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Det er spennende å jobbe i en organisasjon 
med så mye historie i veggene. Vi har kontorer 
i et hus som ble bygget som sykepleierskole og 
internat i 1957. Huset ble reist med innsamlede 
midler og er et flott symbol for alt som er skapt 
gjennom frivillig innsats gjennom årene. 

Da huset sist ble pusset opp, fikk alle 
møterommene navn etter personer som var 
viktige i Nasjonalforeningen for folkehelsens 

første tiår. Møterommet ved siden av her jeg sitter, heter «Birger», 
etter organisasjonens generalsekretær, Birger Øverland, som arbeidet 
fra 1911 – 41. Min forgjenger, Vidar Wilberg, var generalsekretær i 
28 år. Organisasjonens historie er full av mennesker som har jobbet 
med seig tålmodighet og skapt resultater som vi bygger videre på i 
dag. 

Saker har kommet og gått, men den røde tråden har alltid vært 
målrettet og kunnskapsbasert innsats for helse og trivsel, mot store 
folkesykdommer: tuberkulose, hjerte- og karsykdom og demens. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen  har gitt viktige bidrag til gode 
resultater for de to første sakenes vedkommende. Med tiden, og fortsatt 
forskning, er det sikkert at det også vil skje framskritt i kampen mot 
demens. 

Mine sju år som generalsekretær er ikke lenge i forhold til 
forgjengerne mine, men en vanlig fartstid for ledere i vår tid, som 
er så preget av raske endringer. Målene ligger fast, men 
arbeidsmetodene må endres i takt med tida. 

Møtene med alle frivillige og medlemmer har gjort et stort 
inntrykk. Takk for det gode samarbeidet, og takk til hver og en for 
innsatsen!

Jeg er veldig stolt av å ha fått være en del av denne fine 
organisasjonen. Jeg sier takk for meg, i trygg forvisning om at 
Nasjonalforeningen for folkehelsen ikke bare har en stolt fortid, men 
også en flott framtid! 

Lykke til videre!

Takk for meg!

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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Årets ververe!
I år er det tre vinnere i vervekonkurransen. To vinnere er som 

vanlig trukket fra alle som har vervet nye medlemmer i 2018. Årets 
nye premie går til det laget som har vervet flest nye medlemmer. I 
år er det Nasjonalforeningen Askim og omegn demensforening 

som går av med seieren, med hele 19 nye medlemmer. 

NY VERVEKONKURRANSE

n  Ny vervekonkurranse starter 1. januar og varer til 
30. september.
n  Det laget som verver flest medlemmer får premie, 
samt en trekning blant alle som har vervet minst 
fem nye medlemmer. 
n  Du kan lese mer om vervekonkurransen på  
www. nasjonalforeningen.no/rekruttering

Signe Møgster i Nasjonalforeningen Tromøy helselag 
ble vinner av det ene gavekortet,  mens  
Nasjonalforeningen Eidsvåg helselag ble trukket ut 
blant lagene som har vervet fem eller flere nye med-
lemmer. 

Suksessen til alle vinnerne ser ut til å ligge i aktiv 
rekruttering under egne arrangementer, og å spørre 
direkte.

– Vi snakker med folk
Nina Nesholen, leder i Nasjonalforeningen Askim og 
omegn demensforening, er klar på hva som er det vik-
tigste ved rekruttering – å snakke med folk.

–  Vi holder åpne møter flere ganger i året. Det 
kommer mye folk på disse arrangementene, fordi vi 

leier inn gode foredragsholdere. Under kaffepausen i 
løpet av kvelden går vi fra bord til bord og snakker med 
folk. Spør om de vil bli medlemmer. Sier de ja, skriver 
vi på vervebrosjyren med en gang. Resten av brosjyren 
får de med seg hjem, så de ser hva de har meldt seg inn i.

Kommunens pårørendeskole er også en viktig 
vervearena for lokallaget. – Vi fikk akkurat ti nye 
medlemmer der, av 28 påmeldte, forteller Nesholen. 
–  Det er viktig at kommunen skjønner at 
demensforeningene, er viktig tilbud for de pårørende.

Bruker alle arenaer
Signe Møgster sitter som nest-
leder i Nasjonalforeningen 
Tromøy helselag, et lag med 
mange aktiviteter. Hun bruker 
lokallagets aktiviteter til å ver-
ve nye medlemmer, og i sam-
taler med folk hun treffer el-
lers. Som pensjonert lærer, 

aktiv i frivillig arbeid og korsanger, har hun mange 
arenaer å rekruttere fra.

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

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

På den internasjonale Alzheimerdagens markering på 
Askim kino, var lokallaget tydelig tilstede. Fra venstre: 
Grethe Johansen Løkke, Nina Nesholen og Vibeke 
Nygaard.
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Si meg, hva betyr adjø?
– Akkurat nå, føles det litt uvirkelig, sier Lisbet Rugtvedt. 

Etter sju år logger hun ut, legger bort den røde profil-  
vesten og generalsekretærtittelen.

For den som måtte lure; Ja, hun måtte fram med 
papir-lommetørkle flere ganger under dette 
avskjedsintervjuet. Både fordi det er vemodig å forlate 
en arbeidsplass og en organisasjon der man har følt 
seg hjemme, men også fordi Lisbet Rugtvedt, som 
mange vet - er ekstremt lettrørt. 

Hun blir rørt av å tenke på alle små og store 
ildsjeler, lokallag og foreninger som jobber for samhold 
og hygge i sitt nærmiljø, og hun blir rørt av å tenke på 
møtene med mennesker som lever med, og tett på 
demens. Blant annet. Så nå sitter hun her, med dugg 

på brillene og en iste i hånden. Klar til å skue tilbake, 
og klar for å gå videre.

– Det føles litt vemodig, jeg må innrømme det. 
Det blir jo rart å ikke være en del av denne 
organisasjonen lenger. Jeg har aldri hatt en jobb så 
lenge, sju år - det er rekord.

Raushet og samarbeid
De sju årene har gått fort, sånn tiden gjerne gjør når 
man har det gøy. For mye har vært gøy. Og interessant. 
Og utfordrende. Lisbet Rugtvedt kan se tilbake på en 

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

Foto: Paal Audestad

G E N E R A L S E K R E TÆ R
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innholdsrik tid som generalsekretær. 
– Hva kommer du til å savne mest?
– Menneskene. Det er jo en usedvanlig hyggelig 

organisasjon.
– Usedvanlig?
– Ja, sammenlignet med det partipolitiske miljøet, 

er jo konfliktnivået et helt annet, sier Lisbet, og trekker 
fram hvor befriende hun synes det er å jobbe i en 
organisasjon der det er enighet om de lange linjene. 
En organisasjon preget av samarbeidsvilje, raushet, og 
hvor det er kort vei fra idé til beslutning. 

– Det er lite flisespikkeri, herlig ubyråkratisk og 
lite maktkamp. 

– Sier den vordende byråkraten? 
– Ja, hehe. Det blir nok en overgang, men det blir 

gøy å komme tettere på politikken igjen. Det blir sikkert 
en ganske annerledes hverdag. 

Politisk legning
For dem som ikke har fanget det opp, Lisbet Rugtvedts 
fremtidige tittel er: Avdelingsdirektør i Helse- og 
omsorgsdepartementet.  Før hun kom ti l 
Nasjonalforeningen for folkehelsen var hun også i 
statsforvaltningen, i Kunnskapsdepartementet, men 
da som politiker. 

– Hva gjorde at du ble politisk engasjert?
– Ja, si det? Det var alltid mye diskusjoner om 

politiske temaer hjemme hos oss, og jeg har alltid hatt 
en sterk rettferdighetssans. 11 år gammel hadde hun 
fått med seg at det var innført forbud mot jobbannonser 
med kjønn som kriterium. Dermed satte hun og en 
venninne seg ned, trålet annonser og ringte til 
arbeidsgivere som søkte etter «en mann», og opplyste 
dem om at de gjorde noe ulovlig.

– Hehe. Ja, vi var overbevist om at vi kunne være 

NRKs TV-aksjon i 2013 gikk til demensarbeidet i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Resultatet ble på over 230 
millioner kroner, og har bidratt til uendelig mye bra arbeid i de fem årene siden aksjonsdagen.  
Foto:  Nasjonalforeningen for folkehelsen
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med på å påvirke og forandre verden. Den 
overbevisningen tok unge Lisbet med seg, som leder 
for Sosialistisk Ungdom, som voksen politiker – og 
også som generalsekretær i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen

For syv år siden.
Men la oss spole sju år tilbake. Nasjonalforeningen for 
folkehelsen søker ny generalsekretær. Og Lisbet 
Rugtvedt blir headhuntet og oppfordret til å søke. Det 
gjør hun. Hvorfor?

– Etter seks år som statssekretær var jeg veldig klar 
for å flytte på meg. Det første spørsmålet jeg stilte meg 
var; er det noe politisk innhold i denne jobben? Er det 
en organisasjon med et samfunnsoppdrag, der jeg kan 
være med på å påvirke? Og svaret var ja, sier Lisbet 
Rugtvedt og smiler. At Nasjonalforeningen for 
folkehelsen var en stor organisasjon med en stolt 

historie var også med i vurderingen. Men å si at hun 
kjente godt til organisasjonen vil være å overdrive.

Mindre beskjeden, mer synlig
– Nei, jeg visste ikke veldig mye. Men moren min var 
aktiv i Sanitetsforeningen hjemme i Skien, så jeg kjente 
godt til denne typen foreningsarbeid på grasrotnivå. 
Og jeg minnes å ha sett Nasjonalforeningen for 
folkehelsens logo på et blad vi pleide å få hjem til oss. 
Dessuten hadde vi en Tubfrim eske på veggen på 
kjøkkenet, der vi samlet brukte frimerker. Mitt inntrykk 
var at det var en solid organisasjon,  som mange har 
tillit til.

– Men ikke veldig godt kjent?
– Nei. Jeg måtte bruke lang tid på å forklare venner 

og bekjente hva slags organisasjon det var jeg hadde 
fått jobb i. Det må jeg fortsatt. Men en av mine viktigste 
oppgaver som generalsekretær har vært å gjøre den 

Lisbet Rugtvedt signerer samarbeidsavtale med Tønsberg kommune, ved ordfører Petter Berg, om et mer demens- 
vennlig samfunn. Tønsberg kommune ble med dette kommune nummer 100 med i kampanjen!  
Foto: Thea Skyvuldstad  
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mer synlig. Det krever tålmodighet, men jeg tror 
organisasjonen er blitt bedre kjent blant flere av dem 
som trenger å vite om oss. 

Fortsatt synes hun det er litt mye beskjedenhet på 
egne vegne i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

– Dette er en organisasjon som gjør utrolig mye 
bra, som sitter på mye kompetanse og erfaring, så en 
kan fint dytte seg litt mer fram, sier Lisbet Rugtvedt.

 – Å satse på at Nasjonalforeningen for folkehelsen 
skal være på alles lepper, tenker jeg er urealistisk. Det 
måtte i så fall være hvis vi gjorde noe skikkelig galt, 
smiler hun.

– Men jeg mener vi har kommet et godt stykke på 
vei når det gjelder økt selvtillit i organisasjonen som 
helhet. Alt grasrotarbeidet som gjøres og som bidrar 
til trivsel, inkludering, samhold og motvirker ensomhet 
er viktig folkehelsearbeid! Det er det all grunn til å 
være stolt av.

Bakkekontakt og ambisjoner
Lisbet Rugtvedt har hatt som mål å knytte det nasjonale 
arbeidet i organisasjonen tettere sammen med 
grasrotarbeidet. 

– Jeg mener det er veldig viktig at det er en tydelig 
sammenheng mellom det nasjonale og det lokale, og 
der opplever jeg at vi er på god vei. 

Hun smiler.
– Ja, jeg sier fortsatt «vi», og det skal jeg gjøre en 

stund til.  Det blir det nok litt vanskelig å venne seg av 
med.

51-åringen som sitter og forteller, med 
papirlommetørklene parat, vil bli husket som en 
generalsekretær som gjorde visjoner og ideer til 
virkelighet. Det fikk hun gjennomført har satt varige 
spor; TV-aksjonen 2013, kraftig styrking av 
forskningen, et mer demensvennlig samfunn, 
Aktivitetsvenn og starten på å reformere 
folkehelsearbeidet .  For  ikke å  g lemme 
medieopptredener, en lang rekke engasjerte avisinnlegg, 
egen blogg, og besøk hos lokallag og foreninger over 
hele landet.

Reiseglad
Noe av det første Lisbet Rugtvedt gjorde etter at hun 
ble ansatt, var å skaffe seg et stort norgeskart. For hun 
oppdaget fort at organisasjonen var sterkt representert 
utenfor de større byene.  – Da var det godt å ha et 
skikkelig kart, så jeg bedre kunne bedømme avstander 
og mulighet for å komme seg att og fram innen rimelig 
tid. 

For det har vært viktig for Lisbet Rugtvedt å møte 
folk på hjemmebane, bli kjent med arbeidet som gjøres 
og ha dialog med mennesker på alle nivåer i 
organisasjonen. På den ytterste øy, i den innerste bygd. 
Ofte har det vært steder hun aldri hadde hørt om.

Også privat, er det å reise en favorittsyssel. Det er 
også det hun skal gjøre før hun begynner i ny jobb.  Da 
setter Lisbet Rugtvedt kurs mot Florida, etter å ha 
ryddet ut av kontoret innerst i 4. etasje i Oscars gate 
36B. Et ganske bortgjemt og lite kontor, men som har 
tilhørt en svært synlig, tydelig og ambisiøs 
generalsekretær.

Ved nyttårsskiftet takker Lisbet Rugtvedt av som 
generalsekretær, og går videre til nye oppgaver.  
Foto: Kirsti Ellefsen
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Heldigvis er ikke Liva så stor. Hun måler kun 80 cm 
fra toppen av hodet og ned, og er godt trent for jobben 
som besøkshest. Og at hun gjør jobben sin bra, er 
tydelig. Det strømmer på av godord og klapp fra alle 
beboerne. 

– Hun er så fin. Nesten som en teddybjørn! Kjenn 
så myk hun er.

– Se på de øya! Pass på at du ikke ser for dypt inn 
i dem, da blir du forelska!

Trygg og rolig
Når noen bemerker at hun er så stille og rolig, forteller 
eieren, Mette Pia Lyng, at egentlig er det helt unaturlig 
for Liva å være midtpunkt blant så mange mennesker 
som hun er her.

– Hest er et fluktdyr, og vi er rovdyr. Derfor har 
hun blitt lært opp til å takle sånne rovdyr som oss. Hun 
vet jeg aldri vil la det skje henne noe mens jeg er her, 
så derfor er hun trygg. 

– Det er en hest i stua!
Overraskelsen er stor i dagligstua på Enebakk sykehjem, Kopås, når 
Liva kommer på besøk. For selv om de har fått vite om besøket på 
forhånd, er det litt vanskelig å se for seg en hest inne i stua!

Besøkshesten Liva er tålmodig og rolig, og lar seg klappe og kose med av alle. 

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
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Gulerøtter. Mange gulerøtter!
For at Liva skal bli litt husvarm, får hun gulerøtter. 
Mange gulerøtter. 

– Min jobb er å gi ut gulerøtter, hennes jobb er å 
spise gulerøtter. Vi er et fint team, ler Mette Pia. 

Hun svarer på spørsmål og kommentarer, kan 
fortelle at det tok to år med trening for å bli besøkshest, 
at Liva er 11 år, og kan bli så gammel som 35 år. 
– Ja, men da kan hun jo komme flere ganger! Det nikkes 
samtykkende fra de andre. 

Liva går rundgangen og hilser på alle. Det er smil 
og latter, prat og spøk, mens Liva lar seg bli klappet og 
kost med.

Vel anvendte midler
Det er Nasjonalforeningen Enebakk helselag som 
sørger for at Liva og Mette Pia kommer på besøk 
innimellom. Lokallaget har et tett forhold til 
sykehjemmet, og har fellesmøter med sykehjemmet 
for å finne ut hva de kan bidra med.  

– Vi søkte om midler fra TV-aksjonen til denne 
runden med Liva, sier Unni Thoresen, som er kasserer 
i lokallaget. – Det er vel anvendte midler.

– Vi er her fire ganger i året, kjøper gevinster og 
tar med kaker. Vi selger lodd, og alle pengene går til 
aktiviteter her på Kopås, sier lederen for lokallaget Ella 
Marie Wenli. To ganger i året har de møte med 
betjeningen for å bestemme hva pengene skal gå til.

–  Vi har også skaffet to katter som bor på 
sykehjemmet. De kommer og går som de vil, men vi 
sørger for vaksiner, chip og veterinær når det er 
nødvendig, forteller Thoresen.

Alle får besøk
Liva og Mette Pia fortsetter sin tur igjennom 
sykehjemmet, fra stue til stue, slik at alle som vil kan 

få treffe henne. Noen får til og med besøk på rommet. 
– Vi tar oss tid til å å hilse på alle som ønsker det. 

Noen vil betrakte Liva fra avstand, men de fleste vil 
gjerne tettere på, forteller Mette Pia. 

Hun opplever at mange vil snakke med både henne 
og hesten, kanskje fortelle litt om et levd liv med hest 
i skogen og på jordene. 

– Vi opplever at beboere som sjelden er i dagligstua 
vil være med. Det er veldig koselig.

Etter et par timer er det på tide å tenke på hjemreise. 
Liva blir også sliten av mange inntrykk, og så mange 
mennesker. Med lang kjøretur hjem til Ørje, blir det 
ikke besøk hver dag. Men det er verdt turen. 

– Det hender det oppstår øyeblikk hvor vi ser at 
en person med demens får en positiv reaksjon på Liva, 
at tøffe mannfolk blir myke. Da kan både jeg og ansatte 
få tårer i øynene!

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

Ikke hver dag man får se en hest i en sykehjems- 
korridor.
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T E K S T    |   K I R S T I  E L L E F S E N

F O T O    |  L A R S  Å K E  A N D E R S E N

Burde de det? Melinda B. Roaldsen er daglig leder for 
et stort internasjonalt prosjekt som skal prøve å finne 
svar.

Det startet med en norsk idè, som nå har blitt til 
en forskningsstudie der 70 sykehus fra åtte land deltar, 
og der målet er at 500 pasienter skal inkluderes, 
behandles og intervjues. 

Mye koordinering
At dette innebærer et stort reise- og koordineringsansvar, 
sier seg selv. I Tromsø sitter lege i spesialisering i 
nevrologi og forsker Melinda B. Roaldsen og 
organiserer, kommuniserer og koordinere leger og 
forskere fra hele verden. Det betyr mye arbeid og 
engasjement. 

Oppvåkningshjerneslag – hvordan 
behandle disse trygt og effektivt?
Pasienter med såkalte oppvåkningshjerneslag får ikke rutinemessig 
akutt medikamentell trombolytisk behandling som andre akutt innlag-
te hjerneslagpasienter.

Melinda B. Roaldsen forsker på om det er effektivt og trygt å gi samme behandling til de som har 
fått hjerneslag i løpet av natten, som de som blir akutt innlagt.
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– Jeg går alltid med mobiltelefonen med meg, for 
å lese e-post eller svare på spørsmål over telefon, uansett 
om det er helg eller ferie, forteller Roaldsen.

TWIST
TWIST (Tenecteplase in Wake-up Ischeamic Stroke 
Trial)-studien, som prosjektet heter, var opprinnelig 
ment som en nordisk studie, men interessen for nye 
b ehandl ingsmeto der  på  pas ienter  med 
oppvåkningshjerneslag var stor, og flere utenlandske 
sykehus ønsket å hive seg på. Slik har prosjektet bare 
vokst og vokst.

Vanligvis ingen behandling
De som får et hjerneslag i løpet av natten, får ikke 
rutinemessig akutt trombolytisk medikamentell 
behandling i dag. Grensen for å motta denne 
behandlingen er fire og en halv time etter hjerneslaget, 
dersom behandlingen skal være effektiv og trygg. Å gi 
denne pasientgruppen trombolyse, som gis intravenøst 
i åren for å løse opp blodproppen, har tradisjonelt ikke 
vært rutine eller anbefalt i internasjonale anbefalinger, 
(som American Stroke Association, ASA, sine 
guidelines som gis ut jevnlig). 

De som får  hjerneslag innenfor en grense på fire 
og en halv time fra symptomdebut, får rutinemessig 
trombolyse. I tillegg tar man bilder for å se om 
trombektomi (der man «fisker» ut blodproppen) er 
aktuelt.

Forsker på å gi behandling
Det Roaldsen og TWIST-gruppen ønsker å finne ut, 
er om det er effektivt og trygt også å gi slik behandling 
til pasienter med oppvåkningshjerneslag, den gruppen 
som utgjør hele 20 prosent av alle som rammes av 
hjerneslag.

For å finne svar skal  500 hjerneslagpasienter med 
oppvåkninghjerneslag rekrutteres fra åtte land i Europa; 
Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lituaen, 

Sveits og Storbritannia.
Halvpar ten  kommer t i l  å  få  akutt 

trombolysebehandling, den andre halvparten ikke.

Når kom hjerneslaget?
En av utfordringene med oppvåkningshjerneslag, er 
at man ikke vet nøyaktig når hjerneslaget har inntruffet. 
Var det tidlig på natten, eller utpå morgenkvisten? 
Hypotesen er at de fleste får det nært i tid til 
oppvåkningstidspunktet.

Rekruttering av sykehus
Akkurat nå er Roaldsen og resten av forskergruppa i 
gang med rekrutteringsarbeidet, der de skal informere 
og lære opp de sykehusene som deltar, i hvordan man 
skal gå fram overfor pasientene. De sykehusene som 
har vært i gjennom dette og er aktivisert, har også 
begynt å inkludere pasienter inn i studien.

Resultater i 2020?
Det er et omfattende arbeid. Målet er å forhåpentligvis 
kunne vise fram resultater fra studien i 2020.

– Det vi selvsagt håper å finne ut, er at det er trygt 
og effektivt å tilby trombolyse til denne gruppen med 
oppvåkningshjerneslag. Men det gjenstår å se. Uansett 
hva vi finner ut, er det viktige resultater, og kunnskap 
som vil komme pasientene til gode, sier Melinda B. 
Roaldsen.

F O R S K N I N G

n  Hjerneslag er den nest hyppigste årsaken til død 
i verden og den viktigste årsak til funksjons- 
hemming hos voksne. 
n  I Norge forårsaker hjerneslag ca 2 700 dødsfall 
årlig, mens minst 12 000 mennesker får hjerneslag.
n I dag må behandling av hjerneslag skje innen 4,5 
time. 

FAKTA OM HJERNESLAG



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

– Det ligger en sikkerhet i det, for oss som ikke husker 
så godt, sier Viggo Andreassen. Han har Alzheimer, 
og har alltid vært glad i å være fysisk aktiv. Viggo har 
en GPS-sporingsenhet med seg når han går tur, som 
han kan trykke på om han går seg bort

– Det er jo det han gjør, går tur, det har han alltid 
gjort, det er fint å se noe annet en disse fire veggene, 
sier Kari, kona til Viggo. 

Gode rutiner
Det er viktig å begynne tidlig, for da vil Viggo også 
kunne bruke GPSen også etter hvert som sykdommen 
utvikler seg. 

– Han klarer ikke bruke en smarttelefon, så en GPS 
på en app er ikke noe alternativ, sier Kari. 

GPSen ser ut som en svart kloss, med en gul knapp 
i midten. Når han kommer fra tur skal den ned i laderen 

Trygghet med GPS
GPS gir både frihet, selvstendighet og mestringsfølelse. Dette er viktig 
for alle, også for personer med demens. Likevel ser det ut til at bare et få 
titalls kommuner i Norge har tatt i bruk denne teknologien.

Kari synes det er en trygghet i at Viggo har med seg GPSen når han går på tur. 

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

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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n SINTEFs forskningsprosjekt "Trygge Spor" 
kartla suksesskriteriene for god bruk av 
GPS-teknologi

n Hjemmeboende og institusjonsboere med 
demens deltok.

n Stikkord fra forskningen forteller om økt  
trygghet, frihet og livskvalitet, og en opplevelse av 
fravær av tvang.

n Les mer: www.sintef.no/prosjekter/
trygge-spor

GPS-TEKNOLOGI

i gangen, så det lyser i laderen. Det er viktig å skape 
gode rutiner. På denne måten husker han å ta med 
GPSen når han går på tur, og den blir ladet mellom 
hver gang.

Trygghet
– Om jeg ikke skulle finne veien hjem, skal jeg trykke 
på den gule knappen, forteller Viggo. Når han trykker, 
vil GPS-enheten ringe til Kari. Hvis hun ikke svarer, 
ringer den til barna deres. Og om ingen av dem tar 
telefonen, vil en alarmsentral bli kontaktet. Viggo har 
ikke hittil hatt problemer med å finne veien hjem, han 
er godt kjent i turområdene i nærheten av hjemmet.

– Det er likevel en stor trygghet i det, om han ikke 
skulle komme hjem. Da kan jeg enten ringe ham eller 
se på min mobil hvor han er, sier Kari.

Dårlig samfunnsøkonomi
Nasjonalforeningen for folkehelsen vil at GPS skal bli 
tilgjengelig for alle som har demens. Mange vil ha nytte 
av det, enten de bor hjemme eller på sykehjem. 

– Vi leser ukentlig om mennesker med demens 
som har gått seg bort, om store leteaksjoner og 
bekymrede pårørende. Dette er tragisk for dem det 
gjelder og dårlig samfunnsøkonomi, sier 
generalsekretær Lisbet Rugtvedt. 

Et offentlig ansvar
Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at det må 
være et tydelig offentlig ansvar for innkjøp og drift av 
GPS-teknologien. De må være koblet til en 
døgnbemannet alarmsentral, hvor det sitter folk som 
kan hjelpe brukeren med å finne hjem, eller hjelpe 
pårørende med å finne brukeren. 

– Sosialt samvær og fysisk aktivitet kan være 
faktorer som sinker utviklingen av demenssykdommen. 
Mestring er viktig for alle, og GPS kan bidra til økt 
mestringsfølelse og frihet i eget liv. Det blir enklere å 
møte andre og mer fysisk aktivitet, sier Lisbet Rugtvedt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at GPS 
skal inn i de kommunale hjelpemiddelsentralene, for 
at fagfolk og kommunen skal være ansvarlig for kvalitet. 

– Det må også være et offentlig ansvar å ha rutiner 
for å varsle og lete etter folk som har gått seg bort. Bare 
da kan vi sikre gode løsninger for alle med demens.  

G P S

Viggo viser fram GPS-sporingsenheten han har med seg 
på tur. Om han går seg bort, kan han trykke på den gule 
knappen.
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T E K S T    |   A N N  K R I S T I N  W I S L Ø F F  N I L S S E N

F O T O    |   P Å L  W I S L Ø F F  N I L S S E N

Terje er det midterste barnet i en søskenflokk på tre, 
og stolt sønn av Marit og Karle Jensvik. I løpet av ett 
år mistet han begge foreldrene sine. 

– Først døde pappa av et hjerteinfarkt, og så mistet 
jeg mamma til en demenssykdom. Mine søsken og jeg 
ville at deres død skulle hedres med en gave til 
forskning. For hele familien var det viktig at mammas 

og pappas død skulle gjøre en forskjell. Gi litt mening 
i sorgen. Å hedre dem gjennom minnegaver ga oss det, 
sier Terje.

Ekstra år med dem han var glad i
– Med pappa gikk alt så fort. Det var vondt at vi ikke 
fikk tatt et skikkelig farvel. Likevel er jeg takknemlig 

- Godt å vite at mamma og pappas 
død hjelper andre

– Det at så mange ga en minnegave, var ikke bare viktig støtte til 
forskning. Det ga også oss som sitter igjen et tydelig bevis på hva 
mamma og pappa betydde for de rundt seg. Det var så godt å oppleve i 
sorgen, sier Terje Jensvik.

I en vanskelig tid valgte Terje og søsknene hans å minnes sine foreldre ved å be om støtte til 
forskning for å gi andre mer tid med de som de er glade i. 
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fordi vi fikk mange år ekstra takket være at 
hjerteforskningen har kommet så langt. Pappa fikk sitt 
første hjerteinfarkt i 1986. Det overlevde han, takket 
være god behandling. Men i bilen på vei hjem fra et 
møte fikk han sitt fjerde. Det ble ett infarkt for mye, 
forteller han.  

Karle Jensvik  hadde vært på et møte, og på vei 
hjem i bilen fikk han problemer. Han klarte å parkere 
bilen og ringe hjem etter hjelp. Det hjerteinfarktet 
overlevde han ikke, til tross for at hjelpen kom raskt. 

– Vi som sto igjen ønsket at hans død skulle være 
med på å drive hjerteforskningen videre. Gi flere som 
rammes muligheten til mange gode år ekstra sammen 
med familie og venner. Jeg har ofte tenkt at pappa fikk 
en ny sjanse, takket være den behandlingen han fikk 
da det første hjerteinfarktet rammet, og så de to neste. 
Det ga oss mange gode år sammen. Derfor ville vi gi 
dem som var glade i ham muligheten til å gi en gave i 
begravelsen til denne livreddende forskningen. 

Vi kan gi håp til andre
Med mamma Marit er historien en annen. Over flere 
år hadde hun sakte endret seg. Endringen påvirket hele 
familiens liv. Etter Karles død fikk hun diagnosen 
frontallappdemens. Forskning har enda ikke ført til 
behandling som kan stoppe sykdommen. Med henne 
fikk familien tid til å ta farvel.

– Da diagnosen kom, ga det oss svar på hvorfor 
hun forandret seg. Mamma ville ikke at andre skulle 
vite at hun var syk. Etter at hun døde var det viktig for 
oss som satt igjen at venner visste hvorfor hun hadde 
trukket seg tilbake. Vi er stolte av mammaen vår, og 
hennes siste år var ikke representative for den hun 
egentlig var. Det som er mest trist er at Thea, datteren 
min, ikke fikk sjansen til å bli ordentlig kjent med 
mamma, slik jeg kjente henne.

For et bedre liv
Familien ønsket at gavene som ble gitt i morens 
begravelse skulle gå til forskning for å gi demenssyke 
et bedre liv. 

– Håpet er at vi en dag vil få behandlinger som kan 
stoppe, og kanskje til og med kurere, sykdommen. Det 
er bare mer forskning som kan få til det. Bare se hvor 
langt vi har kommet med behandling av 
hjertesykdommer og hjerneslag. Det må være mulig å 
gjøre noe også med demenssykdommene. 

Betyr mer enn du tror
Å be om en gave til forskning istedenfor blomster i 
kirken var et lett valg begge gangene.  Nasjonalforeningen 
for folkehelsen var det opplagte valget med sin 
forskning både på demens og hjerte- og karsykdommer. 

– Forskning er viktig, og ikke minst noe som setter 
varige spor. Det er en investering i framtiden. I tillegg 
var det flott å se at så mange ville hedre mamma og 
pappa med en minnegave. En flott bieffekt som varmet. 
Det var godt å oppleve oppi det hele, avslutter Terje.

En minnegave er en gave for livet
– Takket være minnegaver får vi satt i gang mer 
forskning raskere enn vi ellers ville fått til. Dette er 
gaver som er med på å gjøre en forskjell i livene til dem 
som rammes av hjertesykdom, hjerneslag eller demens. 
At noen tenker på andre midt i sin egen sorg betyr 
enormt mye, sier en takknemlig forskningssjef Anne 
Rita Øksengård. 

Når en du er glad i går bort, er det for mange godt 
å kunne hedre han eller henne med en gave til forskning. 
Bare i løpet av de siste tre årene har minnegaver for 
nesten sju millioner kroner blitt brukt på forskning 
nettopp for at andre skal få det bedre. Det betyr mye! 
Det er gaver som bidrar til ny behandling, slik at 
mennesker får lenger og bedre liv. Det er rett og slett 
en gave for livet. En gave som ikke visner, men som gir 
håp for andre. 

M I N N E G AV E R
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LDL-kolesterol
Hei, jeg har hatt hjerteinfarkt og bruker 
kolesterolsenkende medisin. Hva bør min verdi av 
det usunne LDL-kolesterolet ligge på?

LDL bør være under 1,8 mmol/l etter et hjerteinfarkt.

Type blodfortynnende
Jeg har atrieflimmer og bruker Albyl-e som 
blodfortynnende. Naboen min har også atriefl immer, 
men han bruker Xarelto. Hvorfor bruker vi 
forskjellige blodfortynnende?

Blodfortynnende skal beskytte mot blodpropp, men 
skal ikke gi alvorlige blødninger. Det fi nnes derfor 
kriterier som avgjør hvilke blodfortynnende du skal 
bruke.  Alder er et slikt kriterier. Når du eldes øker 
risikoen for blodpropp. Personer med atriefl immer og 
som er 75 år eller mer, har økt risiko for blodpropp. De 
bør da bruke Xarelto eller tilsvarende som 
blodfortynnende. Andre kriterier er høyt blodtrykk, 
diabetes, hjertesvikt, hjerneslag og kjønn. Grunnen til 
at din nabo bruker Xarelto og ikke du, har sannsynligvis 
å gjøre med at han oppfyller et eller fl ere av disse 
kriteriene, mens du ikke gjør det. 

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

Samtykkekompetanse
Sykehjemmet ønsker å vurdere om min mann har 
samtykkekompetanse. Hva betyr det?

Samtykkekompetanse betyr at en person kan ta 
avgjørelser og forstå konsekvensene av egne valg.  
Helsepersonell vurderer samtykkekompetanse. Det 
skal legges vekt på personens evne til å uttrykke valg, 
evnen til å forstå informasjon som er relevant for den 
aktuelle beslutningen og evnen til å kunne godta at 
informasjonen gjelder ens egen situasjon. Så må det 
vurderes om han klarer å bruke informasjonen han 
har fått til å forstå konsekvensene av de ulike valgene. 
Samtykkekompetanse skal vurderes i forhold til en 
konkret beslutning, og må vurderes ut fra situasjonen 
på vurderingstidspunktet. En person kan for eksempel 
mangle samtykkekompetanse om en type beslutning, 
men ha samtykkekompetanse i en annen type 
beslutning. Hva den som vurderer samtykke-
kompetansen mener er til personens beste, skal ikke 
være avgjørende. Er man i tvil, så har personen 
samtykkekompetanse.

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.
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KO S T H O L D

INGREDIENSER

1 løk
300 g gresskar
1 sellerirot
2 poteter
2 gulrøtter
3 fedd hvitløk
1 dl røde linser

1,5 l grønnsaksbuljong
2 ss olje
1 ts koriander
1 ts spisskummin
2 ts salt
1 krm pepper
1 dl persille

S U P P E  -

4 porsjoner

FRAMGANGSMÅTE

  Vask skrell og del grønnsakene i passende biter. 
  Kok opp vann og ha i grønnsakene. La de koke i ca 
20 minutter.
  Skyll linsene og la de koke med grønnsakene til alt 
er mørt.
  Smak til suppen med krydder.
  Hvis du ønsker å servere suppen med biter, tilsetter 
du finklippet persille.
  Server suppen rykende varm.

MED GRESSKAR OG ROTGRØNNSAKER

  Hvis du vil servere suppen moset, kjører du alle 
ingrediensen i matmaskinen eller i en blender.
  Hvis du velger å servere suppen som en puré, 
reduserer du på kraften når du moser grønnsakene. 
Puréen serveres til kokt kjøtt eller som et alternativ til 
lammekoteletter!
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HER GÅR VI VÅRE TURER

Nasjonalforeningen Saksumdal 
helselag har turmål kick-off hvor 
vi går til ett av de fire turmålene 
vi har. Det er natursti, grilling og 
sosialt samvær etterpå. De to 
siste årene har vi vært nesten 50 
som har deltatt.

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

Et langsomt farvel
Jeg har nærmere 20 års 
fartstid som helsejournalist 
i NRK. Det er ikke ofte jeg 
har følt meg hjelpeløs og 
avmektig i jobben min. Da 
faren min fikk demens, ble 
alt annerledes.

Jeg var ikke forberedt 
på sorgen og avmakten, og 
på hvor hardt dilemmaene 

og tvilen skulle røske i meg. Jeg visste ikke hvilke 
vanskelige beslutninger du må ta som nærmeste 
pårørende. Det gjorde ikke tvillingsøsteren min, Anja, 

og de tre eldre brødrene våre heller. Ikke før vi sto midt 
oppi det, med en pappa som var blitt for syk til å hjelpe 
oss med sine kloke, ærlige svar.

I rundt fem år var vi nærmeste pårørende til en 
far med demens, fra de første tegnene på sykdom 
meldte seg i 2010 til pappa døde, 82 år gammel i 2010.

Fortsatt undrer jeg meg over spørsmål jeg aldri 
var tøff nok til å stille og tanker jeg hadde dårlig 
samvittighet for å tenke mens han var syk.

Vil du lese hele historien til Helene Sandvig,  
finner du den på bloggen:

 nasjonalforeningen.no/blogg

Foto: Privat

Turer i Saksumdal

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

Sykle mot demens Ti pensjonister mellom 69 og 75 år brukte tre uker i 
september på å sykle fra Sandnes til Roma, til inntekt 
for Demensaksjonen 2018. Turen startet fra rådhuset 
i Sandnes 17. september, med ankomst i Roma 5. 
oktober. 

Ideen startet hos tidligere landslagssjef i sykkel, 
Arne Aareskjold, som hadde en drøm om å sykle til 
Roma, og fikk så med seg flere av sine venner. 

Siden de fleste kjente noen som var berørt av 
demens, fant de ut at  Demensaksjonen 2018 ville være 
en god ting å sykle til inntekt for. Selv om de fleste 
kjenner noen med demens, er demensproblematikken  
underkommunisert, synes syklistene, og håper at denne 
turen kan være med på å gi saken litt mer 
oppmerksomhet.

Alle innsamlede midler de fikk under turen, gikk 
til Demensaksjonen, mens alle utgifter med turen 
dekkes av den enkelte deltaker. De samlet inn rundt 
175 000 kroner til demensforskning.

HER FINNER DU MEDLEMSNETTET

www.nasjonalforeningen.no/medlem
HER FINNER DU NETTBUTIKKEN

www.nasjonalforeningen.no/nettbutikk

Søker testbrukere til MedMenitor - 
mobil velferdsteknologi ved demens
MedMonitor er en app for smarttelefon, og er en 
nyskapende kombinasjon av medisinalarm og 
helsejournal. Som en vanlig alarmklokke varsler den 
når det er tid for medisinering. Appen logger data om 
helsen til den syke, og vil etter hvert gi en unik oversikt 
over hvordan sykdommen utvikler seg over tid, og 
hvordan justeringer i medisinering påvirker 
funksjonsevnen

MedMonitor har fått midler fra ExtraStiftelsen til 
å gjennomføre et ettårig prosjekt hvor løsningen skal 
utvikles og testes.  Nå søkes personer som vil bidra 
med å teste MedMonitor.

Aktuelle personer er pårørende til hjemmeboende 
personer med demens, der den som har demens går 
på en eller flere medisiner for sykdommen. Personer 
som bor alene med demens i tidlig fase er også i 
målgruppen. Appen utformes slik at personer uten 
erfaring med data og smarttelefoner enkelt kan ta den 
i bruk. Det gis veiledning og hjelp med å komme i gang, 
samt tett oppfølging underveis. Man må ikke eie 
smarttelefon fra før.
Ta kontakt med hvis man ønsker mer informasjon:

Håvard Nesvold, tlf: 98484120, epost: nesvold@
gmail.com

Mer informasjon finnes på medmonitor.no.

Vel framme i Roma ble de invitert til den norske 
ambassaden i Roma, der ambassadør Margit Tveiten 
og hennes stab tok godt i mot syklistene.
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KALENDER

n   Nasjonalforeningen Øystre 
Slidre helselag, 110 år
n  Nasjonalforeningen Søgne 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Sørli 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Skåla 
helselag, 105 år
n  Nasjonalforeningen Lensvik 
helselag, 100 år
n  Nasjonalforeningen Bremsnes 
helselag, 100 år   
n  Nasjonalforeningen Åsa 
helselag, 80 år
n  Nasjonalforeningen Jakobsens 
helselag, 80 år 
n  Nasjonalforeningen Sagene 
Torshov helselag, 55 år
n  Nasjonalforeningen Tysfjord 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Levanger 
og Verdal demensforening, 20 år

n  Nasjonalforeningen 
Fredrikstad demensforening,  
20 år 
n  Nasjonalforeningen Halden 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Moss og 
omegn demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Sarpsborg 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Vågå 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Åmot 
demensforening, 20 år
n  Nasjonalforeningen Narvik 
demensforening, 10 år 
n  Nasjonalforeningen Harstad 
demensforening, 10 år 

Vi ønsker velkommen:
n  Nasjonalforeningen Berlevåg 
demensforening

VI GRATULERER

M E D L E M S N Y T T

Nye vedtekter
Landsmøtet i sommer vedtok nye vedtekter. Disse 
erstatter organisasjonens tidligere lover, veiledende 
vedtekter og retningslinjer. Det betyr at de nye 
vedtektene nå også erstatter gamle vedtekter i lokallag 
og fylkeslag. 

Dersom deres lokallag har registrert egne vedtekter 
i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, må dere selv 
registrere de nye vedtektene der. Disse må ha lagets 
navn påført øverst. Dersom dere (bare) er registrert i 
Enhetsregisteret i Brønnøysund, behøver dere ikke 
registrere lagets vedtekter. 

De nye vedtektene vil bli lagt som word-dokument 
på medlemsnett så dere kan laste dem ned og påføre 
lagets navn før dere registrerer dem. Se informasjon 
om registrering i Frivillighetsregisteret her; https://
www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-
frivillighetsregisteret/

Se spesielt under «Ja eller nei til registrering av 
vedtekter». n  NOVEMBER

16.-18. november: Samling 
for alle likepersoner
21.-22. november: 
Landsstyremøte 

n  DESEMBER
13. desember: Frist for 
innsending av stoff til 
medlemsbladet  
15. desember: Frist for å 
sende inn ferdigmelding av 
studietiltak

n  JANUAR
Uke 3: Lokallagssending fra 
hovedkontoret
25.-27. januar: Kurs for nye 
likepersoner

n  FEBRUAR
5. februar: Utdeling 
Nasjonalforeningens 
forskningspriser
25. februar: Søknadsfrist for 
helseprosjekter ExtraStiftelsen

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Gjør som over 25 000 andre, 
følg Nasjonalforeningen for folkehelsen 

på Facebook!

Gjør oss synlige ved å like,  
dele og kommentere.
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Gode resultater

Nasjonalforeningen Åfjord helselags resultat fra 
den tradisjonelle basaren ble nesten 50 000 
kroner! Gratulerer med godt resultat. Det over 
hundre år gamle helselaget jobber tett sammen 
med flere lokale organisasjoner, og støtter mange 
helse- og trivselsfremmende tiltak i lokalområdet.

 100-årsfeiring

Over 100 medlemmer møtte opp til 100-årsfeirin-
gen for Nasjonalforeningen Lensvik helselag. Det 
ble servert sodd, sviskegrøt, kaffe og kaker.  
Ordfører, fylkesleder og daglig leder holdt  
hilsningstaler og overrakte gaver og blomster.

På spa-tur

Nasjonalforeningen Fredrikstad demensforening 
arrangerte tur for sine medlemmer til Rømskog Spa 
og Resort. Med på turen var både personer med 
demens og pårørende, i alt 31 stykker. For mange 
ble dette nesten en ferie, og mulighet til felleskap 
med andre i samme situasjon.

Hjerteuka i Trøgstad

Nasjonalforeningen Trøgstad helselag ønsket velkommen 
til natursti på Trøgstad fort. De hadde egen stand med 
grønnsakssuppe, salt-quiz, lodd, aktiviteter for ungene 
og premiering.
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Paviljong til sansehage 

Nasjonalforeningen Valldal helselag og Nasjonal-
foreningen Fjørå helselag gikk sammen og søkte 
midler til en paviljong til sansehagen på sjukehei-
men. Ordfører, dugnadsgjeng og beboere møtte opp 
til åpningen, hvor en av beboerne fikk oppgaven 
med å kutte snora.

Æresmedlem nr. 1

Ni ledere på ett brett

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

Æresmedlem nr. 2

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

Nasjonalforeningen Høyjord helselag utnevnte to av 
sine eldste medlemmer til Æresmedlem i høst. Randi 
Kjærås fylte 100 år i høst og er lagets eldste medlem. 

Maren Lovise Mørken ble også utnevnt til 
Æresmedlem i Nasjonalforeningen Høyjord 
helselag.
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Ditt testamente 
– en gave til livet!

www.nasjonalforeningen.no/testamente
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Ta kontakt med oss på tlf.

23 12 00 00
Vi hjelper deg gjerne!

En testamentarisk gave til forskning er en gave 
til fremtidige generasjoner. Du etterlater deg en 

investering i livene til dem som kommer etter deg.

Du setter igjen varige spor 
ved at du bidrar til ny og 
bedre behandling for dem 
som rammes av hjerte- og 
karsykdom eller demens. 
Å planlegge for tiden etter 
deg sikrer at din arv brukes 
slik du ønsker det.

Du velger selv hvilken sak 
som står ditt hjerte nærmest. 
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