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Frivillig innsats betyr utrolig mye i det 
norske samfunnet. I følge Statistisk sentralbyrå 
tilsvarer ulønnet innsats i organisasjonene 
nesten 147 800 årsverk årlig. Samtidig ligger 
verdien av frivillig arbeid på et annet plan enn 
det målbare, slik som verdien av å få bety noe 
for andre mennesker, mestre oppgaver, få 
selvtillit, finne venner og gjøre noen glad. 

For mennesker som har spesielle 
utfordringer i livet sitt, slik som å oppleve ensomhet eller å bli isolert 
på grunn av sykdom, kan det bety mye å ha kontakt med noen som 
kommer for å bidra helt frivillig, og ikke som ansatt. Vel og merke 
når det dreier seg om det ekstra i tilværelsen og ikke nødvendig hjelp. 
Når vi ser på betydningen av den frivillige innsatsen for samfunnet 
vårt og den enkelte, er det klart at dette er tema som fortjener en 
plass i skolen. Vi har derfor med stor interesse fulgt innføringen av 
valgfaget «Innsats for andre» i ungdomsskolen. 

I denne utgaven av «Hjerte og hjerne» kan du lese innlegget fra 
to som har vært med på Demensaksjonen gjennom dette faget. Jeg 
synes det er utrolig fint å lese at de følte seg «stolte og privilegert som 
skulle få gå rundt å samle inn penger for en så viktig sak». For en 
flott innstilling! De fikk erfare at det ikke bare var lett å samle inn 
penger, men sier at de lærte veldig mye av å delta. Jeg er sikker på at 
dette er kunnskap de har med seg for livet og som de vil spre videre. 
Delta i Demensaksjonen du også!

Innsats for andre

INNHOLD
3-15 Demensaksjonen 2018

16 Folkehelse i 40 år

18  Landsmøtet 2018

20 Ny styreleder

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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Det var en blid ordfører, Petter Berg, i Tønsberg som 
kunne konstatere at kampanjen fra Nasjonalforeningen 
for folkehelsen passet godt inn i kommunens 
eldresatsing. Generalsekretær Lisbet Rugtvedt, holdt 
et innlegg for kommunen om hvorfor det er så viktig 
å legge til rette for et mer demensvennlig samfunn. 

– De som har demens er opptatt av å kunne være 
seg selv og leve et aktivt liv, men mange frykter at de 
blir parkert og avskrevet, forteller Rugtvedt.

Gjennom kampanjen for et mer demensvennlig 
samfunn mottar kommunene verktøy for å kunne lære 
ansatte i bedrifter i lokalsamfunnet om demens, og 
hvordan man gir god kundeservice til personer med 
demens.  

– For mennesker som har en demenssykdom kan 

det være avgjørende både for trygghet og livskvalitet 
at en blir møtt med respekt og forståelse. Kampanjen 
for et mer demensvennlig samfunn handler om å sette 
dette i system, gjennom enkel opplæring i 
lokalsamfunnet, sier Rugtvedt. 

Jobber mot det samme målet 
Siden oppstarten i 2015 har nå godt over 100 kommuner 
prioritert å være med på arbeidet mot et mer 
demensvennlig samfunn. Lokalt opprettes det en 
arbeidsgruppe, som sammen finner ut hvilke bedrifter 
i lokalsamfunnet som skal få opplæring. Nytt denne 
høsten er at det nå er blitt et e-læringskurs tilgjengelig, 
slik at kunnskapen kan nå ut til enda flere. 

Tønsberg ble kommune nr. 100!
Like før sommeren signerte Tønsberg kommune avtale med 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, og ble dermed kommune 
nummer 100 med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. 

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

D E M E N S V E N N L I G  S A M F U N N

Ordfører i Tønsberg, Petter Berg (H), og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, 
signerte samarbeidsavtalen som forplikter Tønsberg til å jobbe for et mer demensvennlig samfunn.
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Hildegunn og Jannicke. Historien deres er sterk, og 
veien frem til aksept som ektepar og kjærester, fra barn 
og ekser, venner og bekjente, har vært lang. Men de 
fikk det til. De var lykkelige. Begge har jobbet som 
terapeuter, og den gode samtalen har vært limet i 
forholdet deres. De har begge vært eksperter på å gi 
andre råd, på å forstå mennesker i vanskelige situasjoner 

og hjelpe til med å finne måter å håndtere livet på.
– Men det er nå vi virkelig må opp til eksamen. 

Det er nå vi må praktisere det vi har prediket, sier 
Hildegunn og sjekker telefonen. Hun må stadig det. 
Se om Jannicke har sendt en melding. Forsikre seg om 
at alt er ok med henne.

Skal stå løpet ut
En diagnose, og livet blir totalt forandret. Hva nå? Hva med 
kjærligheten? Samholdet? Hverdagen?

Jannicke Granrud var bare 51 år da hun fikk diagnosen Alzheimer. Ennå er Jannicke ganske frisk, men både hun 
og kona Hildegunn vet at kjærligheten vil bli satt på prøve i årene fremover.

EN VAKKER 

DAG HAR 

VI 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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«Leve livet»?
For halvannet år siden fikk Hildegunn Fredheim og 
Jannicke Granrud svar på hvorfor ting var blitt så 
vanskelig for Jannicke. Hvorfor hun slet med å huske 
avtaler, og stadig måtte be folk fortelle ting de nettopp 
hadde sagt. Jannicke hadde Alzheimer. Bare 51 år 
gammel.

– Jeg husker da vi stod der med diagnosen i 
hånden, og spurte; hva gjør vi nå? Svaret vi fikk var at 
vi burde leve livet. Men hva er egentlig det?

Spørsmålet blir hengende i luften; rundt, over og 
foran Hildegunn. 

Når din aller nærmeste, den du elsker og har sett 
for deg å tilbringe resten av livet med, blir syk, dukker 
det opp mange eksistensielle spørsmål. Hva er kjernen 
i den vi er? Hvor langt rekker kjærligheten? Hvor går 
grensen mellom å gjøre alt du kan for den du elsker, 
men samtidig ikke selv gå til grunne?

Da det var klart hva som feilte Jannicke, satte 
Hildegunn i gang med å lese seg opp. Hva var 
prognosene? Hvor raskt ville det gå? Hjalp det å spise 
blåbær? Trene? Ta trankapsler? Hva fantes av 
hjelpemidler? Hvem kunne hjelpe dem?

– Jeg har vært ganske desperat, og alene, det er 
mye jeg ikke vil plage Jannicke med. 

Praktiske utfordringer
Hildegunn har alltid sett på seg selv som sterk, 
handlekraftig og ambisiøs. Salgssjefen. Den offensive. 
Som reiste mye, og kunne få det til fordi Jannicke var 
«BackOffice» som Hildegunn formulerer det.

– Men det at Jannicke ble syk har satt ting i et annet 
perspektiv. Jeg har vært nødt til å gå en skikkelig runde 
med meg selv i forhold til hva som er viktig i livet, i 
tillegg til alt det praktiske. Hvor skal vi bo? Må jeg slutte 
i jobben? Hvem skal ta seg av Jannicke på dagtid?  Og 
ikke minst; hvor lang tid har vi sammen, før Jannicke 
forsvinner helt? Det er jo ikke bare Jannicke som 
forsvinner, men alt vi pleide å gjøre.

Hildegunn prøver å sjonglere mellom jobb og 

omsorg for Jannicke, og en periode har hun vært 
sykmeldt. Men som sjef har hun mye ansvar som ikke 
bare kan slippes, uten at det får konsekvenser. Jannicke 
har sluttet å jobbe og noen dager i uken er hun på et 
dagsenter. Men mange er sykere og eldre enn henne, 
og hun kunne ønske seg at aktivitetene var mer 
tilrettelagt den enkeltes interesser.

– Jannicke har aldri vært spesielt glad i verken 
matlaging, eller håndarbeid. Det er jo ikke sånn at du 
får helt andre interesser, eller en annen personlighet 
den dagen du får en Alzheimer-diagnose.

Kjæreste eller pleier?
Selv om mye er annerledes nå, har de to fortsatt stunder 
av glede, de gode opplevelsene er der. Forskjellen er at 
Jannicke ikke husker dem.

– Men humoren, kreativiteten, at hun er så snill 
-  alt det jeg elsker ved Jannicke er der fortsatt. Men 
hun er mer utålmodig, og mer som et barn i sitt 
reaksjonsmønster.

Avtaler med dagsenteret, bydel, barn, familie, felles 
venner, og venninneklubber som Jannicke har hatt i 
over 30 år, alt dette må Hildegunn holde i. Det er en 
jobb i seg selv å være både «logistikksjef» og 
«aktivitesleder».

– Hvor går grensen mellom å være kjæreste og 
pleier? Er du redd for å bli for mye av det siste?

– Ja. Jeg merker at det går den veien, og det er 
vanskelig.

Hildegunn og Jannicke er fortsatt ute og møter 
venner, de går turer, drikker vin. Alt er ikke mørkt. 
Men Hildegunn orker ikke tenke så langt fremover. 

– Jeg ville aldri kunne forlate Jannicke. Jeg lurer 
bare på hvordan jeg skal stå løpet ut? Hvordan kan jeg 
løse det uløselige?

I høst fronter Jannicke kampanjen Demensvenn, 
som du kan lese mer om på side 14.
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En av dem har demens. Det er ikke lett å se. Og det er heller 
ikke så viktig. Det viktigste er at Ragnhild og Helene gir 
hverandre glede og meningsfylte øyeblikk.

Vinn-vinn - venner i aktivitet

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

– Sånn, Helene. Nå setter jeg på litt avslappende musikk, 
og så begynner vi bare å male. Kanskje blir det noe, 
kanskje ikke. Det er ikke så farlig.

På kjøkkenbordet hjemme har Ragnhild satt frem 
maleskrin og pensler, akvarellblokker og vann til å 
blande ut fargene med. Ragnhild Løberg Høegh (68) 

er aktivitetsvenn for Helene Øverby (61) som har en 
demenssykdom. Men egentlig er ikke det så vesentlig. 
De to damene er venner. De har gode samtaler, de 
tøyser og ler. Omtrent en gang i uken treffes de, og 
begge opplever at timene de tilbringer sammen gir dem 
glede, fellesskap og mening. De betyr noe for hverandre.

Ragnhild er aktivitetsvenn, Helene har demens. De to damene stortrives i hverandres selskap, og de deler interesser 
som kunst, friluftsliv og gode samtaler.
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– Ragnhild og jeg har det veldig koselig. Vi går på 
tur, på galleri og så sitter vi sånn som dette, sier Helene 
mens hun dypper penselen og blander noen blåfarger. 
– Jeg er jo ikke noen kunstner, altså! Men jeg synes det 
er veldig avslappende å male.

Venner i tre år
I snart tre år har Ragnhild vært Helenes aktivitetsvenn. 
De bor ikke langt fra hverandre, men ble først kjent da 
Ragnhild gjennom Frivillighetssentralen fikk kjennskap 
til at det fantes noe som het Aktivitetsvenn. 

– Helene og jeg trives i hverandres selskap. Vi har 
begge glede av kunst, kultur, musikk og liker å gå på 
tur, selv om Helene er mye sprekere enn meg, sier 
Ragnhild og smiler til Helene, som ikke protesterer. 
For selv om hun ikke husker alt så godt, og det hender 
hun mister ord når hun skal fortelle noe, betyr ikke 
demenssykdommen at Helene ikke kan gå lange turer. 
61-åringen er sprekere fysisk enn mange på samme 
alder. Det er mye hun fortsatt kan, og har glede av.

Fokus på det friske
Nettopp å fokusere på det friske og se ressurser, er noe 
Ragnhild er mener er viktig.

– Når vi er sammen er vi opptatt av her og nå; se, 
lytte og lukter - ha oppmerksomhet på det som gjør 
oss godt. Da kommer ofte gode minner og assosiasjoner 
frem. Tristheten og tunge stunder, gir vi en pause.

Helenes ektemann, Erik - eller «førerhunden» som 
Helene kaller ham, er den som kjører og henter, lager 
mat, planlegger ferier, pakker, tilrettelegger, bestiller 
flybilletter - og gjør alt for at han og Helene skal ha et 
godt liv, til tross for sykdommen hennes. Erik legger 
ikke skjul på at det kan være slitsomt, og at dagene 
Helene og Ragnhild er sammen, både gir Helene glede 
i hverdagen og ham et lite pusterom og noen timers 
egentid.  I dag benytter han tiden til å ordne fiskeutstyr 
til gutteturen til helgen.

Å dele erfaringer
Helene er godt i gang med malingen, og er i gang med 
sitt andre bilde. Hun og Ragnhild kan godt være stille 
sammen, eller de kan snakke om det som skjer i 
nærmiljøet, om barn og barnebarn og om sine tidligere 
yrkesliv. Helene jobbet flere år i reiselivsbransjen, og 
har mange historier fra den tiden.

– Du har jo opplevd så mye, og har så mye erfaring 
du kan dele, Helene. Ditt smil og gode humør gjør meg 
glad! sier Ragnhild. Hun og Helene ler mye sammen, 
og de mener begge det er viktig å kunne spøke og le. 
Timene går fort. Det er snart på tide med lunsj. Mens 
dagens kunstproduksjon får tørke, finner Ragnhild 
frem hjemmebakte rundstykker, godt pålegg og kaffe. 
God, sunn mat og hyggelige måltider er begge opptatt 
av.

Det viktigste
Samværet. Det å kunne bety noe for et annet menneske. 
Turene. Samtalene. Det er mange grunner til at 
Ragnhild liker å være Helenes aktivitetsvenn.

– Helene er en gledesspreder. Vi er enige om at vi 
har det fint sammen. Det er det viktigste.

Helene nikker, smiler og forsyner seg med ett av 
Ragnhilds hjemmebakte rundstykker.

AKTIVITETSVENN

A K T I V I T E T S V E N N

n Aktivitetsvenn skal gi personer med demens 
flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

n Den frivillige aktivitetsvennen og personen med 
demens gjør hyggelige aktiviteter sammen, som å 
gå tur, gå på kino eller konsert, spille spill, fiske, 
sykle, eller bare møtes for en kopp kaffe og en liten 
prat.

n Frivillige aktivitetsvenner får kurs og 
oppfølging.

n Aktivitetsvenner finnes i alle fylker. Sjekk med din 
kommune om du vil bli aktivitetsvenn selv, eller vet 
om noen som trenger en.
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Framskritt og håp
- Bare de siste fem årene har det kommet veldig mye 

kunnskap om demens og hvordan sykdommen utvikles, 
forteller professor og forsker Ole Andreassen.

I over ti år har psykiater og forsker Ole Andreassen 
jobbet med spørsmål knyttet til demens og arvelighet. 
Han har i en serie med studier gjort funn som har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet. I studier han har 
ledet, har de nemlig avdekket nye gener som kan 
knyttes til Alzheimer. Det har vært f lere 

oppsiktsvekkende funn, som har bidratt til ny og viktig 
kunnskap.

– Hvis vi kan identifisere de genetiske 
risikofaktorene for demens, er det mulig å bedre 
forebygge og utsette et stort antall demenstilfeller, 
mener professor Ole Andressen.

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

Forsker Ole Andreassen ønsker å kartlegge hvordan arvelighet og demens henger sammen.

EN VAKKER 

DAG HAR 

VI 
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Database for arvestoffer 
Han står i spissen for det banebrytende arbeidet 

med opprettelsen av en av verdens største databaser 
med arvestoffdata knyttet til demensrisiko. Her har 
han og medarbeidere i hele landet i flere år jobbet med 
å samle inn genmateriale fra demensklinikkene i Norge. 
Totalt har de nå fått inn 11 000 prøver. 

– Dette er ganske unikt, og en enorm ressurs for 
demensforskningen, sier Andreassen. Dataene han og 
medarbeiderne har samlet inn, består av blodprøver, 
som inneholder arvestoff. Det er genmaterialet som 
analyseres og vurderes i form av genetisk risiko.

– Dersom vi kan utvikle et verktøy der vi kan ta i 
bruk den kunnskapen vi har om genetisk risiko, vil det 
være et stort fremskritt. Vi er nesten der.

Forskning om forebygging
Andressen er opptatt at det er mye viktig forskning 

som kan knyttes opp mot forebygging, og dermed gi 
håp om at førre får demens.

– I dag vet vi at 35 prosent av alle demenstilfeller 
kan forebygges. Derfor vil det å kunne avdekke arvelig 
risiko, ha stor betydning. Vi jobber med det som mange 
i dag er opptatt av; hva kan de gjøre for å forebygge og 
utsette demens?

– Tenker du at dette vil kunne implementeres på 
et folkehelsenivå?

– Ja. Men vi må finne ut hvordan det kan gjøres i 
praksis, det vil si hvordan forskningsresultatene kan 
tas i bruk i konkrete tester. Får vi det til, kan det bety 
et stort fremskritt, som kan endre mye innen 
demensfeltet.

Mer kunnskap om demens
– Du har jobbet med demens i mange år. Det er jo 

en sykdom man fortsatt kan for lite om, og der det ennå 
ikke finnes noen kur. Blir du motløs?

– Nei, absolutt ikke. Nå begynner vi virkelig å finne 
ut av ting. Bare de siste fem årene har det kommet 
veldig mye kunnskap om hvordan man utvikler demens 
og hva som virker forebyggende. Vi har mye mer sikker 
kunnskap i dag enn for ti år siden, sier Andreassen.

Med de to områdene han har fokus på; prediksjon 
og forebygging, mener Ole Andreassen man kan 
komme langt.

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 8

n Professor i psykiatri, prosjektleder for 
NORMENT, Oslo Universitetssykehus

n Forsker på demens og genetiske risikofaktorer

OLE ANDREASSEN

Illustrasjonsbilde: iStock
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En ting har alle i Demensaksjonen felles; det blir aldri 
for mange bøssebærere. Meld deg gjerne som 
bøssebærer, hvis du har muligheten til det. 

Facebook
Flere og flere lokallag og medlemmer bruker Facebook. 
Det er en fin måte å vise hva lagene gjør, og hva som 
skjer. 

I løpet av Demensaksjonen vil det bli mange 
oppdateringer, både fra Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og fra lokallagene. For å gjøre så mange 
som mulig oppmerksom på at det samles inn midler 
til demensforskning – del på din egen Facebook-side. 
Får du opp annonsene for Demensaksjonen, 
kommenter og del. Det vil være til stor hjelp.

Start din egen innsamling
Det er nå mulig å starte sine egne innsamlinger. Flere 
bruker denne muligheten til for eksempel bursdager 
eller andre merkedager, men det er også mulig å lage 
sin egen Demensaksjon blant venner og familie.

Det finnes to muligheter. 
På  www.innsamling.nasjonalforeningen.no klikker på 
du Start Innsamlings-knappen øverst. Fyll inn navn 

og mål for innsamlingen din, og legg gjerne til et bilde. 
Deretter sender du invitasjon til venner og familie via 
e-post, Facebook og andre sosiale medier, slik at så 
mange som mulig vet om innsamlingen.

Facebook har en egen innsamlingsmulighet. 
Nederst til venstre under «Opprett» ligger valget: 
«Opprett innsamlingsaksjon». Facebook hjelper deg 
med å sette opp, og gir tips og råd til hvordan du kan 
oppnå målet ditt. Du finner også en bruksanvisning 
på medlemsnettet.

Husk å takke de som bidrar til innsamlingen din.

På lag med fotballjentene
Er dere så heldige at dere har ett av lagene i Toppfotball 
Kvinner i nærheten, har dere nå muligheten til å starte 
et samarbeid i forbindelse med Demensaksjonen. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen har underskrevet 
en avtale med Toppfotball Kvinner, som inneholder 
konkrete forslag til samarbeidsaktiviteter mellom 
organisasjonen og klubbene i Toppserien og 1. divisjon.

Det kan blant annet være bøsseinnsamling og 
profilering på kamper, bøssebærere i Demensaksjonen, 
eller demensvennlige kamper og treninger. 

Demensaksjonen 2018
Om få uker er det klart for årets Demensaksjon. Flere 
lokallag har hatt bøsseinnsamling tidligere, og har 
rutinene i orden, mens andre skal i ilden for første gang. 

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 T L I
EN VAKKER 
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Det er også mulig å be jentene om å starte sine egne 
innsamlinger. 

Jentene er travle med jobb, trening og kamper, så 
vær raskt ute med å gjøre avtaler med daglig leder i 
klubbene.

Om Vipps
Nytt i år er at det nå finnes fylkesvise numre, slik at 30 
prosent av inntektene som kommer inn via Vipps kan 
avsettes til lokale tiltak. Vippsnumrene er 2216 + 

fylkesnummeret. Det er totalt  seks siffer. 
Eksempel: Østfold blir 221601, Møre og Romsdal blir 
221615.

 Fullstendig liste ligger på medlemsnettet.

For mer informasjon, og tips til aktiviteter 
under Demensaksjonen 2018, gå inn på:

www.nasjonalforeningen.no/ 
demensaksjonen-kampanjesider

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 8
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En dag som bøssebærer under Demensaksjonen kan være 
både lærerikt og utfordrende.

En opplevelse vi aldri vil glemme

T E K S T    |   I S A B E L  H A L M Ø  N Y H U S  O G 

N O R A  L E K VA  Y L V I S Å K E R

F O T O    |  P R I VA T

Vi har valgt «Innsats for andre» som valgfag. Og som 
en del av faget, var vi bøssebærere for Demensaksjonen 
2017. Da vi fikk vite dette, ble vi interessert i å finne ut 
mer om hva demens egentlig er, og hvorfor forskning 
på demens er så viktig.  Det å være bøssebærer var en 
spennende og lærerik opplevelse som vi aldri kommer 
til å glemme.

Grundig planlegging
Men det var ikke bare å ta med seg bøssen og begynne 
å gå. Det trengtes nøye planlegging, og vi prøvde å 
tenke hvordan vi kunne gjennomføre dette på en best 
mulig måte. Etter en lærerik time med besøk fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, fikk vi utdelt vester, 
reflekser, bøsser, og knapper. Vi følte oss stolte og 
privilegerte som skulle få gå rundt og samle inn penger 
for en så viktig sak. 

Etter denne timen var vi fast bestemt på å gjøre 
dette ordentlig, og samle inn masse penger. Det å gå 
med bøsser var både lærerikt, gøy, engasjerende,og 
utfordrende. Og vi møtte på flere utfordringer på veien 
som vi måtte håndtere.

EN VAKKER 

DAG HAR 

VI 

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 8

Isabel Halmø Nyhus (13) og Nora Lekva Ylvisåker (13) 
fra Ris ungdomsskole, har hatt Innsats for andre som 
valgfag. En del av faget var å gå med bøsser i Demensak-
sjonen 2017.
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Litt skeptiske folk
Vi fikk virkelig et innblikk i hva folk tenker om frivillig 
arbeid og om demens. Vi møtte mange engasjerte og 
interesserte mennesker som gjerne ville vite mer om 
demens, og bidra. 

Men dessverre var ikke alle like positive som vi 
hadde ønsket. Vi fikk kommentarer som: «Jeg har ikke 
demens så hvorfor skal jeg gidde å gi penger til dere?», 
«Hvordan vet vi at dere ikke bare beholder alle pengene 
selv?» og «Hvorfor skal jeg gi penger til frivillig arbeid 
som jeg ikke får noe igjen for?» Selv kunne vi forstå 
hvorfor disse menneskene tenkte slik. For vi hadde 
kanskje selv tenkt litt det samme for ikke så lenge siden. 

Vi måtte prøve å få dem til å forstå, akkurat som 
vi lærte å forstå hvorfor Demensaksjonen trenger hjelp. 
Selv om vi på en måte kunne forstå dem, syntes vi det 
var litt ubehagelig å stå der og ikke vite helt hva vi skulle 
svare eller si.

Sterkere sammen
Derfor syns vi det var bra at vi gikk i par og ikke alene. 
Det hjalp å være to som kunne håndtere det sammen. 
Vi ga ut all informasjon vi hadde, og prøvde å forklare 
hvor viktig dette egentlig er. 

Selv om vi gikk fra dør til dør og fikk nei på nei, 
ga vi ikke opp. Det var flere som til slutt ga en 10 
kroning eller to bare for at vi skulle gå vekk. Da var vi 
storfornøyd! Til sammen gikk vi i rundt fem timer. For 
hvis ikke vi hjalp til, hvorfor skulle andre gidde å gjøre 
det da?

 Alle menneskene vi møtte på veien var heldigvis 
ikke negative, de aller fleste var faktisk positive. Noen 
var overrasket og glade over å se dagens ungdom ute i 
aksjon, og at vi gadd å bruke fritiden vår på å samle 
inn penger til en så viktig sak. Derfor ga de, enten det 
var en krone eller 1 000. 

Det var også flere vi møtte på veien som fortalte 

oss om historier og hendelser hvor en de hadde stått 
nær hadde fått demens og at livene deres hadde blitt 
snudd på hodet. Dette ga oss enda mer motivasjon til 
å fortsette å gå.

Å gjøre en forskjell
Begge to tok «Innsats for andre» som førstevalg på 
valgfagslista i 8. klasse og jublet av glede når vi begge 
fikk det! Vi elsker å jobbe med mennesker og å utgjøre 
en forskjell for andre. 

Akkurat dette med frivillig arbeid/innsats er veldig 
viktig for oss. At du selv tar initiativ til å gjøre en 
forskjell for andre, og du tar av din egen tid for å hjelpe 
de som trenger det.  Det å gjøre noen glad. Det kan 
være alt fra å gi et smil til noen du møter på gata, eller 
å gå med bøsser. Å se at folk setter pris på det vi gjør 
er kanskje den største gleden vi får gjennom valgfaget.

Vi har lært innmari mye av å gå med bøsser for 
Demensaksjonen. Kanskje aller mest det med å sette 
pris på livet. Det at man har mulighet til å gjøre hva 
man vil er noe vi tar for gitt. Vi har lært at demens er 
en altfor vanlig sykdom som kan ramme folk allerede 
i 40-årsalderen. Da er det viktig at vi som unge tar grep 
for å hjelpe de som ikke klarer det selv. Dette er en sak 
som det trengs å snakkes mer om ut i det offentlige. 

Ved å støtte Demensaksjonen støtter du forskning 
på demens og hvordan man i fremtiden kan forhindre 
det/utsette det. Altfor mange har demens og tallene 
øker kraftig. I 2040 kan man regne med at over 200 000 
mennesker er rammet av demens. Da kan man ikke 
bare overse det. Vi har lært å aldri gi opp selv om man 
møter utfordringer. 

D E M E N S A K S J O N E N  2 0 1 8
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Mennesker med demens er unødig isolert og ensomme. 
For å kunne vise forståelse, respekt og omtanke, har 
folk bare behov for litt mer kunnskap om sykdommen. 
Derfor lanserer Nasjonalforeningen for folkehelsen nå 
kampanjen Demensvenn.

På lanseringsarrangementet ble statsminister Erna 
Solberg utnevnt til Norges første Demensvenn. I sin 
tale la statsministeren vekt på det viktige arbeidet 
frivillige organisasjoner gjør i lokalsamfunn rundt om 
i Norge.  

Statsministeren ble Norges  
første Demensvenn
- Jeg er veldig glad for kampanjen Demensvenn, som skal 
spre kunnskap om demens og hvordan det er å leve med 
sykdommen, sa statsministeren før hun mottok en 
forglemmegei-pins som symbol på at hun nå er 
Demensvenn. 

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, overrekker Statsministeren 
en forglemmegei-pin, som markerer at hun har blitt Norges første Demensvenn.

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

F O T O    |   P A A L  A U D E S T A D
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D E M E N S V E N N

Viktig grunnlag for kampanjen
En fersk undersøkelse utført av Opinion, på oppdrag 
fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gir et godt bilde 
av holdninger til demens i befolkningen. Opinions 
undersøkelse viser at det ikke er mangel på respekt for 
personer med demens,  men avmakt og 
kunnskapsmangel. Mange vet ikke hvordan de bør 
møte og kommunisere med mennesker som har 
demens. 

Hele 42 prosent sier de ønsker å bidra til at personer 
med demens kan bli mer inkludert i nærmiljøet. Men 
enda flere, 48 prosent, synes dette er vanskelig å ta 
stilling til, de vet ikke. Det kan være mange grunner 
til dette, men mangel på kunnskap er helt klart en viktig 
årsak.

– Undersøkelsen viser at kun åtte prosent mener 
de har tilstrekkelig kunnskap om demens og om 
hvordan de skal kommunisere med demenssyke. Dette 
er det mulig å gjøre noe med, sier Lisbet, som håper så 
mange som mulig blir Demensvenner. 

Stor internasjonal suksess
Kampanjen startet i Japan, og drives nå internasjonalt 
av britiske Alzheimer Society, som Nasjonalforeningen 
for folkehelsen har inngått samarbeid med. På 
verdensbasis er det over 14 millioner Demensvenner 
i 36 ulike land. 

Dette er Demensvenn
Mange som får demens opplever at de rundt seg rekker 
seg litt unna, og ikke helt vet hva de skal gjøre. Vi tror 
det skyldes mangel på kunnskap. Som Demensvenn 
har man ingen forpliktelser. Det hjelper deg bare å møte 
mennesker som har demens med forståelse, respekt, 
og omtanke. I hverdagen kan det gjøre deg til noe 
mange trenger - en venn.  

Når du har meldt deg som Demensvenn vil du 
motta sju digitale brev om demens. De dreier seg om 

hva en Demensvenn kan gjøre, og råd for 
kommunikasjon. I tillegg dreier brevene seg om 
arvelighet, forebygging og forskning.  

– Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å bli 
Demensvenner. La det bli en skikkelig dugnad for å 
vise støtte til alle som er berørt av demens. Alle som 
registrerer seg får mulighet til å å bestille pins og bruke 
symbolet på sin facebookprofil, sier Lisbet.

Bli Demensvenn og se kampanjefilmene på  
www.demensvenn.no

Symbolet for den internasjonale Demensvenn- 
kampanjen er en forglemmegei.

n Å bli Demensvenn er en støtteerklæring til alle 
som er berørt av demens
n Å bli Demensvenn er gratis og uforpliktende
n Det eneste du trenger å gjøre er å motta  
informasjon om demens
n Demensvenn er en digital kampanje, som består 
av Facebook-annonser og nyhetsbrev

DEMENSVENN
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God folkehelse i 40 år
Latter er det første vi hører når vi nærmer oss helsehuset 
på Rolvsøy en torsdag formiddag. Latteren og praten.

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

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

Inne i den varme stua er det fullt av damer, samt noen 
herrer. Hit kommer de, annenhver torsdag, hele året.

– Det er så koselig her, jeg har vært her i flere år. 
Tror jeg har gått glipp av bare en gang, sier Lill. Det 
nikkes bekreftende fra de andre damene i sofaen. 

– Det er veldig sosialt. Veldig mye hyggelige folk, 
sier Berit. 

– Når det er juleferie, savner jeg treffene. Jeg synes 
det tar så lang tid. Vi er her fordi det er hyggelig, sier 
Irene. 

Oppskriften
Oppskriften på formiddagstreffet er for så vidt enkel. 

– Vi skravler, spiser og synger, og stort sett har vi 
noen som underholder, sier Wenche, nestleder i 
Nasjonalforeningen Rolsvøy helselag.  

Formiddagstreffene på Rolsvøy har holdt på i 40 
år, helt siden Helsehuset ble bygget på dugnad i 1978. 

– Det ble startet av noen ildsjeler, og har stort sett 
holdt seg siden da, forteller Eldbjørg, leder for 
lokallaget. 

Annenhver onsdag har lokallaget strikketreff, og 
samler en god gjeng damer de dagene, også. På høsten 
har de basar, hvor inntektene fra basaren går til drift 
av huset. 

Smørbrød i lange baner
Maten er et kapitel for seg selv, for her serveres ikke 
vafler og syltetøy. På kjøkkenet står Grete Turid og 
Tove. De har vært her siden klokken ni, kokt egg og 
smurt over 100 smørbrød. Store smørbrød med masse 
pålegg. I tillegg serveres det kringle og frukt.  

– Vi har tradisjon at på det siste møte før jul har 
vi julemiddag, på første møtet etter jul serverer vi 
ertesuppe, og det siste møte før sommeren er det 
lapskaus, sier Wenche. 

– Vi er ikke arbeidsledige i styret, med det er 
hyggelig og sosialt. Det er en fin gjeng, forteller 
Eldbjørg. 

Hun er også ansvarlig for utleien av Helsehuset. 
Det leies ut til møter, konfirmasjon, barnedåp og 
selskap. Mennene i styret hjelper til på dugnad, og har 
vaktmestertjeneste. 

Om lyn og torden 
Denne torsdagen har de invitert Rikke Jørgensen til å 
lese noen av Alf Prøysen sine historier. Hun leser om 
tordenvær og lynild, og om hvordan de stod og telte 
mellom lynet og torden… en, to, tre, fire, fem… det er 
langt unna, ennå. Det nikkes og smiles. Tordenvær er 
farlig, hvor hen og hvor når det er.

L O K A L L A G
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Smørbrødbordet er dekka, bordverset er sunget og alle 
forsyner seg. Det er nok av mat til alle, og det spises 
godt, mens praten går rundt bordene, om alt og 
ingenting. Om verdensproblemer og egne problemer 
– om snøen som ikke vil gå, om hva som har skjedd 
siden sist, om maten og om livet. 

– Det er i hovedsak pensjonister som kommer, sier 
Eldbjørg. 

– Jungeltelegrafen går ut, de fleste synes det er 
hyggelig å være her, så de tar med seg flere. Jeg har et 
par jeg har tenkt å spørre selv. 

– Nå må vi synge litt, sier Wenche. – Vi synger om 
lerka som venter på våren, for det gjør vi vel alle?

Lodd og gevinster
Så er det duket for ett av høydepunktene - utlodningen. 
Alle har med seg gevinster. Thorhild  har ansvaret for 
loddtrekningen, sammen med Irene og Lisbeth fra 
styret. Her går det fort!

– 220! 
– Det er meg! Men den vil jeg ikke ha. Ikke noe 

moro å vinne det jeg har hatt med meg sjøl, sier Wenche 
og ler. Pakka går videre til neste nummer.

– Hun pleier alltid å vinne hver gang, det er ingen 
overraskelse. Sa jeg 1120 i stad?  

– Her, ropes det fra et annet hjørne.
– 246! Titt etter litt a, jenter! Ingen som har?

Det hagler med tall, det sjekkes og dobbeltsjekkes. 
– Hvis dere er litt rolige, så hører dere hva jeg sier. 

752!
– Hva sa du?

Latteren bølger. Igjen. Fellesskap og varme. Folkehelse 
på sitt beste.

Fra øverst:
Latteren sitter løst i denne gjengen.
Over 100 smørbrød ble smurt den morgenen, og nå er 
det bare å forsyne seg. Og det er lov å gå flere ganger!
Loddsalget går godt. Over 2 000 kroner kom inn denne 
gangen.
Alle har tatt med seg gevinster til utlodningen. Noen 
vinner mer enn èn gang!
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Vellykket landsmøte
Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte 2018 ble holdt på 
Scandic Nidelven i Trondheim. Det var 330 personer påmeldt på 
årets landsmøte, 267 delegater, 158 stemmeberettigede, fra 114 
lokallag. 

Trim hører med når over 200 mennesker skal forhandle seg fram til gode vedtak i en skikkelig folkehelse-
organisasjon.

– Jeg synes det ble et flott landsmøte og det var 
utrolig hyggelig med så mange deltakere. Noe 
av det viktigste som ble gjort på dette landsmø-
tet var å beslutte nye vedtekter for organisasjo-
nen. De er enklere enn de gamle, og bedre 

tilpasset dagens organisasjon. Dessuten har vi 
nå fått et nytt handlingsprogram som gir oss en 
klar kurs for vårt videre folkehelsearbeid og 
innsats innen hjerte- og kar og demens, sier 
generalsekretær Lisbet Rugtvedt. 

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

F O T O    |   T H E A  S K Y V U L S T A D
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En god balanse
På et landsmøte er det viktig med en god blanding av 
debatt, viktige saker, lovendringer, inspirasjon og 
hyggelig samvær. På lørdag var det konstituering, 
rapport og nytt handlingsprogram som ble informert 
om og diskutert på landsmøtetalen. Dagen ble avsluttet 
med omvisning og orgelspill i Nidarosdomen og 
byvandring i Trondheim.  

Inspirasjon
Lørdag morgen var det knallstart på dagen med 
landsmøtetrim. Før lunsj var det informasjon og debatt 
om lovendringer i landsmøtesalen. Etter lunsj ble det 
arrangert folkehelsetorg i Trondheim sentrum. Tilbake 
på hotellet ble det holdt et inspirerende foredrag med 
Safia Adbid Haase. På søndag ble det mye nformasjon 
om lokalt folkehelsearbeid. Vi fikk høre fra flere lokallag 
rundt om i landet og fra flere fagpersoner på folkehelse. 

A N N E  H E L E N  R Ø I L I D
N A S J O N A L F O R E N I N G E N 

P R E S T E S T R A N D A   
H E L S E L A G 
T E L E M A R K

– Jeg var med på landsmøte 
fordi at det passet for meg 
denne gangen og vi var en 
gjeng på fem stykker fra 
Drangedal som reiste sammen. 

Jeg syntes  det  var 
spennende med valget/
votering av sakene, det er 
lærerikt. Ellers så vil jeg nok 
huske at jeg var med på 

intervjuet på plattformen om lokalt folkehelsearbeid.

H A G B A R D T  C H R I S T E N S E N
N A S J O N A L F O R E N I N G E N 

S O L A  D E M E N S F O R E N I N G 
R O G A L A N D

– Jeg deltok på landsmøtet for 
å lære organisasjonen bedre å 
kjenne og for å se omfanget av 
hva jeg er med på.

Det var veldig fint å være 
med på Landsmøtet. Jeg 
møtte både kjente folk og ble 
kjent med enda fler.
Det som gjorde sterkeste 

inntrykk og som sitter igjen var kanskje at vi faktisk 
laget show i Nordre gate. Og Safia.

– Jeg deltok på landsmøte for å 
få et større innblikk i 
Nasjonalforeningen for 
folkehelsen sitt arbeid og 
mandat.

Landsmøtehelgen ble en 
lærerikt og spennende helg. Det 
som gjorde størst inntrykk var 
mangfoldet av engasjerte og 
omsorgsfulle frivillige som deltok. Det var stor 
inspirasjon og motivasjon til videre frivillig arbeid.

L I N E  D A A S T Ø L
N A S J O N A L F O R E N I N G E N 
K V I N E S D A L ,  S I R D A L  O G  

F L E K K E F J O R D  
D E M E N S F O R E N I N G  

V E S T - A G D E R

– Jeg deltok på landsmøte for å 
få et innblikk i en stor 
organisasjon,  få  andre 
erfaringer og høre på hva andre 
jobbet med. 

Landsmøte har vært en 
fantastisk opplevelse og verdt å 
få med seg. Det jeg husker som 
best er jo demensmøtet på 
torsdagen.  Fantastisk innhold! 
At vi som demensforening må 
jobbe hardt for mer åpenhet og kunnskap innen 
demens, det er bare så viktig. 

H I L D E  I R E N  M O E N
N A S J O N A L F O R E N I N G E N 

O P P D A L  D E M E N S F O R E N I N G 
S Ø R - T R Ø N D E L A G

Fire på landsmøtet
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Den ambisiøse forskeren. Den kunnskapsrike legen. 
Samfunnsdebattanten. Kranglefanten. Sjarmøren. 
Ektemannen til den profilerte samlivseksperten Åsa 
Rytter Evensen. Det er mye Nasjonalforeningen for 
folkehelsens nye styreleder, professor Stein Evensen, 
er kjent som. I dag er han pensjonist, enkemann og 
bestefar til fem. Og nyvalgt leder i Nasjonalforeningen 
for folkehelsen.

Skuespiller, prest og rådgiver
Som tenåring var drømmen til unge Stein fra Oslo å 
bli enten skuespiller eller lege. Han endte opp med det 
siste, og utdannet seg til indremedisiner. Likevel mener 
han at han opp gjennom årene har fått brukt 
skuespilleren i seg - som formidler av kunnskap, av 
egne og til dels sterke meninger, og ikke minst i møte 
med pasienter og pårørende i krise. 

– I slike situasjoner er jo innlevelse og 
fremføringsevne viktig, sier Evensen. At han valgte 
legeyrket skyldes antakelig også både arv og miljø.  

– Jeg har alltid hatt stor beundring og respekt for 
faren min og det han sto for. Han var allmennpraktiker, 
og fylte på mange måter funksjonen både som prest 
og rådgiver. Faren min var genuint opptatt av - og 
interessert i, mennesker, og et stort forbilde for meg, 
sier han.  

Hoppet av legestudiet for å forske
Alle som kjenner Stein Evensen vet at han er relativt 
utålmodig. Det var denne utålmodigheten som gjorde 
at han ble forsker i ung alder.

– Etter noe år som legestudent begynte jeg å bli litt 
lei av å studere, og tenkte kanskje forskning kunne 
utfordre meg mer. 

En dag bestemte studenten Stein seg for å gjøre 
noe med saken. Han hadde fått tips om en anerkjent 
professor, og bestemte seg for å oppsøke ham. Stein 
Evensen snakker med innlevelse og maler frem bildet 
av den unge studenten som finner frem til kontoret 
han har fått oppgitt, kikker inn i et rotete halvferdig 
kontor der håndverkere banker og hamrer, og der det 
sitter en mann i en stol med ryggen til. 

– Mannen i stolen snur seg og tar meg i hånden.  
«Hei, jeg heter Peter Hjort, hva heter du? Og hva vil du 
forske på?» 

Hjort blir hans mentor, og medisinstudenten blir 
forsker med fokus på blodsykdommer. Utdannelsen 
fullfører han senere.

– I ettertid spurte jeg Peter Hjort hvordan han 
kunne satse på en uerfaren student som kom rett inn 
fra gaten? 

Professor Hjort svarte; «Å bryte av midt i legestudiet 
og troppe opp hos meg, sier sitt».

Møt vår nye styreleder
– Jeg har kjemperespekt for Nasjonalforeningen! Både det at den 
er så bredt orientert og at den favner så mye og så mange, sier 

professor emerStein Evensen. 

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

N Y  S T Y R E L E D E R
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Og det gikk bra. Doktorgrad i medisin, dekanus 
ved Det medisinske fakultet, Kommandør av St. Olavs 
orden. Dette er bare noen av titlene Doktor Evensen 
har oppnådd i løpet av karrieren.

Interesse for helse og folkehelse
Med sin kompetanse, livserfaring og engasjement har 
han gode forutsetninger for å gjøre en god jobb som 
leder for en organisasjon som Nasjonalforeningen for 
folkehelsen.

– Jeg har alltid hatt bred interesse for folkehelse. 
Helse har jeg jo jobbet med hele livet, sier Evensen, 
som har vært mer enn gjennomsnittlig interessert i 
helsepolitikk, noe som har ført til han har vært i 
nærkontakt med hele fem helseministre. 

Hvis han mener noe i systemet ikke fungerer, eller 
det gjøres feil prioriteringer i helsevesenet, er ikke han 
den som sitter stille i båten. Han erkjenner å ha mange 
krasse aviskronikker og hete debatter på samvittigheten.

– Skal du fronte dine meninger i offentligheten, 
må du tåle å bli litt upopulær.

– Det sies at man blir mildere med årene. Gjelder 
dette deg?

– Nei, jeg tror ikke det, sier Evensen og kikker opp 
over brillekanten med et lite smil, og innrømmer at 
han tidligere vurderte å gå inn i politikken. – Men jeg 
er nok for utålmodig. Det blir for mye sommel og 
kompromisser.

Han er kvikk i replikken, blikket er våkent og 
resonnementene kjappe. Med rufsete hår og et 
gestikulerende kroppsspråk har han lite til felles med 
det man kunne forbinde med en pensjonert professor. 
Og enkemann.

Mistet sin store kjærlighet
For til tross for alle sine meritter og resultater, 
publikasjoner og kronikker, er det mange som først og 
fremst har kjent ham som Mannen til Åsa.  Åsa Rytter 
Evensen, kvinnen som i en årrekke var hele Norges 
samlivsguru og ekspertkommentator og som også 
mottok Nasjonalforeningens folkehelsepris i 2003. Åsa 

Rytter Evensen døde i 2016 med demens.
– Hun var min store kjærlighet og jeg hadde enorm 

beundring for henne. Å se henne bli gradvis redusert 
av sykdommen, var tøft. Heldigvis forstod hun ikke 
selv at hun var syk, sier han og trekker pusten. Kanskje 
kan erfaringen som pårørende komme godt med som 
styreleder i en organisasjon som har engasjert seg dypt 
i interessene til personer med demens og deres 
pårørende.  

Gleder meg til å  møte medlemmene!
– Noe av det som gjør at jeg har stor respekt for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er at den er så bredt 
orientert og favner så mye og så mange. Og at hjerte 
og hjerne bindes sammen, både innen forskning og i 
folkehelsearbeidet. Det har jeg alltid ment er viktig. 
For øvrig er det altfor tidlig å ha meninger om en stor 
organisasjon som jeg ser frem til å lære masse om. Og 
så gleder jeg meg til å møte folk der ute jobben gjøres. 
Men nå må jeg gå. Jeg skal hente barnebarnet mitt og 
følge på ridning. Det har topp prioritet.

Stein Evensen er ny styreleder for Nasjonalforeningen 
for folkehelsen i perioden 2018-2022.
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Som vanlig en lørdags formiddag er byens innbyggere i 
helgemodus; de går litt saktere, er litt mer velvillige til 
unger som maser om is, og shoppingmuskulaturen er i 
strammet til å tåle noen turer innom butikker og 
kjøpesentre med fristende tilbud. Alt er som vanlig. Men 
bare nesten.  

Alt er rødt
Fargen rød er dominerende denne lørdagen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen har inntatt 

trønderhovedstaden. Det betyr at hele Nordre gate er 
fyllt opp med stand. Hjertegode vafler går unna som 
-  varme vafler, og det står lange køer foran de fleste 
aktivitetsbodene

– Vi har nå tatt turen inn til byen for å se på 
finværet, sier Tor Andre (45). Han og fruen May-
Helene (47) har funnet ut at de skal måle 
kondisjonsalderen sin. De tenker det kunne være artig. 
Og litt skummelt.  Tor Andre smiler, og forsvinner inn 
for å få målt har puls og livvidde.

En lørdag i Nordre Gate
Det er lørdag. Det er juni, og sola skinner fra en skyfri 

himmel over Trondheim sentrum. 

En vanlig dag? Nei ikke akkurat. Da Nasjonalforeningen for folkehelsen tok over Trondheim med Folkehelsetorg, røde 
t-skjorter, vafler, sang, musikk og mye mer, satte det definitivt sitt preg på byen. 



H J E R T E  O G  H J E R N E    23    

L A N D S M Ø T E  2 0 1 8

Med hjerte for hjertet
Hva er egentlig hjerteflimmer? Og blodtrykket – hva 

er nå det? Hvordan ser hjertet ut innenfra? Er trening 

bra for hjertet? Hvordan står det til med norsk 

hjerteforskning?

Det finnes så mange spørsmål, og hjertet rommer så 
mange svar. Dette organet som holder hele 
kroppsmaskineriet i gang er både fascinerende og 
komplisert. Det har Jørgen Gravning ønsket å formidle 
i sin ferske bok «Ditt fantastiske hjerte». Han jobber 
til daglig som overlege ved Hjertemedisinsk avdeling 
ved Ullevål sykehus, og har doktorgrad i 
hjertesykdommer. At han elsker jobben sin, skinner 
tydelig gjennom i boka, der han med stor entusiasme 
tar oss med på en reise gjennom hjertets funksjon, 

hjertemedisinens historie, tall og fakta og fortellinger 
om mennesker som på ulikt vis har blitt rammet av 
hjertelidelser.

«Jeg tenker ofte at jeg 
skulle hatt bedre tid i møte 
med pasientene. Fortelle og 
forklare.» Dette skriver 
J ø r g e n  G r a v n i n g  i 
begynnelsen av boka. Nå har 
han levert 268 sider med 
nettopp dette.

Enten man er syk, 
pårørende,  el ler  bare 
nysgjerrig og interessert i å 
skjønne mer av hvordan kroppens viktige pumpe 
fungerer, er det svar å finne i «Ditt fantastiske hjerte».

Ny rekord
Å hoppe tau er gøy. Særlig når det er snakk om en 
konkurranse, der navn og resultater blir synlig for alle 
forbipasserende.

Yess! Det ble ny rekord! William (10) er svett i 
panna, og skikkelig fornøyd.

Nye utfordrere strømmer til. Det er fascinerende 
hvor mye engasjement og aktivitet et enkelt lite tau kan 
generere. Det er også fascinerende å se hvordan kvinner 
og menn i røde vester og t-skjorter organiserer og 
arrangerer, informerer og engasjerer. De bruker tiden 
sin på å skape entusiasme, glede - og helse. Alt det vi 
kan definere som viktige ingredienser i den hovedretten 
som kalles «helse».

Fra rokk til jazz
Det spinnes garn fra moskusokser fra Dovre, på en 
god gammeldags rokk. Det er mulig å måle kolestero-
let, sjekke hukommelsen, gjette fiberinnholdet i ulike 

matvarer, spise vafler, kaste ringer, sparke ball og slå 
av en prat. 

Og plutselig fylles gata, luften og byen med musikk. 
Det er live, det er jazz, det er fengende og det er 
Strindens paradeorkester.

Alt dette handler om folkehelse; om livsglede, om 
frivillighet.

Nå blir det liv, rai, rai. Jo da. Sett på en låt med 
trøndebandet over alle trønderband, og hele Nordregate 
danser, synger med og strekker hendene (nesten) 
synkront opp i været. Rai-rai!!!

Som en avslutning på denne lille skildringen fra 
en juniformiddag i Nordregate i Trondheim, er det fint 
å kunne sitere mangeårig frivillig, Olav Bergsmo; «Det 
å være frivillig er å låne bort litt av seg selv, og få mye 
tilbake. Litt som å drive bank. I alle fall før renta var 
høy»
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Medisiner for demens?

Min mor skal til utredning for mistanke om demens 
neste måned. Finnes det noen medisiner for demens?

Det finnes dessverre ingen medisiner i dag som kan 
kurere demens, men det finnes fire ulike legemidler 
som kan bedre symptomene ved demens eller utsette 
forverring av symptomer en begrenset tid.
Kolinesterasehemmere som Donepezil (Donepezil, 
Aricept), Rivastigmin (Exelon, Rivastigmin) og 
Galantamin (Reminyl, Galantamin) anbefales i tidlig 
- og mellomstadium ved demens ved Alzheimer, 
Lewybody demens og Parkinson med demens.  
Memantin (Ebixa, Memantin) er beregnet til bruk ved 
Alzheimer i mellom -og sent stadium. 
Medisinene er ikke anbefalt ved ren vaskulær demens, 
kun hvis man har en blandingsform av vaskulær 
demens og Alzheimer. Ingen av disse medisinene er 
anbefalt ved Frontotemporal demens. Det er viktig 
med en individuell plan for vurdering av effekt og 
bivirkninger av medisinene, og medisineringen bør 
skje i kombinasjon med tilpassede miljøtiltak og 
aktiviteter.

Vil du bruke din erfaring som pårørende til å støtte 
andre? Vil du bli likeperson?
Nytt kurs for pårørende som vil bli likepersoner 
avholdes 25. – 27. januar 2019 på Gardemoen Airport 
Hotel. Opplæringshelgen er gratis. Ta kontakt med 
Demenslinjen på 23 12 00 40 eller Liv Anita Brekke på 
40 44 57 34,  epost: libr@nasjonalforeningen.no for en 
samtale og påmelding.

Puls
Hei, hva regnes som for lav puls?

Vanligvis har vi mennesker en hvilepuls på mellom 60 
og 80 slag i minuttet. Toppidrettsutøvere kan ha en 
hvilepuls under 40 uten at det er farlig. Får vanlige 
mennesker puls ned mot eller under 40 kan du bli 
svimmel og besvime. Pulsen er da for lav. Både 
sykdommer i hjertet og medisiner kan gjøre at pulsen 
din blir for lav.  Bruker du medisiner er løsningen å 
redusere dosen. Har du sykdommer i hjertet kan en 
pacemaker være løsningen. 

Smertestillende og hjerte
Hei, jeg har en del smerter og har brukt Celebra. Jeg 
har nå hatt et hjerteinfarkt og legen sier at jeg ikke 
kan bruke Celebra lengre.

Hei, det stemmer at du ikke bør bruke Celebra eller 
andre betennelsesdempende (NSAIDs) når du har 
hjertesykdom. Det har vist seg at disse medisinene gir 
økt risiko for hjertesykdom. Paracetamol bør brukes 
som førstevalg ved smerter. Dersom Paracetamol ikke 
har effekt for deg bør du ta dette opp med din lege. 
Han/hun kan finne andre alternativer som kan virke 
for deg og som ikke påvirker hjertet. 

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

100 g tørr pasta
400 g brokkoliblanding 
eller annen grønnsaks-
blanding
2 stilker stangselleri
1 paprika

½ løk
¼ chilipepper 
2 ss olje
saften av 1 sitron
salt
dill/persille

PA S TA S A L AT

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Til pastasalaten serverer vi stekt laksefilet og vi 
beregner 150 g per person. 
  Kok pastaen i lettsaltet vann etter anvisning på 
pakken.
  Varm grønnsaksblandingen.
  Vask, rens og skjære stangselleri, paprika, løk og 
chilipepper i smått.
  TIPS! Det kan være lurt å bruke gummihansker når 
du renser og skjærer/hakker chilipepper. 

MED LAKS

  Bland ingrediensene til salaten og kryst sitronsaft 
og olje over til slutt. Smak til med salt.
  Hakk frisk dill/persille og strø rikelig over salaten 
før servering.
  Stek fisken i olje og krydre filetene med salt og 
pepper.
  Fisken serveres på en seng av pastasalat. Smakelig 
måltid.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Gågruppa fra Nasjonalforeningen 
Borge  helselag går hver torsdag om 
ettermiddagen. Vi møtes ved 
Lofoten Turistsenter, Alstad, og går 
turer forskjellige plasser i Lofoten. 
Det møter fra 10 - 15 hver gang.

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

Foto: Privat

På tur i Lofoten

Nasjonalforeningen for folkehelsens blogg

Fra hjertet - om hjertet
– Tidspresset på sykehuset 
er tidvis veldig stort, og vi 
leger får stadig flere 
oppgaver som tar tid bort 
fra pasientene. Vi vet at 
det dessverre bare er et 
mindretall av infarkt-
pasientene som når 
behandlingsmålene etter 
utskrivelse fra sykehus. 
Mindre enn en tredel 

deltar på hjerterehabilitering.

Derfor bestemte jeg meg en vinterdag i 2016 for å 
skrive boken «Ditt fantastiske hjerte – med eller uten 
flimmer og smerte». Ved å skrive en slik bok kunne jeg 
få fortalt og forklart det jeg gjerne skulle hatt tid til å 
formidle til hver enkelt pasient, hver eneste dag. Jeg er 
overbevist om at en bedre innsikt i egen sykdom og 
hvorfor behandlingen virker, vil motivere flere til å 
endre livsstil, trene, gå til kontroller og ta sine medisiner.

Vil du lese hele historien til hjertelegen og forfatteren 
Jørgen Gravnning kan du gå inn på bloggen vår:

nasjonalforeningen.no/blogg
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M E D L E M S N Y T T

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem

HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament?
Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi deler av arven til veldedige formål?

Velkommen til åpent informasjonsmøte om arv og testament:
Oslo 12.september

Bergen: 19.september

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring
Jon-Richard Haugen i Nasjonalforeningen for folkehelsen på 404 457 57 for mer informasjon.

LESERINNLEGG

Var folkehelsen bedre før?
Som en legperson har jeg gjort meg følgende 
refleksjoner:

Vi har bekjempet mange sykdommer, men 
fremdeles dør mennesker av hjertesykdommer, 
demenssykdommer og ikke minst av kreftsykdommer. 
Til tross for dette har levealderen økt, blant annet fordi 
vi lever sunnere og har blitt flinkere til å ta ansvar for 
egen helse. Vi trener mer og opplever mer. 
Levestandarden er blitt høyere, og det er ikke så store 
sosiale forskjeller

Men har vi det bedre enn før? Hva gjorde vi før (i 
min tid)? 
Vi gikk til skole og til jobb, vi var mer ute i frisk luft, 
vi spiste mer sunn mat og mindre sukker enn i dag. 
Legene hadde tid til pasientene, vi fikk være lengre på 
sykehus, og måtte vi kjempe oss til sykehjemsplasser 
slik vi gjør i dag?

Vi hadde helsesøstre og helsestasjoner som tok 
vare på oss, og det var vel ikke snakk om at man skulle 
være hjemme så lenge som mulig selv om man ble 
alvorlig syk?

Uerfarne og slitne nybakte mødre fikk 

husmorvikarer og hjelp i hjemmet. Det fantes til og 
med hvilehjem for slitne husmødre. Morsrollen var 
adskillig større og tyngre før.

Mødre er slitne i dag og, selv om de er unge og 
spreke, fordi de er i jobb og kanskje ikke er godt nok 
forberedt på morsrollen. Men i dag er det lettvint, de 
bare overlater barnet til barnehagen og til besteforeldre. 
Besteforeldre er kanskje ikke så slitne som før?
Hvem hadde trodd at pappaene en dag skulle få 
pappapermisjon?

Tiden kommer, heter det, den går ikke. 
Nå har vi en travel tid, og luften er full av forurensning, 
og det er mye mer støy og uro. For å henge med, må 
man være våken. Vi må rekke alt, for ikke å gå glipp av 
noe. Vi må trene mye og spise sunn mat. Men det er 
heller ikke så bra (for alle). Barn i dag sitter for mye 
stille selv om de er engasjert i idrett og andre aktiviteter. 
TV, PC og mobiltelefoner er tidstyver. Flere 
treningsstudioer har ført til at flere trener. Men hvorfor 
skal man ikke trene ute lenger i frisk luft? Du bli sterk 
av det og i tillegg til at du får masse oksygen til lungene 
og farge i kinnene. 

Hvordan blir folkehelsen fremover? Kan vi ta frem 
igjen noe av det vi før hadde godt av?
Wenche Størseth
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KALENDER

n  Nasjonalforeningen Trøgstad 
og Båstad helselag, 115 år 
n  Nasjonalforeningen Slemdalen 
og Osen helselag, 110 år
n  Nasjonalforeningen Lyngdal 
helselag, 110 år
n  Nasjonalforeningen Helselaget 
Liv, 105 år 
n  Nasjonalforeningen Nittedal 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Vårsol 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Grindheim 
helselag, 95 år
n  Nasjonalforeningen Hurdal 
helselag, 90 år
n  Nasjonalforeningen 
Hildrestranda helselag, 90 år
n  Nasjonalforeningen Oslo 
demensforening, 30 år 

n  Nasjonalforeningen Molde og 
omegn demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Ålesund og 
omegn demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Loppa 
demensforening, 15 år 
n  Nasjonalforeningen Karasjok 
demensforening, 15 år
n  Nasjonalforeningen Vålbyen 
helselag, 10 år
n  Nasjonalforeningen Vestre 
Slidre demensforening, 10 år
n  Nasjonalforeningen Våler og 
Åsnes demensforening, 5 år

Vi ønsker velkommen
n  Nasjonalforeningen Sauherad 
demensforening

VI GRATULERER

Medvirkende i forskning (MeDem)
Vi etterlyser personer som har demens og pårørende som vil bidra i 
forskning. Det er nå et krav fra myndighetene, at man skal ha medvirkning 
fra erfaringsrepresentanter i utarbeidelsen og gjennomføringen av 
forskningsprosjekt. 

Som erfaringsrepresentant bidrar man først og fremst med sine 
erfaringer med å leve med demens, man trenger ingen spesiell utdannelse 
eller erfaring. Ta kontakt for mer informasjon: Gry Caroline Aarnes, tlf. 
90726649, graa@nasjonalforeningen.no, Anne Rita Øksengård, tlf. 40 44 
57 39, anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no

M E D L E M S N Y T T

n  SEPTEMBER
15. september: Søknadsfrist 
ExtraExpress høst
17.-23. september: 
Demensaksjonen
21. september: Den 
internasjonale 
Alzheimerdagen, utdeling av 
demenspris

n  OKTOBER
2. oktober: Frist for oppgjør 
Demensaksjonen
15. oktober: Frist for 
innsending av stoff til 
medlemsbladet
uke 43: Lokallagssending fra 
hovedkontoret

n  NOVEMBER
14.-15. november: Samling 
daglig ledere fylkeskontor
16. - 18. november: Samling 
for alle likepersoner
22. -23. november: 
Landsstyremøte

Prosjektmidler Extra 
Express - frist 15. sept.
Trenger dere midler til å gjennomføre 
en aktivitet eller prosjekt? Da kan det 
være aktuelt å søke midler fra 
ExtraStiftelsen. Dersom dere ønsker 
å søke om kr 30 000,- eller mindre, er 
det utarbeidet et enkelt søknadsskjema, 
og dere får dette fra Anders 
A b r a h a m s e n  p å  a n a b @
nasjonalforeningen.no. 

Dere kan søke om midler til helse 
i vid forstand og lokale prosjekter. 
Prosjektet må starte opp etter 
søknadsfristen.

Nytt etter landsmøte
Landsmøte 2018 vedtok nytt handlingsprogram og nye vedtekter for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vedtektene vil bli tilgjengelig på 
medlemsnettet, og vil i tillegg bli sendt ut til alle lag i løpet av høsten. 

Landsmøtet vedtok også at kapittelet om organisasjonsarbeid i 
Håndboka skal erstattes av Frivillighet Norges organisasjonshåndbok. Link 
vil finnes på medlemsnettet.
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Hjertemarsj - 1

Nasjonalforeningen Gaupne helselag i Sogn og 
Fjordane hadde stand og hjertemarsj i april. Fint vær 
og godt oppmøte, med nesten 40 stykker. Alle fikk 
frukt, ungene fikk hoppetau og de voksne fikk 
drikkeflaske.

Skolefrokost 

Nasjonalforeningen Onsøy helselag serverer 
skolefrokost til Hurrød skole i forbindelse med Hopp 
for hjertet. Her er damene klare for å ta i mot 
skolebarna.

Hjertemarsj – 2

Nasjonalforeningen Sogndal, Leikanger og Luster 
demensforening, med god hjelp fra aktivitetsvenner 
og «gladgruppa» på Hafslo, arrangerte hjertemarsj 
ved omsorgssenteret. Rundt 30 personer var med; 
frivillige, beboere, pårørende og ansatte. Det ble 
vafler, kaffe, frukt/bær og allsang. Ettermiddagen 
ble avsluttet med marsj etter egen form og ønske.

Aktivitetspark

Nasjonalforeningen Austevoll helselag kombinerte 
hjertemarsj med åpning av Kolbeinsvik 
aktivitetspark. Åpningen samla rundt 250 personer, 
som kunne gå tur, få seg lapper, kaffe og saft laga av 
helselaget og demensforeningen.



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

L A N D E T  R U N DT

Fotograf om Alzheimer

Fotofestivalen Nordic Light arrangeres årlig i 
Kristiansund. En av årets fotografer, Olivia Parker, 
holdt foredrag om «Et annerledes blikk på 
Alzheimer».  I  den forbindelse deltok 
Nasjonalforeningen Kristiansund demensforening 
med en egen stand.

Heder for god innsats – 1

Marit Pettersen fra Nasjonalforeningen Vik helselag 
i Sogn og Fjordane ble hedret med nål og diplom for 
lang og god tjeneste

Hjelpemiddelmesse

Fire lokallag gikk sammen om en stand under 
Hjelpemiddelmessen i Kirkenes; Nasjonalforeningen 
Sør-Varanger demensforening, Nasjonalforeningen 
Bjørnevatn helselag, Nasjonalforeningen Elvenes 
helselag og Nasjonalforeningen Neiden helselag.

Heder for god innsats – 2

Petra Hjartholm fra Nasjonalforeningen Brekke 
helselag i Sogn og Fjordane ble hedret med nål og 
diplom for sin lange og gode innsats, og for sitt alltid 
gode humør. 

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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DEMENSAKSJONEN 2018

Meld deg som bøssebærer
Vi trenger deg som bøssebærer i Demensaksjonen!
Meld deg til ditt lokallag.

Du kan også sende sms STØTT til 2216 og gi 150 
kroner til demensforskningen.


