
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens 

Medlemsblad   3  |  2019  

FOLKEHELSEPRISEN
2019

MIDDAG PÅ 
TROMØYA

16

4

HJERTEMARSJ  201910



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

Medlemsblad for 
Nasjonalforeningen 
for folkehelsen
Stiftet 1910

Besøksadresse
Oscars gate 36 B, 0258 Oslo

Utgiver:
Nasjonalforeningen 

for folkehelsen

Postboks 7139 Majorstuen,

0307 Oslo

Telefon 23 12 00 00

redaksjonen@nasjonalforeningen.no

www.nasjonalforeningen.no

Ansvarlig redaktør: Randi Kiil

Redaktør og layout: 
Lene Haugerud

Trykk: Mentor Media

Forsidefoto: Anne Elisabeth Næss

HJERTE OG HJERNE
utkommer fire ganger i året. Frist 

for innsendelse av materiell til 

HJERTE OG HJERNE nr. 4-2019 er 

14. oktober

Adresseendring
Henvendelse om abonnement og 
adresseendringer:
medlem@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er 
medlem av:

Som bestemt av landsstyret, kommer neste nummer av Hjerte og hjerne 
digitalt. Du vil finne det her fra 15. november: 

 www.nasjonalforeningen.no/medlemsblad 
Klikk på linken som sier Nr. 4 2019. Da får du opp bladet i en pdf, og kan 
lese det på PC, nettbrett eller smarttelefon. Det blir sendt ut epost med link 
til dere vi har adressene til. 

Nr 4. 2019 kommer digitalt!

Husk!

15. november

For å nå ut til flere medlemmer direkte med informasjon trenger vi alles 
e-postadresser. Det er enkelt å sende den, og vi trekker fem vinnere som 
får profilprodukter fra nettbutikken blant dere som sender oss 
e-postadresse.

Enten
Det enkleste er å sende SMS til 2216, kodeord ADR og gyldig 
mailadresse. Eksempel på melding: ADR ola.nordmann@online.no

Eller
Du kan også sende epost til medlem@nasjonalforeningen.no 
Da trenger vi også navn og adresse og gjerne medlemsnummer, for å 
finne rett person til e-postadressen. Eksempel på epost:  Ola Nordmann, 
Storgata 1, 0101 Storfjorden

Send oss din e-post – vinn premie!



H J E R T E  O G  H J E R N E    3    

Viktige valg
«Ordføreren er viktigere enn 
legen for folkehelsa. De 
fordeler levekår og dermed 
fordeler de folkehelse», sa lege 
og professor i samfunns-
medisin Per Fugelli en gang. 
Han hadde rett. Veldig mange 
av de beslutningene som 
påvirker folkehelsen, tas i de 

lokale kommunestyrene. Det kan handle om 
tilrettelegging for å gå på tur eller mulighet til å delta 
i idrett, luftkvalitet eller for eksempel mattilbudet i 
eldreomsorgen. 

Skolemat
En av de store diskusjonene i årets valgkamp handler 
om gratis skolemat. I hvert eneste klasserom i dette 
landet sitter det noen som mangler matpakke, eller 
som har med seg mat som hverken metter eller gir den 
næringen som trengs for å kunne leke og lære. Flere 
steder har skolene satt i gang prosjekter med gratis 
skolemat, som en enkel frokost med brødskiver og 
frukt eller havregrøt. 

Nylig kom det ny forskning fra Universitet i Agder 
som viste at gratis skolemat virker for å utjevne 
forskjeller. I Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber 
vi for mindre ulikhet i helse. Derfor har vi tatt til orde 
for at alle skolebarn bør få en sunt og gratis måltid i 
løpet av skoledagen. Det bidrar til trivsel, helse og 
læring – og som en bonus: Sunne matvaner er noe man 
tar med seg videre i livet. Å lære opp barn i et sunt 
kosthold er derfor også en framtidsinvestering i 
folkehelsen vår.  

Kommunehelsetjenester   
Lokalvalget betyr også mye for helsetjenester og 
omsorg. Selv om det finnes masse gode tilbud og 

dyktige ansatte rundt i kommune-Norge, er det for 
mange som opplever å ikke få den oppfølgingen og 
hjelpen de ønsker seg og burde hatt. 

GPS
Som en frivillig organisasjon er vi med å bidra til å 
forebygge ensomhet og bidra til livsglede for mennesker 
med omsorgsbehov, som gjennom tilbud og aktivitet 
for personer med demens. Vi sitter også med mye 
kunnskap og kan gi gode råd og løfte kompetansen. 
Men ansvaret for de grunnleggende velferdstjenestene 
skal og må ligge hos kommunene. 

Et av tilbudene vi savner er GPS til personer med 
demens. Vi antar at det er om lag 77 000 mennesker 
med demens i Norge i dag. Likevel er det bare rundt 
1 300 som har et slikt tilbud og kun et tyvetalls 
kommuner som har fått dette på plass. GPS er et bidrag 
til frihet, fordi det gjør det mulig å beholde turen i 
skogen eller det å stikke bort i butikken, også når evnen 
til å finne fram eller tilbake er svekket. Dessuten gir 
det trygghet, både for den som er syk og for pårørende. 

Når det gjelder savnede med demens, er det oftere 
stor hast å finne personen, fordi turantrekket like gjerne 
kan være pysj som varme turklær. En GPS gjør det 
mulig å finne igjen noen fort, uten store og langvarige 
leteaksjoner. Derfor er det viktig å sørge for GPS-
løsninger for mennesker med demens, enten de bor 
hjemme eller på sykehjem. 

Trivelse og helse 
Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber i mange 
lokalmiljøer i hele landet med ulike tiltak som betyr 
noe for trivsel og helse. Våre aktiviteter gjør en forskjell. 
Samtidig sitter vi med mye kunnskap om de lokale 
behovene og utfordringene. Når stemmene er opptelt 
og de nye kommunestyrene er klare, skal vi være med 
på å minne ordførerne om hvor viktige de er for å sikre 
god folkehelse i sine kommuner. 

L E D E R

M I N A  G E R H A R D S E N

G E N E R A L S E K R E T Æ R 
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Måltidsfelleskap på herregård
Hvis du en onsdag befinner deg på Tromøya kan du ta en tur til 
hotellet Arendal Herregaard. Der sørger lokallaget og hotellet for 
en god, og billig, middag for alle.

I flere år har Nasjonalforeningen Tromøya helselag hatt 
et samarbeid med hotellet i havgapet. For 100 kroner 
måltidet lager de maten, og lokallaget rydder og ordner 
opp. 

– Vi har tre lag med fire personer som har ansvar 
for hver sin onsdag, forteller Synnøve Bjerkholt, leder 
for lokallaget.

Arbeidslaget sørger for dekking av bord, rydding 
og oppvask. I tillegg er det noen ganger litt under-
holdning og sang, samt loddtrekning. Det er et  fast 
innslag hver onsdag.

Siste før ferien
Alle blir tatt vel i mot ved døra. Selv om regnet flommer 
ute, er oppbudet stort. Dette er siste gang før ferien, og 
mange kommer tidlig for å sikre seg plass.

– Vi har allerede fått spørsmål om vi fortsetter til 
høsten, forteller Synnøve, som kan berolige med at de 
ikke har tenkt å slutte med det første.

Sosialt
Det er det sosiale som er det viktigste med dette tiltaket. 
Her kan hvem som helst komme, få et godt måltid, 

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

Synnøve, leder i lokallaget møter alle i døra. Tid til å snakke med hverandre i fred og ro er en del av 
programmet.

Denne gangen stod det innbakt laks på menyen, med 
grønnsaker, litt tapas og salat.

I tillegg til middagen på hotellet, kan man også få med seg 
en stor middagsporsjon hjem for en ny hundrelapp.

L O K A L E  A K T I V I T E T E R
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noen å snakke med, og bli sett.
– Det er ingen spesiell gruppe her. Det blir som å 

gå på en restaurant, og dermed blir det heller ikke en 
stigmatisering av eldre, sier Synnøve.

Bjørg, Evelyn og Gerd synes det sosiale er det 
viktigste. Det, og den gode maten og atmosfæren på 
stedet. 

– Vi er veldig priviligerte. Vi kan komme tidlig og 
sitte i stuene, og få servert kaffe av hotellet mens vi 
venter, forteller Gerd. 

Det er avtalen med hotellet som gjør dette til et 
spesielt tilbud. Hundrelappen per person dekker ikke 
kostnadene for hotellet, men det gir god PR. Flere av 
de som kommer på onsdagsmiddagene, velger hotellet 
for sine egne feiringer og store dager.
Den gode servicen strekker seg også til at lokallaget får 
låne hotellets minibuss for å hente og kjøre de som 
trenger det.

Loddsalg
– Nå kommer den gilde rutinen, sier Synnøve etter at 
desserten er fortært.

– Først, betale middagen, så er det lodd!
Ingen lar seg be to ganger. Hundrelappen går til 

hotellet, inntektektene fra loddsalget går til helselaget, 
som igjen gir det ut til gode lokale tilbud. Loddbøkene 
får ben å gå på, og snart er det kommet inn 3 500 kroner. 

Med humor og latter blir det trukket gevinster, 
sunget sanger og takket for både mat og godt samvær.

På gjensyn
En av middagsgjestene tar ordet til sist, og legger vekt 
på betydningen av lokallagets arbeid. 

– Vi trenger dere. Det er flere her som har opplevd 
demens nært på livet. Takk for innsatsen, god sommer 
- og hvis jeg lever og har helsen - på gjensyn.

Synnøve akkompagnerer sangen. En av de mest populære 
er Tromøyasangen. 

Arbeidslaget tar seg tid til å snakke med de som kommer.

Dagens arbeidsgruppe: Arvid Bjerkholt, Synnøve Bjerkholt, 
Anne Margrethe Gundersen og Berit Apall Olsen.

Loddsalget går unna. Den største mottakerene av gaver fra 
lokallaget, er det lokale sykehjemmet.

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



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

For snart fire år siden lukket Helge Svensen øynene 
opp, og registrerte at han befant seg på sykehuset. Han 
hadde akkurat våknet fra narkosen etter bypass-
operasjonen han hadde fått utført. Trodde han. 

I virkeligheten hadde han ligget i koma i to 
måneder. Noe hadde gått galt under operasjonen. Nå 
var situasjonen livstruende, og det skulle vise seg at 
han måtte få transplantert et nytt hjerte, dersom han 
skulle overleve. Og heldigvis for Helge, fantes det et 
hjerte som skulle bli hans.

Klager ikke
– Jeg er bare glad for at jeg lever, jeg, sier 66-åringen 
og seksbarnsfaren og smiler. Et nytt hjerte har gjort at 
han kan jobbe, trene og leve et godt liv med familie og 
venner.

– Det er synd at man må oppleve noe skikkelig 
dramatisk for virkelig å sette pris på hvor bra vi har det 
i Norge, sier Helge Svensen, som nyter livet og ser lyst 
på fremtiden. At han blir litt mer tungpusten i 
oppoverbakker enn før, får så være.

Har et nytransplantert hjerte godt 
av hard intervalltrening?

Katrine Rolid forsker på om hard trening etter hjertetransplantasjon er bra. Helge Svensen er en av de som er med i 
forskningen.

Å ha god kondisjon er bra for hjertet. Men hva når man får et nytt 
hjerte – hvor mye trening tåler det når det er nytransplantert? For 
første gang i verden forskes det på dette. Og det skjer i Norge.
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
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– Den beste medisinen er å tenke positivt.  De som 
klager mest er vel ofte de som egentlig har minst å klage 
over?

Da Helge like etter transplantasjonen ble spurt om 
å delta i et forskningsprosjekt, nølte han ikke med å 
svare ja.

Hardt eller rolig?
Hvert år får i gjennomsnitt 30 personer i Norge 
transplantert et nytt hjerte. Å komme i gang med fysisk 
aktivitet etter transplantasjonen er viktig. På 
Rikshospitalet i Oslo holder forsker Katrine Rolid til, 
og det er hit Helge og de andre transplanterte pasientene 
hun og medarbeidere forsker på, kommer for å teste 
formen på tredemølla. Totalt 81 personer i alderen 
18-69 år, deltar i studien. Gjennomsnittsalderen er 49 
år, og flesteparten er menn. 

I snart tre år har Rolid fulgt pasientene siden de 
var nytransplanterte. I løpet av det første året etter 
transplantasjonen trente den ene gruppen med moderat 
intensitet etter transplantasjonen, mens den andre 
gruppen trente høyintensitetsintervaller.

–  Man har vært usikker på hvordan et 
nytransplantert hjerte vil tolerere høyintensitet 
intervalltrening og hvilken type trening som har best 
effekt tidlig etter en hjertetransplantasjon. Nå vil vi 
undersøke dette, og om den gruppen som trente 
intervaller med høy intensitet har bedre effekt av 
treningen enn de som trente moderat, forklarer forsker 
Katrine Rolid.

– Hva slags effekt er det snakk om?
–  Vi vil blant annet se om de får bedre 

oksygenopptak, som er det beste målet vi har på 
kondisjon, bedre muskelstyrke i bena, bedre 
hjertefunksjon og bedre livskvalitet. Vi vil også se på 
om kroppssammensetningen blir bedre, sier Rolid. 
Hun forteller at pasientene etter grundig kartlegging 
og målinger hos henne og medarbeidere på 
Rikshospitalet, blir satt på et treningsopplegg ca. tolv 

uker etter transplantasjonen, og blir fulgt opp av 
fysioterapeut der de bor. Der skal de trene to-tre ganger 
i uken i ni måneder, før de kommer tilbake etter ett år.

Ivrig og motivert deltaker
–  Jeg skulle helst vært i den gruppen som skulle trene 
hardt, smiler Helge, som ble trukket ut til å drive 
moderat trening. Etter grundig testing hos Rolid på 
Rikshospitalet, ble han satt til å gjennomføre treningen 
hos en lokal fysioterapeut i ett år. Fortsatt trener han 
minst tre ganger i uka, på eget initiativ, så hardt eller 
så rolig han føler for. Og nå skal Katrine se på hvordan 
det har gått med Helge og de andre, tre år etter at de 
fikk nytt hjerte.

–  Målet er jo at pasientene skal få bedre kondisjon 
og styrke, og at de skal ha god livskvalitet og kunne 
jobbe og være i aktivitet.

Resultatene fra året med trening er snart klare, og 
da vil Katrine Rolid og medarbeidere kunne si noe om 
hva slags trening som har best effekt for pasienter som 
Helge.

Jeg er heldig!
–  Jeg tenker ofte på hvor heldig jeg har vært og 

hvor bra det norske helsevesenet er og hvor mange 
flinke folk som virkelig bryr seg om oss pasienter. Og 
alle privatpersonene som gir penger til forskning. Ja, 
og ikke minst de som donerer organer, og dermed 
redder liv! 

–  Lurer du noen gang på hvem det er som før har 
levd med det nye hjertet ditt?

–  Ja, men vi får jo ikke vite hvem det er, og det er 
forståelig. Men jeg skulle gjerne lagt en blomst på 
graven, og vist min takknemlighet. 

F O R S K N I N G
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Klasse 4B ved Ambjørnrød skole i Fredrikstad gikk av med 
seieren i Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetau-
konkurranse 2019!

Ambjørnrød skole hoppet seg til seier!

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

– Vi gratulerer så mye til Ambjørnrød skole med 
seieren i hoppetaukonkurransen. Alle elevene har 
hoppet 60 minutter hver dag, det er litt av en innsats, 
sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Kjempegøy å vinne
Klassen ble overrasket av generalsekretæren i 
klasserommet sitt, med beskjed om at de hadde vunnet.

– Det var kjempegøy å vinne! Jeg fikk nesten tårer 
i øynene, sier Lilli i klasse 4B. Venninnen Lisa nikker 
og legger til:

– Vi har hoppet kjempemasse! 
– Glade og aktive barn lærer og trives bedre på 

skolen. Elevene som deltok i hoppetaukonkurransen, 
fikk mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet 
sammen, sier Mina Gerhardsen.

90 000 elever har deltatt
Over hele landet har over 90 000 skoleelever fra 4. til 
7. klasse deltatt i Nasjonalforeningen for folkehelsens 
årlige hoppetaukonkurranse i mai i år. Halvparten av 
alle barneskolene i Norge har deltatt. 21 elever i klasse 
i 4B på Ambjørnrød skole hoppet 60 minutter hver dag 
under konkurransen.

Klassen vant en pengegave på 10 000 kroner, som 
klassen i fellesskap bestemmer hvordan de vil benytte.

– Å hoppe tau er morsomt. I tillegg er det bra for 
helsen. Vi har en nasjonal utfordring med for mye 
st i l les it t ing  blant  barn og  unge.  Med 
hoppetaukonkurransen ønsker vi å inspirere barn til 
å være mer aktive i sin skolehverdag, sier 
generalsekretæren. 

H O P P  F O R  H J E R T E T  2 0 1 9
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I nærmere 30 år har Nasjonalforeningen Ombo helselag 
arrangert «Barnas dag» en søndag i juni.

Barnas dag på Ombo

T E K S T   O G    FOTO   |   O L A U G  K VA L S T A D

Arrangementet går av stabelen ved et vann i skogen, 
med god plass til å parkere biler.

På forhånd har helselagsfolkene gjort klar 
quizløype med oppgaver tilpasset både små og store, 
samt en egen klatreløype. I samarbeid med 
«Turbogjengen» (aktivitetsgruppe for barn) har de 
ordnet kanoer og redningsvester. Alt er tilrettelagt for 
en kjekk dag!

Da vi ankom luktet det godt fra grillene, der Per 
Nårstad hadde grillet selvfisket ørret til alle som ville 
smake – og det ville mange!

Deretter ble de fremmøtte delt inn grupper for å 
begynne på quiz-løypa, som bestod av åtte poster. 
Denne dagen var det fem grupper med fra fem – åtte 
deltakere i hver. En fin blanding små og større barn og 
voksne.

Turen gikk en runde gjennom skogen der siste post 
var å klatre i tauene fra tre til tre. Klatreløypa var veldig 
populær, og de mest ivrige deltakerne tok mange 
runder i den. Etter gjennomført løype, ble alle barna 
premiert med såpebobler. Deretter gikk noen i kanoene, 
noen «fisket» med håv eller badet. En hadde med 
fiskestang og fikk en liten ørret som han fikk legge rett 
på grillen. Stor stas!

Per, som alltid stiller opp for å tilrettelegge 
aktivitetsløypa, voktet også grillene og holdt fyr i dem, 
så alle kunne grille medbrakt mat før, etter eller 
innimellom alle aktivitetene. Til dessert serverte 
helselaget frukt til alle. 

Til og med været spilte på lag, og ga oss en fin dag 
med sol – i hvert fall de timene arrangementet stod på. 
Dagen var slutt da sistemann var fornøyd og gikk hjem.

Klatreløypa var veldig populær. Flere tok mange runder 
i den.

Kanoene var også populære. Sikkerheten ble tatt godt 
vare på av Turbogjengen.

L O K A L E  A K T I V I T E T E R 
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Den første del av ruta går langs den trafikkerte veien. 
Her og der, ved busstopp og veikryss, plukker det lange 
toget opp enda flere deltagere. Til slutt er vi 40 stykker. 

Etter hvert går veien inn i skogen og oppover. Med 
jevne mellomrom stopper fortroppen opp og venter 
på baktroppen. Ingen skal falle for langt tilbake.  

Det er gågruppa i Nasjonalforeningen Enebakk 
helselag som arrangerer hjertemarsjen. 

De går hver mandag, hele året, uansett vær. 
Hjertemarsjen blir annonsert i lokalavisen, og bringer 
folk fra områdene rundt i tillegg til gågruppa. Noen 
kommer fast til marsjen hvert år.

– Vi er en 30-40 hver gang. Vi har vært oppe i 50 
også, forteller Jan Brunstrøm, som også er gågruppas 
egen fotograf. Han tar bilder fra hver tur, og på høsten 
leier lokallaget skytterhuset for å vise fram alle bildene.

Hjertemarsj i Enebakk
Vakkert vårvær, hyggelige mennesker og løfte om grilla pølser og 
nytrukket kaffe halvveis i løypa. Kan en hjertemarsj bli bedre enn 
det?

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

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

H J E R T E U K A  2 0 1 9
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Viktig medbrakt
Jan har også en annen viktig oppgave i gruppa. I sekken 
har han alltid med en hjertestarter. For noen år siden 
fikk en av deltagerne hjerteproblemer på turen, og 
måtte hentes med luftambulansen. 

– Det gikk bra, men vi fikk en vekker.
Siden den gang har det vært avholdt kurs i å bruke 
hjertestarter, og starteren er med på alle turer.

Godt lokallkjent
– Gågruppa er også en kjempefin måte å bli kjent med 
bygda på, forteller Gunvor Brunstrøm. – Vi går på 
forskjellige steder hver gang, ofte med lokale guider 
som forteller oss litt om historien mens vi går. 

Etter en liten time er vi framme på skytebanen i 
Enebakk. Her står det benker og bord, hjertequizen er 
hengt opp, og lukten av grilla pølser dufter mot oss. 
Ella Wenli, leder for lokallaget, har sammen med et 
par andre, reist opp i forkant og startet grillen. Nå er 
det bare å hugge innpå. 

Innimellom hjertequiz, spising og kaffedrikking 
går praten lett. Vinnere av quizen må, med tilrop og 
klapp, opp på seierspallen som står laglig til på fjellet. 
Siste kaffetår drikkes opp, og snart er det på tide å gå 
tilbake til parkeringsplassen. Sola er gått bak en sky, 
men det gjør ikke noe. Skogen er fin og vårgrønn, nye 
grupper samler seg på turen ned, og praten går like 
livlig. Neste mandag er det på’n igjen, om det er sol 
eller regn.

H J E R T E U K A  2 0 1 9
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Demenssyke på sykehjem 
overmedisineres
Det trengs en opprydning i alle medisiner som gis til demenssyke på 
sykehjem. Kanskje finnes det alternativer til mange av pillene?

– Eldre med demens er en spesielt sårbar gruppe som 
ikke bør få psykofarmaka, unntatt når det er strengt 
nødvendig, og kun i korte perioder, sier overlege Enrico 
Callegari. Han er nå godt i gang med et 
forskningsprosjekt der målet er å redusere og rydde 
opp i bruken av alle medisiner som foreskrives til denne 
pasientgruppen i dag.

– Mennesker som kommer på sykehjem er de aller 
sykeste eldre som har mange komplikasjoner. De 
bygger seg opp en lang medikamentliste, og behovet 

for å rydde opp i disse er stort, sier Callegari.
Han ønsket å se på hva som skal til og hvordan 

sykehjemmene kan bli bedre til å vurdere hvilke 
medisiner som er nødvendige, hvilke som er overflødige 
og hvilke som faktisk kan virke mot sin hensikt.

Underliggende årsaker
– Helsepersonale er vant til å skulle fikse pasientenes 
problemer raskt. Men man må investere tid til å få 
opplæring og forståelse for de underliggende årsakene 

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

Overlege Enrico Callegari forsker på å rydde opp i bruken av medisiner. Inger Aarmo er en av sykepleierene som har 
deltatt i kartleggingen.

F O R S K N I N G
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til uro, aggressivitet, forvirring og angst hos eldre 
pasienter, særlig de som har demens. I stedet for å pøse 
på med medisiner, bør man vurdere om det er andre 
tiltak som skal til, og som kan ha vel så god effekt, sier 
Callegari.

Sju kommuner i Østfold
I prosjektet har 14 sykehjem i sju kommuner i Østfold 
deltatt, og blitt delt i to grupper. Den ene gruppen har 
fortsatt sine vanlige rutiner, mens i den andre gruppen 
har pasienter blitt intervjuet og ansatte kurset.

Inger Aarmo er sykepleier og teamleder ved 
Borgen sykehjem, som er et av sykehjemmene som har 
deltatt i kartleggingsarbeid og fått undervisning.

– Vi har gjennomført intervjuer med 22 pasienter 
med demens. Mange av dem har sterk kognitiv svikt, 
så det var utfordrende, men veldig interessant, sier 
Aarmo.

Pasientene skulle testes for hukommelse, 
depresjonssymptomer, angst, adferd og livskvalitet.

– Å vurdere livskvalitet handler om hvordan 
pasienten forholder seg til andre, om de er sosiale, om 
de ser ut til å kose seg når de spiser, om de vandrer mye, 
forteller Aarmo. For henne har kursingen vært en nyttig 
oppfrisking av kunnskap om demens og medisinering.
Mange av sykepleierne i hennes team forteller at de har 
blitt kjent med pasientene på en annen måte.

Årsaker til uro
– Vi sier at en pasient er urolig, men hva er egentlig 
uro? Jeg blir ofte litt irritert når en sykehjemslege ringer 
meg angående en pasient som er urolig. Da spør jeg; 
hva skyldes denne uroen? Å stille dette spørsmålet er 
et viktig element i undervisningen i forskningsprosjektet 
forklarer Callegari. Inger Aarmo er helt enig. 

– Det er jo mange ting som trigger uro. Det kan 
være andre pasienter, måten vi pleiere oppfører oss på, 
miljøet på avdelingen, at pasienten har vondt i en tå 

eller er sulten. Det er dette vi må vurdere før vi tyr til 
medisiner, sier hun.

At medisiner ikke er til å unngå hos pasienter på 
et sykehjem er det enighet om. Men lista må legges 
høyt, mener Enrico Callegari.

– Det jeg har observert er at det er mange som får 
ekstremt mye medisiner. Det er ikke greit å måtte svelge 
15 piller hver dag. Jeg begynner å klø meg i hodet hvis 
en pasient står på mer enn fem medisiner. 

De fleste medisiner reagerer med hverandre, og 
det finnes kunnskap om hvordan de ulike medisinene 
kan påvirke hverandre, men denne kunnskapen gjelder 
ikke de veldig gamle med mange ulike sykdommen. 
Callegari mener det er et stort udekket behov for mer 
kunnskap på dette området.

Mindre medisiner
Så, hvordan få medisinbruken ned?

Trygghet, tillit og tid til å se enkeltmennesket, er 
tre punkter Inger Aarmo trekker frem, i tillegg til å 
være nysgjerrig og spørrende til hva som trigger 
«unormal» adferd.

– Det som er unormalt utenfor sykehjemmet, kan 
være normalt for en eldre pasient med demens. Det vi 
har blitt minnet på gjennom denne opplæringen, er at 
vi ikke må ty til piller før vi har prøvd ut andre grep.

Etter at alle intervjuer, data og statistikk er kartlagt 
og analysert, håper Enrico Callegari at resultatene for 
forskningsprosjektet vil føre til økt fokus på bruk av 
psykofarmaka på sykehjem. Forhåpentligvis vil det 
også på sikt kunne bidra til at antallet piller i eldre 
sykehjemspasienters daglige «cocktail» vil minke.

F O R S K N I N G

Støttet med midler fra ExtraStiftelsen
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Hver mandag og onsdag klokken ti står Liv klar i gangen 
og venter på Turid. Hver uke møtes de, og de har ikke 
skulket en eneste gang. Liv har demens, Turid er frivillig 
aktivitetsvenn, og sammen er de venninner. 

Fra frivillighet til vennskap

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

Turid kommer aldri for sent til avtalene med Liv. Det 
at de to skal ut og kose seg er viktig for dem begge.  
Aktivitetene har stort spenn; de går tur, reiser på 
shopping i nærmeste by, drar på kafé, blir bedt bort til 
venninner, eller ber venninner hjem til Turid. 

Gode, trygge rutiner 
– Jeg gleder meg alltid til Turid skal komme, sier Liv. 
I dag har Turid dekt på til kaffeselskap hjemme hos 
seg. På bordet ligger en heklet løper og pent servis, på 
menyen står både vafler og rullekake. 

– Det ble bare enkelt i dag, sier Turid mens hun 
skjenker kaffe til dem begge. Ute er det få spor igjen av 
varmen som viste seg tidlig i mai. 

Hver mandag og onsdag reiser Turid hjem til Liv, 
der hun bor med sin ektemann Per, for å plukke henne 
opp. På mandager er de fast med på gåtur sammen med 
det lokale helselaget. Det å ha en felles møteplass med 
andre er hyggelig, men de trives også veldig godt 
sammen bare de to.  

Felles glede i gåturer 
Tanken bak aktivitetsvenntilbudet er at man møtes på 
bakgrunn av felles interesser. For Liv og Turid er det 
kanskje den store gågleden som binder dem aller mest 
sammen. 

– Vi er begge veldig glade i å gå, og vi går langt, 
sier Liv, men bare hvis det er fint vær. Er det ruskevær, 
holder de seg som regel inne. 

– Ja, vi kan gå opptil sju-åtte kilometer når vi 
møtes, forteller Turid, og legger til at det er viktig med 
kaffepauser. Kaffen og mosjonen er viktig, men 
samtalen er kanskje viktigst. Samtalen mellom de to 
venninnene går lett, og det er mye latter.   

To gode venninner
Mer kaffe skjenkes, og det mimres om gamledager. Den 
ene har vokst opp som bortskjemt byjente, den andre 
vokste opp på gård med harde tak etter skolen. 
Hårmoten hadde de likevel til felles. Og nå, i godt 
voksen alder, har de altså funnet hverandre, og vært 
venninner i snart ett år. 

– Vi opererer som to venninner, konstaterer Turid 
og foreslår en liten tur ut. Været er litt surt, og hun er 
snar med å låne bort en ullgenser til Liv. Det er tydelig 
at det er mye omsorg mellom dem. 

Fornøyde frivillige landet over 
Hele 95 prosent av de som er frivillige aktivitetsvenner 
i dag ville anbefalt andre å bli det. Det viser ny forskning 
gjort av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 
OsloMet for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

A K T I V I T E T S V E N N
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Forskningen har sett spesielt på motivasjonen til de 
frivillige, deres bakgrunn og opplevelse av å være 
aktivitetsvenn. De fleste sier at innsatsen de gjør i stor 
grad gir dem økt engasjement, mening i livet og 
livskvalitet. Lindesnes, hvor Turid er frivillig 
aktivitetsvenn, er en av over 220 kommuner som driver 
tilbudet. 

Uvurderlig innsats av frivillige 
Over hele landet møtes personer med demens og 
frivillige aktivitetsvenner. Det gir mye glede. For de 
som har fått en demensdiagnose er det viktig å være i 
kontakt med folk, og få mulighet til å fortsette å gjøre 
aktiviteter de har gjort tidligere. 

Aktivitetsvennene får opplæring om demens, men også 
om det å være frivillig. Det er viktig for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen at de frivillige kun 
gjør oppgaver de trives med. De skal ikke være en 
erstatning for offentlige oppgaver og ansvar. 

Liv (t.v) og Turid trives godt i hverandes selskap.

En aktivitetsvenn er en frivillig som med kurs 
og veiledning, blir koblet sammen med en 
person med demens. Sammen gjør de 
aktiviteter de begge liker. Tilbudet er etablert 
i over 220 norske kommuner. 

Les mer på
nasjonalforeningen.no/aktivitetsvenn

HVA ER AKTIVITETSVENN?

A K T I V I T E T S V E N N
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Gratulerer til årets flotte vinnere av 
våre folkehelsepriser!

Verdige prisvinnere

I år har tolv fylker, så langt, delt ut Folkehelsepris. Flere 
fylker deler ut priser senere i år.

Folkehelseprisen gis for innsats som bidrar til 
sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og 
livskvalitet, gode nærmiljøer, inkludering og 
bekjempelse av utenforskap, aktiviteter som skaper 
generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner 
eller på annen måte hatt stor betydning for folkehelsa 
og sosiale forhold i nærmiljøet. 

Årets vinnere er en god blanding av enkeltpersoner 
og grupper, og strekker seg fra underholdning til 
friluftsliv. Lykke til videre med det viktige 
folkehelsearbeidet som gjøres ute i fylkene.

Årets foreløpige vinnere: 
n  Akershus: Arne Sæther
n  Aust-Agder: Hoves venner
n  Buskerud: Kari Helen Jegleim
n  Møre og Romsdal: Inge Aanes og Inge Bergum
n  Nordland: Torlaug Bartnes Ulrichsen
n  Oslo: Gulljazz
n  Rogaland: Mary Høvring
n  Sogn og Fjordane: Dugnadsgjengen Trivselsskogen
n  Troms: Havørn UIL
n  Vest-Agder: Midt-Agder Friluftsråd
n  Vestfold: Thorund Lundh
n  Østfold: Jonny og vennene hans, Beate Riiser Wengen

Midt-Agder Friluftsråd mottok Folkehelseprisen i 
Vest-Agder for sitt konsept om et enkelt og sosialt 
friluftsliv uten krav om dyrt og moderne utstyr.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, delte ut prisen til 
Gulljazz, et prosjekt som bringer jazzfestivaler inn på 
norske sykehjem.

F O L K E H E L S E P R I S E N  2 0 1 9 
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Demenssykdom og stemmerett 
Jeg lurer på om de som har demens har lov til å 
stemme?

Ja, det har de. I følge valghåndboken så har alle som 
oppfyller vilkårene i valgloven §§ 2-1 og 2-2 stemmerett. 
Dette gjelder også personer som har kognitiv 
funksjonsnedsettelse av ulik grad, for eksempel 
personer med demens. Verken pårørende, 
valgmedarbeidere eller ansatte på ulike institusjoner 
og i trygde- og omsorgsboliger kan påvirke noen til å 
benytte seg av stemmeretten mot sin vilje, eller beslutte 
at en stemmeberettiget ikke skal få benytte stemmeretten 
sin. De ansatte kan ikke bestemme hvilke av beboerne 
som er ”skikket til å stemme”. Det er velgeren selv som 
avgjør om, og hva, han eller hun skal stemme. Hvis 
man ønsker, kan man ha med seg noen som kan bistå 
ved stemmegivningen, men ingen kan avgi stemme på 
vegne av velgeren. 
Kilde: Valghåndboken kap 9.10.14

Puls
Hva er normal puls og når er den for høy? 

Når vi snakker om puls mener vi som regel pulsen i 
hvile. Normal hvilepuls er 50-100 slag i minuttet hos 
voksne. Om natten kan pulsen være langsommere, hos 
noen under 40 slag i minuttet. Ved anstrengelse eller 
stress øker pulsen. Dersom pulsen er høyere enn 100 
slag i minuttet og i hvile og er regelmessig kalles det 
sinustakykardi. Dersom sinustakykardi ikke kan 
forklares av naturlige årsaker, slik som feber, smerter, 
stress/angst og fysisk anstrengelse, må den utredes. 

Trening etter hjerteinfarkt

Jeg har hatt et hjerteinfarkt og fikk gjort en 
utblokking ved sykehuset for en uke siden. Når kan 
jeg begynne å trene og hvor hardt?

De to første ukene etter et hjerteinfarkt bør du bare gå 
rolige turer. Etter det kan du øke intensitet og varighet 
gradvis. Viktig å begynne rolig/varme opp før du tar i 
mer. Hvor langt og hvor lenge du kan holde på vil 
avhenge av hvilken form du var i før hjerteinfarktet og 
alder. Noen er i veldig god form før hjerteinfarktet og 
kommer raskt tilbake i form, mens andre ikke har vært 
i aktivitet og vil trenger lengre tid. Lytt på signalene fra 
kroppen. Det er normalt å bli trett og sliten etter å ha 
trent, men dersom du er sliten resten av dagen/for lang 
tid, har det nok vært for hardt.

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

LInda Bergåker
Fylke: Nordland
Tlf: 412 55 583

KONTAKT EN LIKEPERSON

Min mor f ikk diagnosen 
frontallappsdemens i 2011, hun var 
da 58 år og hadde allerede vært 
syk en stund. Jeg hadde ingen 

erfaring med, eller kunnskap om, demens. Jeg savnet 
selv noen å snakke med som hadde opplevd det 
samme.
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

5 dl sukker
10 dl hvetemel
4 ts bakepulver
4 ts vaniljesukker
2 store bananer, most

2 dl skummet melk
4 egg
1 dl olje
4 dl blåbær, friske eller 
frosne

M U F F I N S  M E D 
B L Å B Æ R  O G  B A N A N E R

24-30 stykker

FRAMGANGSMÅTE

 Stekes ved 180 grader i 25 minutter.
 Bland bananene med melk, olje og egg i en annen 
bolle. 
 Tilsett melblandingen
 Rør blåbærene forsiktig inn i røren.

 Ha røren i muffinspapirformer
 Stekes midt i ovnen som angitt.
 I stedet for blåbær, kan man bruke tilsvarende 
mengde av bjørnebær eller tyttebær.
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Problemet pappa
«– Jeg følte at jeg ikke hadde noe 
valg.

Kim Wigaard Johansen ser 
opp fra tallerkenen med omelett 
og smiler svakt.  Han kunne blitt i 
New York, kanskje fått Broadway-
rollen det lå an til at han skulle få, 

fått en internasjonal karriere som sanger og 
musikalartist.

Men sånn ble det ikke, for hjemme i Norge var 
ikke ting som det hadde vært. Pappa Tor var blitt så 
forandret. Han hadde mistet jobben, begynt å spille 
om penger, tatt opp lån under falskt navn, stjålet fra 
butikken. Kim og søstrene hans skjønte at noe var galt, 

men ikke hva.
 – Mamma orket ikke mer og flyttet fra pappa. 

Venner og familie tok avstand. Han oppførte seg jo 
som en drittsekk.

Men Kim og søstrene Liza og Mari, bestemte seg 
for at selv om alle andre trakk seg unna, så skulle i alle 
fall de stille opp. Midt oppe i alt kaoset og fortvilelsen, 
visste de at pappaen deres i bunn og grunn var verdens 
beste.  Pappaen deres var jo kjærlig, omtenksom, sosial 
og veldig ordentlig. Det måtte være en grunn til at han 
var blitt så annerledes.»

Les mer om Kim og søsknene hans, og pappaen som 
etter hvert fikk diagnosen frontallapsdemens på:

nasjonalforeningen.no/blogg

Nasjonalforeningen for folkehelsens blogg

Send bilde og litt tekst til:  
redaksjonen@nasjonalforeningen.no

Mange lokallag har sendt inn bilder til spalten: 
Her går vi våre turer. Har dere bilder fra 
gågruppene deres? Send inn!
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M E D L E M S N Y T T

Del din erfaring, og bidra til mer 
åpenhet om demens!

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å komme 
i kontakt med personer med demens og deres pårørende 
for å få mer informasjon om hva som er viktig for dere. 
Dessuten ønsker vi å samle historier og erfaringer som 
kan brukes for å sette mer fokus på demens i mediene.

Du melder din interesse ved å svare på et 
spørreskjema. Hvis du for eksempel er villig til å stille 
opp i media, vil Nasjonalforeningen for folkehelsen ta 
kontakt med deg, etter hvert som det blir aktuelt. 
Dessuten vil du fra tid til  annen motta 
spørreundersøkelser knyttet til din erfaring med 
demens. Disse vil være helt frivillig å svare på, men 
svarene vil være til stor nytte i det politiske 
påvirkningsarbeidet og mediearbeidet for 
Nasjonalforeningen for folkehelsen.

www.nasjonalforeningen.no/erfaringsdeling

Filmer om universell utforming

I samarbeid med Sanden Media, og med støtte fra 
ExtraStiftelsen, er det nå blitt laget sju korte tegnefilmer 
som tar for seg noen av utfordringene en person med 
demens kan møte ute i samfunnet.

Temaer for filmene:
 Veien og gulvet vi går på
 Bruk av kontraster og farger
 Bruk av skilt
 Lys og lysforhold
 Orden og ryddighet
 Enkel og brukervennlig teknologi
 Gjenkjennelighet

I tillegg til de sju tegnefilmene, er det også laget en 
lengre film som setter fokus på kommunenes oppgave 
når det gjelder universell utforming.

Bruk gjerne filmene for å lære ansatte i kommunen 
om hvordan omgivelsene med enkle grep kan bli mer 
demensvennlige. 

Du finner alle filmene, samt arbeidsmateriell for 
lokallagene her:
www.nasjonalforeningen.no/universell-utforming

ExtraExpress

Trenger dere midler til 
lokalbaserte aktiviteter inntil 
kr. 30 000,- kan dere søke om 
støtte fra ExtraExpress. 

Kontakt Anders Abrahamsen 
for mer informasjon: 

anab@nasjonalforeningen.no 
telefon 40 44 57 78. 

Hva kan dere søke midler til?
 Helse i vid forstand (fysisk og psykisk)
 Lokale prosjekter (ikke nasjonalt)
 Prosjektet må starte opp etter tildeling (dvs etter 

15.11.19)

Neste søknadsfrist er 15. september. 
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KALENDER

n Nasjonalforeningen Andeby 
helselag 105 år
n Nasjonalforeningen 
Spangereid helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Alversund 
helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Seim 
helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Skillebotn 
helselag 100 år 
n Nasjonalforeningen Aas 
helselag 100 år 
n Nasjonalforeningen Etnedal 
helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Steigen 
helselag 100 år
n Nasjonalforeningen Vårvon 
helselag 85 år 

n Nasjonalforeningen 
Værangfjord helselag 85 år 
n Nasjonalforeningen Sør-Varanger 
demensforening 15 år
n Nasjonalforeningen Folldal 
demensforening 15 år
n Nasjonalforeningen Ballangen 
demensforening 15 år
n Nasjonalforeningen Ullensaker 
demensforening 15 år
n Nasjonalforeningen Nord 
Østerdal demensforening 10 år
n Nasjonalforeningen Beiarn 
demensforening 5 år 
n Nasjonalforeningen Meløy 
helselag 5 år

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

n  SEPTEMBER
15. september: Søknadsfrist 
høst ExtraExpress 
16.-22. september: 
Demensaksjonen
21. september: Den 
internasjonale 
Alzheimerdagen, og utdeling 
av demenspriser
24. september: Frist for 
innsending av stoff til 
medlemsbladet
24. september: 
Sentralstyremøte 
29. september: Verdens 
hjertedag 

n  OKTOBER
1. oktober: avslutning for 
årets vervekonkurranse-peri-
ode
1. oktober: Søknadsfrist for 
tilskudd til fylkes- og 
regionale samlinger om 
demens 
2. oktober: Frist for oppgjør 
Demensaksjonen 
22. oktober: Sentralstyre-
møte

n  NOVEMBER
Uke 46: Lokallagssending fra 
hovedkontoret 
20.-21. november: Sentral-
og landsstyremøte

Finner du ikke det du leter etter på 
medlemsnettet?
Det ligger mye nyttig stoff på medlemsnettet og 
for å finne fram til det, er det en egen søkemotor. 
Gå inn på www.nasjonalforeningen.no/medlem, 
skroll deg helt nederst på siden. Der finner du en 
hvit boks hvor det står: Søk i medlemsnett.  

Minas blogg
Nasjonalforeningen for folkehelsens nye 
generalsekretær har nå sin egen blogg. Følg med!

www.nasjonalforeningen.no/minablogg

Åpent møte om arv og testament
Har du spørsmål rundt opprettelse av testamente?
Lurer du på hvem som kan arve deg, eller hvordan du 
kan dele arv mellom familie og veldedige formål?

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale 
Advokatfirma DA informerer om arvereglene og 
hvordan man oppretter et testamente. I tillegg vil 
representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og åtte andre organisasjoner være tilstede.

Arrangementene er gratis, men krever påmelding 
via www.arvenetterdeg.no, eller ring Jon-Richard 
Haugen på telefon 926 30 345 for mer informasjon.

Oslo: onsdag 11. september
Trondheim: mandag 16. september

Bergen: onsdag 18. september
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Heder og ære - 2

Anne Støheim og Tove Skoglund fikk begge 
forjenstnål med diplom under feiringen av 
Nasjonalforeningen Østby helselag sitt 100- års-
jubileum.

Heder og ære - 3

Esther Endresen mottok fortjenstnål for sitt arbeid 
i lokallaget og i fylkesstyret i Rogaland. 

Heder og ære - 1

Ruth Sønstebø, Kerste Marie Bakken og Randi Rud 
Hemstad er de første til å få æresmedlemsskap i 
Nasjonalforeningen Østby helselag.

Heder og ære - 4

Reidun Sirevaag, leder i Nasjonalforeningen 
Randaberg Helselag, mottok fortjenstnål for sitt 
arbeid i lokallaget og fylkesstyret.
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90 år og styremedlem
 

I forbindelse med sin 100-årsdag, mottok Ingebjørg 
Veslegard en blomsterhilsen fra Nasjonalforeninge 
Hol helselag. Lokallaget gir blomster til alle som 
fyller år på Høgehaug Bo- og Behandlingssenter. 

Gåtur til Vågseterneset

Selv midt i ferien er  Nasjonalforeningen Skåla helse-
lag sin turgruppe ute. Denne turen gikk til Vågseter-
neset, og var lagt opp til tre forskjellige  nivåer. Det 
ble også en historisk orientering om området. En 
vellykket tur for 21 glade vandrere.

Mor og datter 

Mor og datter har begge samme verv, i to forskjell-
lige lokallag. Mor Jorunn Ingebretsen er kasserer i 
Nasjonalforeningen Heggedal helselag i Akershus, 
på 28nde året. Datter Kari Aspenes er kasserer i 
Nasjonalforeningen Sandset helselag i Nordland 
på tredje året.

Stafett for livet

Nasjonalforeningen Vollen helselag stilte opp med 
et lag på 71 voksne og åtte barn på Kreftforeningens 
Stafett for livet. Tilsammen gikk gruppa 36 mil.

Send inn tekst og bilder til: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo eller redaksjonen@nasjonalforeningen.no
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DEMENSAKSJONEN 2019

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

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


