tillegg til musene har hun også fått hilse 
på forskningsfrosker fra Sør-Afrika, med egg som er 
spesielt egnet til demensforskning. 

–  Og nå må jeg bare spørre deg; er du glad i mus? 
Nå er det Farrukh som smiler. Jo - han elsker mus. Og 
dyr generelt.

–  Dette er nesten litt flaut, men på et tidspunkt 



Forskningsfrosker fra Sør-Afrika har egg som er spesielt egnet til demensforskning, noe Chaudrey drar nytte av i sin 
forskning.
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hadde vi flere marsvin, to kaniner, en hane og tre høner 
hjemme hos oss.

–  Oi! Sissel himler med øynene.

Håp om å løse demensgåten?
Farrukh Abbas Chaudry har stort sett jobbet i Norge. 
Han mener Norge er et fint sted å være forsker.

–  Det beste med å forske i Norge, er at vi ikke er 
styrt av store medisinske firmaer, og at vi får lov til å 
leke litt. Det er helt nødvendig for forskningen, mener 
jeg. Ulempen med å jobbe i et lite land, er at miljøene 
er små, med færre fagfolk og mindre utstyr. Men jeg 
kunne ikke tenke meg å jobbe noe annet sted, og jeg 
er utrolig takknemlig for støtten fra mennesker som 
Sissel.

Og så, det Sissel selvsagt lurer på: om Farrukh har 
tro på at det er mulig å løse demensgåten og kunne 

kurere sykdommen. Hva vil det han har funnet ut, 
bety?

–  Vi har sett på hjernevæsken hos pasienter med 
delirium og/eller demens og funnet at de har endret 
innhold av betennelsesproteiner og aminosyrer i 
hjernen.

–  I våre musemodeller har vi oppdaget endringer 
i proteiner som påvirker signalene til nervecellene. 
Dette har gitt oss viktig innsikt i sykdomsprosessene. 
Sammen med oppdagelser fra andre grupper i verden, 
vil dette gjøre det mulig å sette hele puslespillet 
sammen. Sammen vil vi helt sikkert løse demenskoden, 
spørsmålet er bare når det skjer.

Sissel smiler. Hun er glad og full av inntrykk, men 
det begynner å bli på tide å takke for seg. 

–  Det har vært en drømmedag!
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2018 var det siste året med TV-aksjonsmidler. Det betyr at 
Demensaksjonen framover blir enda viktigere, både for 
forskning og lokale tiltak. 

Demensaksjonen 2019

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

Hvorfor samle inn penger?
Det som samles inn under Demensaksjonen går til 
forskning og til lokale prosjekter. Med midlene fra 
TV-aksjonen i 2013 har mange forskningsprosjekter 
startet opp, og mange gode lokallagsprosjekter kommet 
i gang. Selv om TV-aksjonsmidlene er brukt opp, er 
det fremdeles mulig å søke midler til lokale prosjekter. 
Siden potten nå er mindre blir lokallag som har 
innsamling under Demensaksjonen prioritert i 
søkerbunken. 

Hva får lokallag støtte til?
I årets søkerrunde, med frist 15. april, er det blitt gitt 

støtte til blant annet demenskafeer, hyggetreff, utflukter, 
informasjonsmøter, sommertreff, kunstprosjekter, 
underholdning på sykehjem, åpne fagdager og mye 
mer. 

Hvordan samle inn penger?
For noen lag kan det virke vanskelig å arrangere en 
større innsamlingsaksjon, med bøsser og bøssebærere, 
roder, opptelling og mye mer. Da kan det kanskje være 
lettere å begynne litt i det små. Hver bøsse teller, hvis 
den er i bevegelse. 

DEMENSAKSJONEN 2019

Nyttig informasjon
På medlemsnettet kan dere finne:
• Bestillingsskjema
• Registreringsliste for bøssebærere
• Lister over skoler med Innsats for andre
• Annonser og pressemeldinger
• Tips til rekruttering av bøssebærere
• Tips til andre typer innsamling
 og mye mer.

www.nas jona l foren ingen .no/
demensaksjonen-kampanje

En ekstra bøsse 
Resultater fra de siste ti årene med Demens-
aksjon viser at en bøsse i gjennomsnitt samler 
inn 1 500 kroner. To bøsser kan raskt bli 
3 000 kroner. Det er ikke så mye som skal til 
for å øke inntektene. 
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Ta en telefon til en skole
Det er over 470 skoler som har valgfaget Innsats 
for andre. Mange skoler er på utkikk etter 
oppgaver til elevene, og Demensaksjonen kan 
være en god start på høstsemestret. 

Ta kontakt med skolene før sommerferien, 
og gi beskjed om at Nasjonalforeningen for 
folkehelsen har et gratis skoleopplegg om 
frivillighet. Det krever ofte ikke mye oppfølging, 
siden elevene selv skal gjøre mye av det praktiske. 
Vær gjerne på tilbudssiden, som for eksempel 
komme og snakke om hvordan det er å være 
pårørende til en person med demens.

Lister over skoler finnes på www.
nasjonalforeningen.no/demensaksjonen-
kampanje

Bøsse foran valglokalet
Start Demensaksjonen tidlig i år. Mandag 9. 
september er det kommunevalg. Gjør som Lise 
Stormo i Oslo gjorde under forrige valgkamp. 
Ta med en bøsse og stå utenfor valglokalet! 
 PS. Husk å spørre om tillatelse.

Gå kveldstur med en venn
Magne og Alf fra Oppdal tok seg en kveldstur 
med bøsser, og stakk innom Kulturhuset etter 
at de hadde gått ruta si. Der var Riksteateret på 
besøk, og gutta sto klare med bøssene da 
publikum ankom. Det ble fulle bøsser før 
kvelden var over. 

Få fart på bøssa!
Mange lag har stands i løpet av Demensaksjonen. 
Ta med en bøsse eller to, og gå rundt med den. 
En bøsse som bare står på bordet, samler mindre 
enn en bøsse som er i bevegelse. Ta bena fatt! 
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En reise der ordene forsvinner
15 år gammel ante ikke Gina Valstad at livet skulle endre seg så fort. 
At pappaen hennes skulle bli helt forandret, og ungdomstiden helt 
ulik alle andres. Nå vil hun fortelle sin historie.

Året er 2012, og jeg er snart konfirmant. Jeg gleder meg 
veldig! Men det er en ting som bekymrer meg. Pappaen 
min har blitt så rar. Han snakker rart, og han går mange 
mil om dagen, hit og dit, dag og natt. På bussen hjem 
fra skolen, kjører vi ofte forbi en mann, og det er mange 
som peker og sier: «Hva feiler det den mannen? Han 
går jo hele tiden.»

Det er pappaen min de snakker om. Jeg skjemmes, og 
jeg tenker det samme som de andre: «Ja, hva feiler det 
egentlig pappa?»

Hva har jeg gjort galt?
Det er søndag 13. mai. Det er konfirmasjonsdagen min, 
en stor dag for meg. Pappa kommer ikke til kirka, og 
jeg er kjempelei meg. Mange tanker surrer rundt i hodet 
mitt. Er jeg ikke viktig? Er jeg ikke like mye verdt 
lenger? Hva har jeg gjort galt? Men jeg er også litt letta. 
Letta for at pappa ikke kan dumme meg ut.

Pappa kommer til middagen, han spiser fort og 
MYE. Han snakker om rare ting som sola, månen, 
stjerner og strøm. Jeg ser at folk synes det er litt for 
mye. Pappa drar rett etter kaffen. Han må ut å gå igjen.  
Hvorfor må pappa gå tur istedenfor å være sammen 
med meg på min store dag?

Livet er så urettferdig!
21. mai samme år kom svaret. En uke etter 
konfirmasjonen får jeg beskjed at pappa har blitt innlagt 
på psykiatrisk avdeling. Han har blitt hentet av politiet 
fordi han nektet å bli innlagt. Jeg synes det er forferdelig 
å tenke på, men han var i en psykose og de mistenkte 
demens. Etter mange MR, CT og røntgenundersøkelser 
fikk vi den triste beskjeden om at vår pappa, på bare 
52 år, hadde fått frontallappdemens. Ting svartnet helt. 

Jeg besøkte ham litt mens han var innlagt. Men 
jeg turte ikke å si til andre at pappa var innlagt på 
psykiatrisk avdeling. Jeg følte at alle som lå der ble 

T E K S T    |   G I N A  VA L S T A D

U N G  PÅ R Ø R E N D E

Gina opplevde at faren hennes fikk demens i en alder av 
52 år.
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stemplet som gale. Jeg husker jeg kom inn på rommet 
til pappa og så at alt han hadde der var en seng. Det 
minnet meg nesten om en glattcelle. Jeg ville bare sette 
meg ned og grine, men jeg kunne ikke vise det for 
pappa. 

Hvorfor? Hvorfor har pappa fått demens? Livet 
føltes så urettferdig. Jeg ville ha en frisk pappa, en pappa 
som kunne være med på fotballkamper og 
skoleavslutninger. En pappa som kunne være en del 
av hverdagen min, se meg vokse opp og si at han var 
stolt av meg uansett hva jeg gjorde. Men sånn var det 
ikke lenger.

Jeg må være sterk
Pappa begynte å kjøpe en drøss av ting. Han kjøpte
iPhone, Mac og iPod til alle oss barna. Han brukte
tusener av kroner, på mye rart. Han tippet mange
ganger i uken fordi hans største ønske var å vinne på
lotto sånn at vi ungene kunne få alt. Jeg tror han ville
vinne for å si unnskyld, fordi han var så lei seg for å ha
blitt syk og ikke kunne hjelpe oss med ting som andre
fedre. Fordi han skjønte at han var blitt syk og at han
kom til å bli verre. Han prøvde å skjule det så godt han
kunne, men jeg så ofte at han var lei seg, og mange
ganger så jeg at tårene bare kom.

Jeg ville også bare skrike, men jeg tenkte jeg ikke
kunne skrike foran pappa. Han hadde det mye verre
enn meg, han visste at han snart kom til å glemme alt.
Jeg måtte være sterk, og være der for pappa. Skrike
kunne jeg gjøre når jeg kom hjem til mamma. Mamma
og pappa er skilt og jeg pleide å være annen hver helg
og hver tirsdag hos pappa. Men da han ble syk, var jeg
bare der når jeg ville på dagtid. Jeg greide å holde igjen
tårene helt til jeg kom hjem til mamma. Overfor pappa
viste jeg styrke, og jeg husker jeg sa: «Dette går bra
pappa, det er ikke din feil at du har blitt syk. Vi skal stå
i dette sammen, jeg er glad i deg uansett.» 

På et vis var jeg veldig letta. Letta for at pappa 

hadde fått en diagnose, fordi jeg endelig kunne fortelle 
de andre på bussen at den mannen som gikk så mange 
turer, hadde demens. Han kunne ikke noe for at han 
gikk dag og natt og sa dumme ting - dette var en del 
av sykdommen hans.

Søvnløse netter og prestasjonspress
Mange netter gråt jeg meg i søvn fordi jeg var så 
bekymret for pappa.

Hvor vil veien gå? Hvor gammel vil pappa bli?  Jeg 
husker jeg var livredd for at pappa skulle rote seg bort 
når han gikk så mange turer, men det som betrygget 
meg litt, var at pappa sendte «god morgen»- og «god 
natt»- melding hver dag.

Jeg følte et stort ansvar  for pappa, men jeg skulle 
jo også prestere på skolen. Jeg var så trøtt og sliten, og 
karakterene begynte å gå nedover fordi det var så mye 
annet som surret oppi hodet mitt!

Livsviktig oppfølging
Jeg gikk til helsesøster omtrent èn gang i uken. Uten 
henne å snakke med vet jeg ikke om jeg hadde klart 
meg igjennom skolen. Hun sa at jeg hver dag skulle 
sette av tid til noe som gledet meg. Som trening, eller 
det å være sammen med andre og koble av litt. For meg 
var dette vanskelig, for jeg hadde mest lyst til å stenge 
meg inne. Men å snakke med helsesøster hjalp meg.

En ting jeg har savnet veldig, er en litt annen 
oppfølging fra profesjonelle. Noen som kunne ha gått 
inn i klassen min og fortalt medelevene og lærerne litt 
om demens. For folk spurte, og jeg har alltid vært åpen 
om at jeg har en far med demens. Men var jeg litt lei 
av å måtte fortelle historien om og om igjen. Jeg klarte 

“Jeg savnet noen profesjonelle 
som kunne kommet inn i klassen 
min og fortalt litt om demens.”
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jo ikke å svare på alle spørsmålene deres.

Reisen videre 
I omtrent tre år klarte pappa å bo hjemme hos seg selv, 
med støtte fra noen av oss i familien. Men plutselig i 
mai 2015 våknet alle i familien opp av en SMS fra 
pappa. Han skriver at han er på tur nordover til broren 
vår. Alle ble stressa. 

Jeg skulle egentlig ha eksamen den dagen, men 
den måtte jeg bare droppe.  Hva om pappa blir påkjørt 
langs E6? Hva om han har druknet eller rotet seg helt 
bort? Så i stedet for å ta eksamen, ble jeg med på 
leteaksjon etter pappa. Vi fant ham 2,5 mil hjemmefra. 
Han nektet å være med hjem, så vi måtte tilkalle politiet. 
Å se dem løpe etter pappa og ta tak i ham, var veldig 
vondt, men jeg vet det var nødvendig. Han kunne jo 
ha blitt påkjørt.

Bekymring og søvnløse netter
Det ble søkt plass i et bofellesskap der pappa kunne få
tilsyn hele tiden, men det var ikke ledig plass noen
steder. I august gikk han igjen ut om natten, men da
hadde vi endelig fått ordnet med GPS på mobilen hans.
Men vi var ikke i nærheten, så vi måtte ringe politiet,
som hentet ham. Jeg ble mer og mer bekymra for pappa, 
og lurte på om jeg burde flytte til ham. Men det ville 
bety at jeg ikke kom til å klare å gjennomføre skolen. 
Jeg måtte jo tenke litt på meg selv også.

Endelig, i oktober samme år, fikk pappa flytte til 
et bofellesskap. Alle i familien følte seg hundre kilo 
lettere.

Mer åpenhet og forståelse
Det er nå seks år siden pappa fikk diagnosen, og i dag 
er han på sykehjem. Han har mistet språket og kjenner 
oss ikke igjen.

Jeg har nå blitt likeperson for andre unge pårørende 
med demens i familien fordi jeg ønsker å  hjelpe de 

som er i samme situasjon som meg. Da pappa fikk 
demens følte jeg at jeg var den eneste som hadde en så 
ung far med sykdommen. Jeg vil så gjerne dele 
erfaringer og være en god samtalepartner for andre i 
samme situasjon.

 Jeg har hatt med meg pappa på butikker og på 
togturer. Da har vi møtt folk som himler med øynene, 
og kjefter på pappa. Ja, pappa snakker om mye rart som 
folk ikke skjønner. Men det står ikke demens i panna 
på ham. Det gjør det ikke til noen andre med demens 
heller. Så et råd til dere der ute; gi heller et smil og snakk 
med personene istedenfor. Tenk på hvordan personen 
med demens føler det, de kan jo ikke noe for det. Det 
er en sykdom. Og vi pårørende som skjemmes så mye 
fra før, hvordan tror dere vi føler det når dere himler 
med øynene?

I dag er Gina likeperson for andre unge som opplever en 
demenssykdom i familien.
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Akutt forvirring 
Min mormor har demens. Hun bor hjemme 
med min morfar og har hjemmesykepleiere 
som kommer innom. Plutselig er hun blitt så 
mye dårligere. Hun er veldig forvirret og gråter. 
Da jeg besøkte dem i går, kjente hun meg ikke 
igjen. Kan demens utvikle seg så hurtig?

Hos eldre personer med demens kan en akutt 
forvirringstilstand komme ganske plutselig. Ofte er 
slik akutt forvirring eller delir som det heter, forårsaket 
av en enkel infeksjon som for eksempel en 
urinveisinfeksjon. Hun bør derfor undersøkes med 
tanke på for eksempel en urinveisinfeksjon eller annen 
infeksjon, eller andre tilstander som skal behandles. 
Kanskje kan hjemmesykepleien være behjelpelig med 
dette, eller kontakt lege.   

Egg og kolesterol
Jeg leste at egg igjen er koblet til hjertesykdom. Er 
det sunt å spise egg for hjertet eller ikke?

Det stemmer at det er kommet en studie som kobler 
egg til hjerte- og karsykdom. Forskerne bak studien 
sier imidlertid at denne studien ikke kan si at egg er 
årsak til hjertesykdom. Vi vet at ca. 20-30 % av den 
norske befolkningen får høyt kolesterol av egg. Så 
dersom du har, eller får høyt kolesterol, bør du begrense 
inntaket av egg. Andre kan bare spise egg som vanlig. 

TAVI

Jeg har i mange år hatt problem med en hjerteklaff. 
Sist jeg var hos legen snakket hun om at det kunne 
bli aktuelt med TAVI. Hva er det og hva vil det si?

TAVI er en behandlingsmetode for de som har trang 
aortaklaff (klaffen som fører blodet ut i hovedpulsåren). 
Tilstanden kaller vi aortastenose. Aortaklaffen kan 
enten skiftes ut ved kirurgi eller ved TAVI. Ved TAVI 
blir en ny aortaklaff satt inn i hjertet ved hjelp av et 
kateter. Kateteret blir ført inn via en blodåre i lysken 
og ført inn i hjertet til der hvor klaffen skal settes inn. 
Før var dette en metode som bare ble brukt til dem 
som ikke ville tåle belastningen en stor hjerteoperasjon 
ville gi. Nå er klaffene og resultatene etter at klaffene 
er satt inn blitt så gode at stadig flere får utført TAVI. 

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

Karen Inga Utsi Gaup
Fylke: Finnmark
Tlf: 918 16 068

Kirsten Inger Anti
Fylke: Finnmark
Tlf: 995 66 722

KONTAKT EN LIKEPERSON

Kirsten Inger er pårørende til sin far som fikk demens 

i en alder av 63 år. Hun kan være en god samtalepartner 

og støtte for deg. 

Karen Inga er pårørende til sin mor og ønsker å dele 

sine erfaringer med andre pårørende. 

Begge behersker nordsamisk både muntlig og skriftlig 

og er medlemmer i Karasjok demensforening.
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–  Du har jo ingenting å tape på å være åpen. Ingenting. 
Hver gang jeg glemmer noe, blir jeg jo påminnet om 
sykdommen. At den er der hele tiden. Da er det ikke så 
enkelt å bare «fokusere på noe annet», liksom.

Småbarnspappa med alzheimer

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

Kjøre, hente, lage middag, være foreldrerepresentant 
i FAU. Det var et vanlig, hektisk familieliv. Morten 
Veum hadde kone, barn, jobb og hus. En diagnose 
skulle forandre alt, for Morten var ikke bare sliten eller 
deprimert, slik de trodde, han hadde alzheimer. Han 
var 42 år gammel, småbarnsfar og en mann i sin beste 
alder.

En helt ny hverdag
Sola skinner, det er midt på dagen og stille i 
rekkehusgrenda i Sørumsand. På terrassen foran et av 
de røde husene, et hus han har arvet av moren sin, sitter 
en fyr i jeans og grå strikkegenser og tar seg en røyk. 
Det er en vanlig dag i det nye livet til Morten. Ganske 
stille. Ganske ensomt, egentlig. Kona ønsket skilsmisse, 
og sånn ble det. Barna, i alle fall yngstemann, ser han 
annenhver helg. 

–  Vil dere ha kaffe? 
Morten går ut på kjøkkenet og henter kopper og 

en kanne med kaffe han har laget. Han er god på det. 
Middag er noe han har sluttet med, det gidder han ikke 
når det bare er til ham selv. Knekkebrød med gulost, 
kaffe og røyk, holder i massevis.

–  Jeg går ikke på butikken før jeg sulter, for å si 
det sånn. Da går jeg heller ut og spiser.

Både mor og far med alzheimer
På kjøkkenveggen henger en digital kalender der 
Morten plotter inn alle avtaler. I dag er det møte med 
Individuell Plan-teamet i kommunen som er dagens 
aktivitet. Og så oss, da. Som kommer for å høre Mortens 
historie. Om å være en mann i sin beste alder, uten 
fremtid – eller, en fremtid som Morten vet hvordan vil 
bli. Han har sett sin far gli gradvis bort og bli mer preget 
av demenssykdommen, for til slutt å dø på sykehjem. 
Nå ser Morten moren gå samme vei, bare 65 år gammel. 
Hun fikk alzheimer diagnosen, bare seks måneder før 
sønnen sin.

–  Det er jo ingen vits i å lure seg selv, jeg vet jo 
hvordan det går. Det siste jeg ønsker er å sitte på et 
hjem og tisse på meg, uten språk og uten å vite hvem 
jeg er og ikke kjenne igjen barna. Det er jo ikke noe 
liv?

Vet at pappa er syk
Utenfor i den lille hagen bak huset drar Morten stolt 
av presenningen som viser seg å skjule et motorisert 
kjøretøy, en liten mini- ATV. 

–  Jo, det var jo en ganske fin gave, men jeg synes 
det er viktig at vi har noe å drive med når guttungen 
er her, sier Morten. Han viser frem to oppblåsbare 
sumodrakter, også en gave til sønnen som Morten så 

D E M E N S
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gjerne vil at skal trives hos pappa.
–  Han vet at jeg er syk, men ikke hva jeg feiler.
I et hjørne av stua står siste rest av det lille 

flyttelasset Morten tok med seg fra huset han og 
ekskona var i gang med å pusse opp. Det er IKEA-poser 
med rester fra hans liv, slik det var før. Rulleskøyter, 
fleecejakker, diverse klær, sko og duppeditter som tyter 
ut av de blå posene. Posene har stått der en stund.

–  Jeg vet ikke om jeg gidder å pakke ut. Jeg har jo 
det jeg trenger. Og det er jo ingen ting som haster.  

Morten har god tid. Litt for god tid. Dagene som 
enslig og uføretrygdet kan bli lange. Samtidig har han 
dårlig tid. Litt for dårlig tid. Mens dagene snegler seg 
av gårde, haler sykdommen innpå. Er han heldig får 
han fire-fem gode år. Er han uheldig, kanskje bare to. 
Ingen vet. Det eneste som er sikkert er at Morten aldri 
vil bli frisk.

Åpenhet og kampvilje
–  Hva jeg gjør? Nei, det blir å drive litt med aksjer på 
nett, sier Morten og viser frem på laptoppen med 
programmene og nettsidene han følger med på. 

–  Jeg er ikke så opptatt av å tjene på det. Penger 
er ikke viktig for meg. Jeg har det jeg trenger. Det er 
mest fordi det er gøy og interessant å følge med, og så 
tikker det inn litt penger innimellom, forteller Morten. 

Men det tikker også inn avtaler om møter med 
Iindividuell Plan-teamet, og det er på disse møtene 
Mortens liv blir håndtert. Av lege, psykolog, sosionom, 
personlig assistent – alle menneskene som bidrar til å 
gi Morten den hjelpen og de tjenestene han har krav 
på. Tjenester det har krevd både krefter og kampvilje 
å få på plass. For han faller litt utenfor standardboksen. 
En 42-åring med alzheimer er ikke vanlig. Heldigvis. 

Morten vet hva han kan vente seg i forhold til alzheimers sykdom. Er han heldig får han fire til fem gode år til.
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–  Vann? Pepsi Max, eller noe? Mina Gerhardsen smiler 
og viser vei inn i den store, lyse leiligheten med utsikt 
over Oslo i tre ulike himmelretninger. På gulvet i stua 
står en rød- og hvitstripete trestokk med bein – altså 
en bom, samt en mini-trampoline. 

–  Det er jentenes, smiler Mina. Jentene det er 
snakk om er døtrene Alde (11) og Alba (7). 

–  Når de begge to har bestemt seg for å drive med 
turning må vi jo ha litt utstyr her hjemme.

Hjemme betyr toppleiligheten på Sandaker, som 

gikk fra å være liten til ganske stor, da familien på fire 
fikk kjøpt naboleiligheten og slått ut noen vegger. Nå 
er nye vegger på plass – mange av dem fylt opp med 
bokhyller. Hyller fulle av bøker. Den umettelige 
bokormen Mina Gerhardsen har slukt dem alle – 
biografier om Mao og om Barack Obama, krim og 
chick-lit, og flere bind om landsfader og farfar Einar 
Gerhardsen. 

Men nok bolig- og interiørbeskrivelser. La oss 
fokusere på Mina – turnmammaen og politikerdatteren 

N Y  G E N E R A L S E K R E TÆ R

Tøff utenpå
Tøff. Sterk. Erfaren. Hvem skulle trodd at Mina Gerhardsen 
egentlig er veldig sjenert.

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

F O T O    |   S I W  P E S S A R

–  Jeg har alltid visst om organisasjonen og at det er den solid og driver viktig folkehelsearbeid, og at den har en lang og 
imponerende historie, sier Mina Gerhardsen, ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
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med bakgrunn både fra politikken og som 
generalsekretær i Actis, kommunikasjonsdirektør i 
Norad. Og nå – nyansatt generalsekretær i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen.

En viktig jobb
–  Hvorfor hadde du lyst på denne jobben?

–  Alle mine jobbvalg har handlet om at jeg ønsker 
å jobbe med noe viktig, sier Mina.

–  Det Nasjonalforeningen for folkehelsen står for 
og gjør, er nettopp det. God folkehelse er viktig for alle, 
alle ønsker jo å kunne leve gode liv så lenge som mulig. 
Det handler om å gjøre det lett for folk å ta gode valg 
for helsen, enten vi snakker om fysisk aktivitet og 
kosthold eller andre ting som bidrar til å ta vare på 
helsen og forebygge sykdom. Folkeopplysning er viktig, 
men vi trenger samtidig gode løsninger som legger til 
rette for folk. Systemene rundt oss må gjøre det enkelt 
å ta kloke valg på vegne av helsen vår, mener hun. 

–  Se hva vi fikk til med røykeloven! 
At mamma, Tove Strand, som helseminister bidro sterkt 
til å få innført den loven og blir kalt «røykelovens mor», 
er noe den nye generalsekretæren er ganske stolt over.

 –  Røykeloven var jo heller ikke spesielt populær 
da den kom. Men se hvor vi er i dag. På jobben, på fest, 
på gata. Du ser jo nesten ikke røykere lenger. I dag er 
de fleste enige om at det var en lov som viste seg å være 
klok å få på plass. 

Tåler noen stormkast
Mina Gerhardsen er tilsynelatende ikke redd for 
konflikter og motstand. 

–  Nei, jeg har etter hvert fått mye trening i å stå i 
at det skjer mange ting og at det kan stormer litt.

Både som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Røde 
Kors, og som statssekretær for Jens Stoltenberg da han 
var statsminister, har hun måttet takle ulike grader av 
vindstyrke. Fra laber bris til full storm.

–  Liker du det litt?

–  Ja.  Mina smiler, noe hun ofte gjør.
–  Det er jo når ting blir vanskelig at du virkelig 

får brukt deg selv. 
Men det hender Mina trenger et råd. Da ringer 

hun mamma Tove eller storesøster Marte.

Arvelig disponert
Mina Gerhardsen er Oslo-jente. Født og oppvokst på 
Stovner med storesøster Marte, mamma Tove Strand 
og pappa Rune Gerhardsen. Med to aktive 
politikerforeldre og en bestefar som het Einar, lå det 
politikk i veggene. Det var vanskelig for lille Mina å 
unngå å tenke at det var politikk man drev med.

–  Jeg kan vel si jeg var fem år da jeg tok mine første 
steg inn i politikken, smiler Mina. Som femåring ble 
hun med i Framfylkingen, og senere i AUF. 

–  Jeg var veldig engasjert og idealistisk, og var 
overbevist om at vi kunne redde verden.

–  Tror du ikke det lenger?
–  Jo, jeg gjør vel egentlig det. Men jeg ser vel at 

det noen ganger trengs litt tid, og at man må bygge 
gode lag for å få det til.

Sjenert og engasjert
–  Jeg er veldig sjenert. Særlig når det handler om meg 
selv. Å snakke foran tusen mennesker er ikke like 
skummelt som å bli portrettintervjuet, forklarer Mina, 
som med tiden har lært å takle rampelyset, selv om 
hun beveger seg langt utenfor komfortsonen. 

Hverdagen til den nye generalsekretæren ligner 
nok på de fleste småbarnforeldres situasjon, der det 
kan kjennes som timene ikke alltid strekker til. Jobben 
krever sitt. I tillegg skal det følges og hentes. Skole. 
Turning. Bursdager. Lekser. Det er et vanlig syn å se 
mamma Mina Gerhardsen på tilskuerbenken i diverse 
turnhaller, ofte med med pc, for å kunne være på jobb 
samtidig.

 Mina opplever at hennes døtre har en ganske 
annerledes barndom enn hennes egen.

N Y  G E N E R A L S E K R E TÆ R
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–  Den store endringen er jo at barndommen i dag 
er veldig organisert. Vi hadde mye mer frihet før, og 
var ikke like mye under voksenoppsyn. Den var også 
mye mer fysisk aktiv, med mye lek ute. Og så er det jo 
en helt annen verden full av digital input. Barn i dag 
har muligheten til å tilbringe store deler av fritiden 
foran en skjerm. Vi hadde tilgang på en halvtime med 
NRK. Det er klart det er annerledes, og byr på helt 
andre utfordringer for oss som er foreldre i dag, når 
det gjelder å bidra til at ungene våre får nok luft og 
aktivitet.

Makt og mangfold
Mina smiler igjen. Smilet er en viktig del av hennes 
identitet og personlighet. Men det betyr ikke at Mina 
Gerhardsen bare er snill og myk. I 2007 var hun på 
fjerdeplass i bladet Kapitals rangering av Norges 
mektigste kvinner. Både som politisk rådgiver og som 
leder i sentrale organisasjoner har hun utøvd makt, 
trukket i tråder og drevet påvirkningsarbeid.

–  Å være en mer synlig organisasjon, er et mål for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Har du noen 
tanker om hvordan du vil jobbe med det?

Mina rister på hodet. 
–  Før jeg kan si noe om det, må jeg få lov til å bli 

kjent med organisasjonen. Det gleder jeg meg til. Å 
komme ut og møte folk, lære, lytte – det er det den nye 
generalsekretæren ønsker å bruke mye tid på.

–  Hvor godt kjente du Nasjonalforeningen for 
folkehelsen fra før?

–  Jeg har alltid visst om organisasjonen, at den er 
solid og driver viktig folkehelsearbeid, og at den har 
en lang og imponerende historie. Og jeg har alltid vært 
opptatt av ikke å kaste frimerker.

Forebygging og folkehelse
–  Hvilke av områdene forskning, demens og 

folkehelse har du mest erfaring fra?
–  Det er nok folkehelse.  Jeg er veldig opptatt av 

at vi må lykkes bedre med forebygging. Det er så 
uendelig mye bedre for enkeltmennesker og samfunn 
å få til å forebygge helseproblemer enn å satse på å 
reparere. Ofte er det også for sent å få alt bra igjen. Vi 

må få økt oppmerksomheten på godene ved å være 
føre var. Fokuset på ulikhet i helse føler jeg er veldig 
viktig. Men demens er også en sykdom det trengs å 
synliggjøre, og som berører stadig flere.

Alltid «på»
Det som går igjen når man leser eller hører om Mina, 
er at hun alltid er «på» og elsker å jobbe. Og når hun 
har fri – da  jobber hun.

–   Jeg bruker fritiden min til å skrive, det er 
avkobling for meg, sier Mina. Hun har en blogg som 
handler om ord og kommunikasjon, og det er dette 
hun har skrevet og gitt ut bøker om. Og så leser hun et 
par bøker i uka. Gjerne akkompagnert av en pose 
ostepop og en boks Pepsi Max .

–  Det klassiske spørsmålet; hvordan får du tid til 
alt dette? Skrive bøker. Lese bøker. Krevende jobb. 
Diverse videutdanningskurs. Blogg. Foredrag. Mann 
og barn. Døgnet har et begrenset antall timer for deg 
også?

Mina smiler. 
–  Jeg trener ikke. Det sparer jeg mye tid på. Men 

jeg er glad i å gå, altså, legger hun fort til.  

Mina Gerhardsen gleder seg til å bli kjent med  
organisasjonen. Å komme ut og møte folk, lære og lytte.
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KO M M U N E VA L G E T

Sykehjemmet reddet av demensforeningen
– Vi ble som forening provosert, fordi vi vet at det er mangel på sykhjems-
plasser. Det er mange på venteliste, og vi mener kommunen prioriterer feil. 
Derfor ble det et stort og heftig engasjement i denne saken, sier Greta 
Andersen, leder for demensforeningen i Fredrikstad. 

Dette var en del av en lang prosess om sykehjemsplasser 
i Fredrikstad. Det bygges nye sykehjem, men det er 
ikke penger til drift. Derfor legges andre sykehjem og 
avdelinger ned eller pusses opp, slik at beboere og 
personalet blir flyttet til det nye sykehjemmet. Dermed 
sparer kommunen penger på drift. 

Dette fant ikke demensforeningen seg i, og 
gjennom godt politisk arbeid og flere leserinnlegg, blir 
ikke sykehjemmet nedlagt likevel. 

Å få til en endring
– Det føles veldig bra å ha vært med på å få til en 
endring i noe som så ut til å være bestemt på forhånd. 
Vi gir ikke opp, det kommer flere kamper, sier 
Andersen. 

Dette er bare en av sakene demensforeningen har 
engasjert seg i. Styret i Fredrikstad demensforening, 
snakker jevnlig om politikk. De tar opp saker på 
styremøter og blir enige om hvem som gjør hva. 

Demensomsorg
Demensforeningen har vært i møter med de ulike 
politiske gruppene i kommunen, og snakket om 
demensomsorgen, som de mener er underprioritert. 

– Det er ikke penger nok til personale og det er for 
lite aktivitet på sykehjemmet, og dette mener vi at vi 
må fortelle dem som styrer, sier Andersen.  

Demensforeningen følger med i møtekalenderen 
til helse- og velferdsutvalget om hvilke saker de har på 

agendaen, og møter opp som tilhørere der de synes det 
er relevante saker for dem. Når politikerne skal gjøre 
vedtak, oppfordrer demensforeningen dem ofte til å 
be om grundigere sakspapirer, så de har bedre grunnlag 
for å ta avgjørelser. De stiller også politikerne spørsmål 
i avisinnlegg. 

Viktig å engasjere seg
– Jeg mener det er superviktig og egentlig en selvfølge 
at vi engasjerer oss i lokale politiske saker som angår 
helse og velferd. Det er jo våre medlemmer det gjelder, 
og de må vi stå opp for. Det er ikke så mange som orker 
eller våger å ta kampen alene, sier Andersen. 

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

Faksimile fra Fredrikstad Blad.
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Kommunevalgkampen gir mulighet til å sette fokus på 
viktige politiske saker. Det er mange viktige lokale 
saker, og det varierer ofte fra kommune til kommune 
hva som er aktuelt. Nasjonalt er det løftet opp tre saker, 
som det er laget noen egne verktøy for. På medlemsnettet 
vil det også finnes mer generelle råd som kan brukes 
til alle lokale saker. 

Noe av innholdet på medlemsnett:
n   Oppskrift på hvordan bruke partienes 

  programmer.
n   Oppskrift på hvordan arrangere åpne møter.
n   Oppskrift på hvordan kontakte en politiker.
n   Facebook-kampanje for de tre nasjonale
 sakene, som kan deles på Facebook med tagg
 av politikere.  
n   Oppskrift på hvordan man kan benytte
 Facebook i kommunevalgkampen.

Tre nasjonale saker
n   Lokaliseringsteknologi (GPS) for personer med
 demens.
n   Et gratis skolemåltid til alle barn i grunnskolen.
n   Gratis møtelokaler i kommunen for 

  frivilligheten.

Lokaliseringsteknologi (GPS) for personer 
med demens
Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at det må 
være et tydelig offentlig ansvar for innkjøp og drift av 
GPS-teknologi, som er koblet til en døgnbemannet 
alarmsentral. Det må være et kommunalt ansvar å ha 
rutiner for å varsle og lete etter personer med demens 
som har gått seg bort. Det må også være kommunen 
som tar initiativet til å få tilbudet på plass, og starte 
arbeidet. 

Kommunevalgkamp 2019
9. september er det valgdag! Før det byr sommeren og høsten på 
kommunevalgkamp. På medlemsnettet finnes det nå en verktøykasse, 
som kan være til nytte for å få viktige saker om demens, folkehelse og 
frivillighet på dagsorden.

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

I L L U S T R A S J O N E R   |   L E N E  H A U G E R U D
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Et felles skolemåltid til alle barn i  
grunnskolen
Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at alle barn 
i grunnskolen skal få tilgang til et sunt og næringsrikt 
måltid i løpet av skolehverdagen. Ordningen bør være 
lik for alle skoler, slik at man får skolemat uavhengig 
av bosted og skoletilhørighet. Vi mener at en ordning 
med skolemåltid vil kunne være med på å utjevne 
sosiale helseforskjeller, fordi det sikrer at alle barn får 
minst ett sunt måltid om dagen. 

Gratis møtelokaler i kommunen for  
frivilligheten
Frivillige organisasjoner gir viktige bidrag til 
kommuner omkring i landet. Nasjonalforeningen for 
folkehelsen vil gjerne ha med så mange som mulig, og 
vil at frivilligheten skal få gjennomføre mange forskjel-
lige aktiviteter. Det er store forskjeller i 
kommunene på tilgang til lokaler for frivillige 
organisasjoner. Kommunepolitikere må ta dette 
videre, for å vise at de tar frivilligheten på alvor. 

KO M M U N E VA L G E T

Informasjon om kommunevalgkamp på medlemsnettet: 

www.nasjonalforeningen.no/kommune-valgkamp 
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Navn: Asborg Leirdal Kjærvik
Lokallag: Nasjonalforeningen Gaupne helselag, 
Nasjonalforeningen Sogndal, Leikanger og Lyster 
demensforening
Fylke: Sogn og Fjordane
Bakgrunn: Sykepleier
Dette er viktig for meg: 
– Eg brenn for helselagsarbeid. Organisasjonen 
må fornya folkehelseinnsatsen, og det må vera 
betre samanheng mellom vårt lokale arbeid og 
den nasjonale bodskapen. Det er viktig med fokus 
på rekruttering for at organisasjonen fortsatt skal 
vera ein stor medlemsorganisasjon.

Navn: Sidsel Birkeland Skaar (nestleder)
Lokallag: Nasjonalforeningen Øyslebø helselag
Fylke: Vest-Agder
Bakgrunn: Sykepleier, helsesøster, master i 
folkehelsevitenskap og sunnhetspedagogikk
Dette er viktig for meg: 
– Jeg ser det som viktig at Nasjonalforeningen for 
folkehelsen videreutvikler eksisterende strategi 
der det nasjonale og det lokale nivået i enda større 
grad har et tettere samvirke til beste for begge 
organisasjonsnivåer og folkehelsearbeidet, både 
lokalt og nasjonalt.

Landsmøtet valgte i fjor nytt sentralstyre for perioden 2018-2022. 
Medlemsbladet har tidligere intervjuet leder, Stein Evensen. 
I dette nummeret presenterer vi de øvrige styremedlemmene.

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

Bak, fra venstre: Jorunn Strønes, Asborg Leirdal Kjærvik, Camilla Faarlund Øksenvåg (ansattes representant), 
Sidsel B. Skaar (nestleder), Betsy Sand, Stein A. Evensen (styreleder). Foran, fra venstre: Espen Løftingsmo, Kjell 
Nesbø, Anne Grethe Sirevåg og Målfrid Ovanger. 

Møt sentralstyret

S E N T R A L S T Y R E T
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Navn: Betsy Sand
Lokallag: Nasjonalforeningen Ytterøy  helselag
Fylke: Trøndelag
Bakgrunn: Sykepleier, etterutdanning i personal og 
ledelse
Dette er viktig for meg: 
– Medlemmene er vår viktigste ressurs. Vi må få 
til en god kommunikasjon og informasjon om 
våre målsetninger, for bedre folkehelse.

Navn: Jorunn Strønes
Lokallag: Nasjonalforeningen Trøgstad helselag
Fylke: Østfold
Bakgrunn: Ergoterapeut, etterutdanning i 
prosjektarbeid og ledelse
Dette er viktig for meg: 
– Jeg har tro på folkehelseutvalgets forslag om å gi 
helselagene ny giv og opplæring i organisasjonsarbeid. 
Vi må ha fokus på rekruttering for å sikre videreføring 
og utvikling av det viktige folkehelsearbeidet som er 
gjort over mange år.

Navn: Kjell Nesbø
Lokallag:  Nasjonalforeningen Stord Fitjar 
demensforening
Fylke: Hordaland
Bakgrunn: Ingeniør- og  ledelseutdanning
Dette er viktig for meg: 
– Viktige oppgaver er å løse demensgåten og 
komme videre med forskning på hjerte-
sykdommer. Arbeidet med å spre kunnskap til 
folket om demens og hjerte er av stor betydning.

Navn: Anne-Grethe Sirevåg
L okal lag :  Nasjonalforeningen Stavanger 
demensforening
Fylke: Rogaland
Bakgrunn: Hjelpepleier, delfag innen økonomi, ledelse 
og helseadministrasjon
Dette er viktig for meg: 
– Jeg ønsker at vi skal fremstå som organisasjonen 
politikere og fotfolket lytter til i helsepolitiske 
spørsmål, med fortsatt fokus på barne- og folke-
helse og demens.

Navn: Målfrid Ovanger
Lokallag: Nasjonalforeningen Vadsø demensforening
Fylke: Finnmark
Bakgrunn: Sykepleier med tilleggsutdanning som  
sykepleielærer, med veiledning og ledelse og etikk.
Dette er viktig for meg: 
– Utfordringene fremover er hvordan skal vi møte 
det aldrende samfunnet i årene som kommer. 
Hvor går grensen for det individuelle ansvar og 
hva bør samfunnet sørge for? Jeg er opptatt av å 
ivareta demenssyke og pårørende i de omsorgs-
utfordringene vi har foran oss.

Navn: Espen Løftingsmo
Lokallag: Nasjonalforeningen helselaget LIV
Fylke: Troms
Bakgrunn: Elektrotekniker
Dette er viktig for meg: 
– Helselaget er en viktig arena for å møtes. For 
meg er det mye god helse i det å være sosial med 
andre mennesker. Vi må få folk over dørstokken 
og ut av huset. Det å kunne se folk i øynene, og 
prates over en kaffekopp er viktig!

S E N T R A L S T Y R E T
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Stadig flere får hjerteflimmer, og mange viser seg også å ha 
pustestopp om natten. Kan en pustemaske hjelpe Petter 

Andresen og andre med flimmer? 

Når Petter sover, 
løper hjertet løpsk

– Oi! Det var mye – jeg har jo hatt en skikkelig 
treningsøkt mens jeg sov.

Petter Andresen er inne på kontroll hos lege og 
forsker Gunn Marit Traaen. Den 52 år gamle 
tobarnsfaren er en av hundre forsøkspersoner med 
hjerteflimmer som er med i Traaens studie, der de skal 
teste ut om en maske som hindrer pustestopp om natten 
(CPAP), kan bidra til mindre flimmer.

Hvorfor får flere hjerteflimmer?
Hjerteflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen 
hos voksne, og stadig flere får sykdommen. I 2040 vil 
antageligvis dobbelt så mange ha flimmer sammenlignet 
med i 2010.

– Mye av økningen kan forklares med at vi blir 
eldre, men det er ikke hele forklaringen. Også i de yngre 
aldersgruppene er det flere som får hjerteflimmer, 
forklarer Gunn Marit Traaen.

– Hvorfor vet man ikke sikkert, men mye kan 
tilskrives livsstil. Kosthold. Diabetes. Høyt blodtrykk. 
Inaktivitet. Men også overtrening. Alt dette påvirker 
hjertet.

Sammenheng med pustestopp om natten
Det finnes ingen ideell behandling av hjerteflimmer. 
Både medisinering og såkalt ablasjon - et inngrep for 
å bryte hjerterytmeforstyrrelsen ved at et tynt kateter 
føres inn i en blodåre i lysken, frem til hjertet og 
blokkerer de uønskede elektriske impulsene, har sine 

begrensninger. 
Det man nå har funnet ut, er at mange som har 

hjerteflimmer, også har pustestopp om natten 
(søvnapné). Det finnes klare bevis for en sammenheng 
mellom hjerteflimmer og søvnapné. Kan da det å 
behandle pustestopp om natten også være effektiv 
behandling av hjerteflimmer? Dette er spørsmålet 
Gunn Marit Traaen stiller i sitt forskningsprosjekt.

Og nå sitter Petter og Gunn Marit og leser av 
hvordan hjerterytmen hans har vært siden sist han var 
inne på kontroll. Petter Andresen har fått operert inn 
en liten chip under huden på brystet, en såkalt «reveal», 
som registrerer hjerterytmen. Har hjertet hans oppført 
seg annerledes når han hadde pustemasken på? Har 
han hatt store svingninger?

Stress? Kaffe? Alkohol?
Både lege og pasient stopper opp når de ser en oppføring 
fra en natt noen uker tilbake. Mens Petter sov, har han 
hatt en flimmeranfall som varte i seks timer, og der 
hjertefrekvensen på det meste var oppe i 270! 

– Det er veldig, veldig høyt, er det ikke?
Petter ser spørrende på legen. Hun nikker, og lurer 

på hva Petter gjorde denne dagen og kvelden? Han 
sjekker kalenderen, og ser at han hadde et seminar der 
han både var stresset og drakk mye kaffe, og at det i 
tillegg var et arrangement på kvelden, der det både ble 
sent, og noen alkoholenheter før han kom seg i seng.

– Det er ganske skremmende! Og det viser jo at 

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
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det er viktig for meg å være forsiktig med alkohol, 
unngå stress og få nok søvn.

Det var for omtrent ti år siden. Petter Andresen er 
på skiferie i USA med guttegjengen, de kjører off-pist 
i puddersnøen og har det helt topp. Plutselig merker 
Petter at noe er galt. Det svartner for ham, og han blir 
helt slapp i kroppen.

– Jeg tenkte ikke den gang at det hadde med hjertet 
og gjøre, men tenkte at det er vel dette som er «å møte 
veggen», sier Petter. Det skulle gå flere år før han igjen 
opplevde noe liknende – på trening med langrenns-
gruppa til datteren. 

– En av de andre voksne skjønte med en gang hva 
det var; hjerteflimmer.

Merker ikke at han slutter å puste
Petter er altså en av dem som bidrar til at statistikken 
viser et økende antall tilfeller av hjerteflimmer. Selv 
hadde han ingen anelse om at dette kunne ramme ham 
– en mann i sin beste alder med normal vekt, en aktiv 
livsstil med trening og rimelig sunt kosthold, og uten 
noen kjente hjerteproblemer i familien. At han hadde 
flere lange pustestopp i løpet av en natt, ante han heller 
ingenting om.

– Det er jo litt skremmende – at jeg faktisk slutter 
å puste, uten at jeg selv merker noe.

Om noen måneder skal han legge seg på 
operasjonsbenken og få utført ablasjon. Det er en 
relativt ufarlig behandlingsmetode, men som med alle 
inngrep er det alltid en risiko. Behandlingen vil 
forhåpentligvis redusere hjerteflimmeret, men kanskje 
ikke for alltid.

Halvparten av de hundre pasientene i Traaens 
studie har fått tildelt pustemaske. Petter er en av dem.

– Hehe. Jeg hadde uflaks der. Jeg må innrømme at 
jeg synes det er ganske ubehagelig med den masken, 
og jeg har nok slurvet litt. Men nå skal jeg skjerpe meg, 
forsikrer Petter. Pustemasken skal han bruke frem til 
ablasjonen, samt ett år etterpå.

Et godt behandlingsalternativ?
Får Petter mindre flimmer, når han sover med maske? 
Får de som bruker maske mindre tilbakefall etter 
ablasjon? Kan behandling med pustemaske bli et godt 
behandlingsalternativ for pasienter som han?

Gunn Marit Traaen håper å finne svar, og kanskje 
kunne bidra til å gi Petter og andre med hjerteflimmer, 
bedre behandling.

Petter trodde ikke han skulle få hjerteproblemer allerede i førtiårene. Han var jo ikke arvelig 
belastet, hadde normal vekt, drev aktiv trening og spiste relativt sunt.
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INGREDIENSER

600 gram krabbekjøtt fra 
kokte krabber, krabbeklør, 
f y lte  krabber el ler 
hermetisk krabbe
4 tomater
1 hode issalalat

1 boks kesam
1 slangagurk
3 fedd hvitløk
1 ts salt
1 krm pepper
e k s t r a  hv i t l øk  t i l 
hvitløksbrød

K R A B B E  M E D  K E S A M T S AT Z I K I
O G  H V I T L Ø K S B R Ø D

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

 Lag tsatziki ved å rive agurken grovt. Ha salt over 
agurken og la den stå til vannet har blitt trukket ut. Slå 
av vannet og bland agurken med kesam. 
 Tilsett knust hvitløk.
 Smak til med salt og pepper. La tsatzikien stå i 
kjøleskapet til servering.
 Vask og riv salaten i biter. Del tomatene i båter. Anrett 
salat og tomat på et stort serveringsfat. Ha krabbekjøttet 
over salaten og server med tsatziki og hvitløksbrød.

 Hvitløksbrød: Bruk brødskiver av grovt daggammelt 
brød eller rundstykker.
 Del hvitløksfeddene og gni feddene over brødskivene. 
Drypp ca 1 ts god olivenolje over brødskivene. Brødene 
smaker best etter litt oppvarming i stekeovnen.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppa fra Nasjonalforeningen 
Grytestranda helselag går turer hver 
onsdag, litt avhengig av været. 
Denne dagen har turen gått til 
Bjørnøya i Haram.

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

Demens - utfordringer og løsninger
«Selv om det er over hundre 

år siden legen Alois Alzheimer 
beskrev sykdommen som bærer 
hans navn, har vi ikke kommet 
nærmere en kur som kan gjøre 
pasienten frisk. Samtidig øker 
forekomsten eksplosivt over hele 

verden. 
Dessverre ser det ikke ut at vi løser demensgåten 

i nærmeste fremtid. Så hva kan vi gjøre mens vi 
venter?

Utfordringene vi står overfor er mange. 
Hvordan kan vi forbedre livssituasjonen for 
personen som har demens og deres pårørende? 

Hvordan kan vi organisere hjelpetiltak som ivaretar 
menneskeverdet? Hvordan skal vi takle kostnadene 
knyttet til den enorme fremtidige økningen av 
mennesker med demens som vil trenge omsorg? Og 
hvordan skal vi få nok midler til støtte den biologiske 
forskningen, slik at vi kan kurere demens-
sykdommer?»

Knut Engedal fikk Nasjonalforeningen for 
folkehelsens Demensforskningspris 2019.

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 / 
knut-engedal2.

nasjonalforeningen.no/blogg

Foto: Privat

På tur på Bjørnøya

Nasjonalforeningen for folkehelsens blogg
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Søk om studiemidler  
til lokallagsaktiviteter
Nasjonalforeningen for folkehelsen er med i 
Folkeuniversitetet, og mottar midler ut fra hvor mange 
kurs som er meldt inn. Lokallag kan søke om mye 
forskjellig, fra styreskolering til håndarbeidsaktiviteter, 
med mer.

Satsen for studietilskudd for 2019 er 85 kroner per 
studietime. Det er ikke noe minstekrav til deltakerantall. 
Lagsaktiviteter som går over minst to dager/ganger, og 
tilsammen minst åtte timer, kan registreres som kurs 
og motta støtte. Kontakt Astri Fritzen på kurs@
nasjonalforeningen.no, eller telefon 40 44 57 79 hvis 
du har spørsmål. 

Søknadsskjema ligger på www. nasjonalforeningen.
no/sok-om-midler

Grasrotandel - registrer og verv 
støttespillere

Frivillige lag og foreninger får millioner direkte 
fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. 
Det er tippe-kundene selv som bestemmer hvilken 
forening eller klubb som skal motta et beløp.

For å kunne motta grasrotandel må lokallaget først 
være registrert i Brønnøysundregisteret, noe lokallag 
bør være uansett.

Det ligger en egen veiledning for registrering på 
medlemsnettet: www.nasjonalforeningen.no/
medlemsnett/sok-om-midler/grasrotandelen.

Når lokallaget er registrert, er det viktig å 
markedsføre dette aktivt i nærmiljøet og blant 
medlemmer.

For mer informasjon om grasrotandelen og 
matriell til markedsføring: www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen. 

Sudoku eller kryssord?
De fleste som arbeider med 
d e m e n s ,  e nt e n  d e t  e r 
omsorgstakere eller forskere, er 
enige om at  et  mentalt 
stimulerende liv reduserer 
risikoen for utvikling av demens 
eller kan bremse en utvikling som 
er i gang. 

Det er godt nytt fordi vi kan ta tak i det selv. Ingen 
av oss vet om vi blir rammet. Høy utdanning gjør 
riktignok at du tåler demensutvikling bedre, men 
beskytter deg ikke. Det så jeg selv hos min kone som 
svant hen til et barn fra en ledende posisjon på sitt felt.

Så jeg har grublet over hva jeg selv bør ha som 
hjernetrening når jeg bare sitter i sofakroken og er 
ferdig med avisene. 

Holder det å løse Sudoku-oppgaver? Det ville være en 
grei løsning for meg som liker tall. Men kanskje er det 
litt ensidig? Du oppdager jo fort at mønstrene for 
løsning av selv vanskelige Sudokuer ligner på hverandre. 
Så jeg tror det ville være nyttig om jeg forsøkte noe mer 
utfordrende. 

Kanskje er godt, gammelt kryssord et bedre valg? 
Kryssord mobiliserer hjernen på flere måter. Du skal 
huske og kombinere, og du kan bruke kilder som lærer 
deg nye ting. Ja, jeg tror kryssord er veldig sunt for 
hjernen. Og så er det morsomt. Da blir det langt lettere 
å lage gode vaner. 

Nylig er det kommet flere bøker om hjernetrening. 
Jeg er blitt litt hektet på Kaja Nordengens bok som tar 
for seg trening av vårt viktigste organ på mange plan.

Men fysisk aktivitet er også viktig som profylakse. 
Så sofakroken er ikke et blivende sted. Opp å gå! 

S T E I N  A .  E V E N S E N

L E D E R
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KALENDER

n Nasjonalforeningen Fluberg 
helselag 125 år
n Nasjonalforeningen 
Bergesiden helselag 110 år
n Nasjonalforeningen Stordal 
helselag 105 år
n Nasjonalforeningen Vatne 
helselag 105 år
n Nasjonalforeningen Åsskard 
helselag 105 år
n Nasjonalforeningen Østby 
helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Bondalen 
helselag 90 år
n Nasjonalforeningen Kjønnøy 
helselag 85 år
n Nasjonalforeningen Henda 
helselag 80 år

n Nasjonalforeningen Gjesvær 
helselag 70 år 
n Nasjonalforeningen Bådalen 
helselag 35 år
n Nasjonalforeningen Tromsø 
demensforening 25 år 
n Nasjonalforeningen Stord/
Fitjar demensforening 25 år
n Nasjonalforeningen Sunndal 
demensforening 20 år
n Nasjonalforeningen Sel 
demensforening 10 år
n Nasjonalforeningen Lindesnes 
og Mandal demensforening 5 år
n Nasjonalforeningen Lødingen 
demensforening 5 år
n Nasjonalforeningen 
Sandhornøy helselag 5 år

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

n  MAI
30. april - 10. mai: Hopp for 
hjertet hoppetaukonkurranse
6. -12. mai: Hjerteuka
10. mai: Verdens 
aktivitetsdag
Uke 12: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
28. mai: Premiering nasjonal 
vinner Hopp for hjertet
29. mai-6. juni: Premiering 
fylkesvise vinnere Hopp for 
hjertet

n  JUNI
10. juni: Frist for innsending 
av stoff til medlemsbladet
20. juni: Frist for oppgjør 
Nasjonalforeningens 
hjerteuke

n  JULI
1. juli: Frist for å søke 
momskompensasjon

n  AUGUST
Uke 33:  Lokallagssending fra 
hovedkontoret
23. august: Søknadsfrist full 
søknad helseprosjekter 
ExtraStiftelsen
23. august: Frist for bestilling 
av materiell til Demens-
aksjonen

Gjør som nesten 27 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.

Ny profileringspakke til bruk på 
stands/permier
I nettbutikken finnes det nå en ny pakke med 
“giveaways” som kan brukes på stands, eller som 
premier i forbindelse med aktiviteter. Pakken 
inneholder: 10 isskraper, 10 leppepomader, 10 
mobillommer, 10 hjerteformede reflekser og 10 
headbands. Pakken koster 300 kroner.
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I sol og snø ved Marivann

Nasjonalforeningen Bugøynes helselag inviterte til 
å møtes rundt et bål på fjellet, og fikk med seg 
ungutter, fedre, bestefedre, enslige menn, kjæres-
ter og nyinnflytta lærere opp. Flere gikk på ski, 
noen kjørte skuter. Det ble pilket på isen, spist 
fjellburger og drukket bålkaffe. Godt oppmøte 
bidro til en flott søndagstur en solskinnsdag i 
mars ved Marivann.

Helselagsbasar på Gloppen

Nasjonalforeningen Gloppen helselag har hatt sin 
årlige Helselagsbasar, og samlet inn nesten 85.000 
kroner.

Æresmedlemmer

Nasjonalforeningen Førde helselag har utnevnt to 
nye æresmedlemmer. Oddveig Birkeland og Åse 
Kjærland har begge lagt ned et stort arbeid i 
lokallaget. Prisen ble delt ut av leder Astrid Juklestad.

Vårbasar på Tromøya

Nasjonalforeningen Tromøya helselag hadde 
rekordbesøk på sin vårbasar, med full hus, loddsalg, 
tombola og konsert. 
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90 år og styremedlem

Sofie Upsaker fra Nasjonalforeningen Holum 
helselag ble gitt ekstra oppmerksomhet på årsmøtet. 
Sofie fylte 90 år, og sa seg villig til å sitte i styret enda 
ett år til!

Lang tjeneste som leder

Etter 19 år som leder gikk Tone Narvesen (t.v.) av som 
leder av Nasjonalforeningen Nissedal helselag. Den 
nye leder, Ellen Irene Grimstvedt, takket Tone Narvesen 
for stor innsats gjennom alle årene. 

Fortjenstnål

Halldis Jaatun, Nasjonalforeningen Randaberg 
helselag, ble tildelt fortjenstnål for sitt mangeårige 
arbeid i helselaget, som styremedlem, kasserer, 
reepresentant  t i l  f r iv i l l igsentra len og 
svømmeopplæring for innvandrerkvinner. 

Æresmedlem

Nasjonalforeningen Høyjord helselag har utnevnt 
Reiund Braar til æresmedlemmer. Braar, som fyller 
100 år i år, har vært medlem i 31 år.

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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Du kan bidra til at 
flere hjerter banker 
lenger!

I fjor fikk jeg plutselig voldsom 
hodepine og smerter i nakken 
og skulderen. Jeg ville ikke være 
til bry. Tenkte det ville gå over. 
At det var et hjerteinfarkt var 
aldri i mine tanker. Heldigvis 
visste søsteren min at kvinner 
kan ha mer diffuse symptomer, 
og jeg kom meg til sykehuset i 
tide.

Jeg fikk en ny sjanse.

- Du er aldri i tvil hvis 
du får et hjerteinfarkt, 
trodde jeg …

Send sms  
HJERTE til 2216  

og gi 150 kr

Du kan gi en gave til konto 1644 08 46665

Din støtte til forskning på hjertesykdommer og 
hjerneslag gir oss ny og bedre  behandling.  


