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Trykksak

Svanen er et miljømerke 
som tilkjennegir at produktet 
oppfyller definerte miljøkrav 
til produksjon og materialer.

INFOSENTERETS  H JØRNE

Tidlig innsats 
vår viktigste 
strategi
Trondheim kommune har 
gjennom flere år hatt en 
offensiv tilnærming til 
fremtidens eldreomsorg. 
Ved å utvikle og ta i bruk 
ny kompetanse og teknologi 
kan flere eldre mestre egen 
hverdag og bli boende hjemme lenger. Dette 
er forhold som vi må bli enda bedre på i årene 
som kommer. Samhandlingsreformen gir 
kommunene en ny rolle med større sørge-for-
ansvar for helsetjenestene. 
I en hverdag der vi tilpasser kommunens 
tjenester for å ivareta et økende antall eldre de 
kommende årene, skal vi samtidig tilpasse oss 
strammere økonomiske rammer og ta innover 
oss den nye kommunerollen. 
Kortere liggetid ved sykehusene og 
en befolkning med økende grad av 
livsstilsproblemer og belastning ved å 
leve med kroniske lidelser, gjør at det blir 
avgjørende å gi innsatsen tidlig. Da får vi mer 
bærekraftig utvikling i helsesektoren.. 
Tidlig innsats er også en forutsetning hvis 
vi skal unngå kvalitetsforringelse i sektoren 
som helhet i årene som kommer. Arbeidet 
med å vri tjenestene våre i retning mer 
forebygging og mestring må derfor videreføres 
og forsterkes. Det er nødvendig med både 
kompetanseutvikling og annen utvikling for 
å lykkes med disse strategiene, slik at flere 
får et godt liv i eget hjem. Innovasjon og 
omstillinger blir stadig viktigere.
I dette nummeret av 70+ vil vi noen eksempler 
på tidlig innstas og moderne omsorgsteknologi.
 

Helge Garåsen
Kommunaldirektør for helse og velferd

Nå nærmer årsskiftet seg med stormskritt. I 2014 har 405 seniorer mottatt 
Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.  Tilbudet har gått til alle 
dem som fylte 80 år i 2014, som ikke bor i sykehjem eller mottar hjemme-
tjenester fra kommunen.

at de aldri trener. 6 måneder senere var tallet 
redusert til 13%. De som trener 1-2 ganger 
i uken har økt fra 38 til 47%. De sprekeste 
som allerede trente mer enn to ganger i uken 
har også økt fra 36 til 40%. Det kan bety at 
samtalen om hvordan man skal mestre hverda-
gen best mulig, har medført økt fokus på fysisk 
aktivitet.  

Til neste år vil de som er født i 1935 få tilbud 
om hjemmebesøk og vi håper alle vil ta imot 
oss. 

Trondheim skal være en god by å bli gammel i. 
Infosenteret ønsker å støtte seniorer til å leve et 
godt og selvstendig liv. 

Vi skal ikke kartlegge eller inspisere hjemmet, 
og vi gjør heller ingen vedtak om kommunale 
tjenester. Infosenterets helsepersonell ønsker 
å være en støttende samtalepartner. Vi infor-
merer om aktuelle tilbud i regi av frivillige, 
kultursektoren og de kommunale helsetjenes-
tene. 
Infosenteret for seniorer ønsker alle et godt, 
nytt år - og husk at hverdagsaktiviteten er 
viktig!

 I 2013/2014 deltok 322 seniorer i en spørre-
undersøkelse i regi av Infosenteret for seniorer 
i samarbeid med NTNU. Alle hadde mottatt 
Helsefremmende og forebyggende hjemmebe-
søk, og målet var å evaluere dette tilbudet. Vi 
må rette en stor takk til alle som deltok - både i 
hjemmebesøket og ved spørreskjemaet sendt i 
posten 6 mnd senere. 

Blant deltakerne finner vi mange som har et 
moderat aktivitetsnivå, flere er svært spreke og 
noen deltar ikke så mye. 

Så å si alle som har svart setter likevel pris på 
tilbudet om helsefremmende og forebyggende 
hjemmebesøk. 

70 % vektlegger samtalen som nyttig/svært 
nyttig, 66 % sier de har fått økt kunnskap om 
kommunens tilbud og nesten 50 % påpeker at 
informasjonsmappen de mottok er nyttig. Hele 
40 % sier at de har fått ny kunnskap generelt 
gjennom besøket. 

Vi har også spurt om 80 åringene trener/
mosjonerer utover nødvendige, daglige 
oppgaver. Med trening mener vi å gå tur, delta 
i treningsgruppe, gjøre styrketrening, gå på ski 
osv.  I hjemmebesøket var det 26% som svarte 

Trondheim skal være en god 
by å bli gammel i. Infosente-
ret ønsker å støtte seniorer 
til å leve et godt og selvsten-

dig liv. 

Så å si alle som har svart 
setter likevel pris på tilbudet 
om helsefremmende og fore-

byggende hjemmebesøk. 
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TEMA
Trondheim kommunes eldreplan finner du på 
www.trondheim.kommune.no/eldreplan

Engasjement for nær historie
Interessen for nær histo-
rie blomstrer som aldri 
før. Det er historielag 
i flere bydeler i Trond-
heim, og det meldes om 
stor aktivitet. Mange av 
lagene har egne nettsi-
der, facebooksider – og 
ikke minst; de utgir 
årbøker.

Tekst: Anne Guri Selnæs

Her har vi samlet noen av årets 
årbøker. Noen bokhandlere har 
egne seksjoner for disse bøkene, 
butikker i nærområdet tar ofte 
inn bøkene, og lagene selger 
dem også direkte. 

Da Strinda Historielag hadde 
«bokslepp» onsdag 19. novem-
ber, kom det over 170 personer 
til arrangementet! De fikk høre 
foredrag og smakebiter fra 
artiklene i boka, som har i alt 10 
artikler. I «Strinda – den gang 
da» finner du en "kruttsterk" 
artikkel om Rosendal kino, skre-
vet av Jan Nordstrand. Husker 
du Hopalong Cassidy, Eddie 
Constantine og Roy Rogers?
Lise Hartmann Flood skriver om 
Berg Prestegård, Strindas mest 
staselige bygning. Jan P. Breida 
har skrevet "General Schmet-
tows dagbok 1814". En bunnso-
lid dokumentasjon av Riksgreve 
Carl Waldemar von Schmettows 
"tanker" og medvirkning i 
forspillet til dramaet 1814.

Trondhjems Historiske Foren-
ings utgave av «Trondhjemske 
Samlinger» inneholder tre større 
artikler: Den første er skrevet av 
Trond Norén Isaksen, og tar for 

seg rikssverdet og dens symbol-
verdi for Carl Johans legitimitet 
som konge basert på hans mili-
tære triumfer. Elise Kristin Vik 
har skrevet om husmorskolens 
fremvekst og fall i Trondheim. 
Til slutt har Anders Kirkhusmo 
skrevet en artikkel som omhand-
ler hvordan Trondheims innbyg-
gere reagerte på utbruddet av 
første verdenskrig.

Historielag i Trondheim
• Sør-Trøndelag Historielag
• Byåsen Historielag
• Byneset Historielag
• Heimdal Historielag
• Lade Historielag
• Lademoen historielag
• Nardo/Brattsberg Historielag
• Ranheim Historielag/ 

Bydelsmuseum
• Strinda historielag
• Trondhjemske Historielag

For nærmere informasjon, kan 
hvert lag kontaktes. Se også 
WikiStrinda, som har et omfat-
tende innhold med til sammen 
16.000 nettsider.

Boliger for folk flest!

Vestre Rosten 79, 7075 Tiller
Telefon 72 90 174 00 • Telefax 72 90 17 01

Heimdal Historielag
for tidligere Leinstrand og Tiller kommuner

Årsskrift 2014

Lys i mørket

Heimdal Historielag, Årsskrift 2014_OMSL_6,3_HH  06.11.14  11:09  Side 1

Her er noen av årbøkene som er til 
salgs i bokhandlere og nærbutikker.
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Tilbake til røttene

Rødbeter, pastinakk, nepe, jordskokk og kålrot. Gamle, gode rotgrønnsaker har lenge vært borte fra norske 
kjøkken. Nå er de på full fart inn igjen – og det med god grunn!

Tekst: Ragnhild Bergsmyr

De har lang holdbarhet, de er 
proppfulle av gode næringsstof-
fer og de smaker himmelsk.  Det 
er på tide å hente fram gamle 
helter.

Rause, men lite kravstore
– Rotgrønnsakene var selve 
stammen i det tradisjonelle, 
norske kostholdet. De satte små 
krav til jordsmonn og var enkle 
å dyrke på små jordlapper. Og 
de bevarte både smaken og 
næringsinnholdet helt til neste 
sommer, forteller Inge Johnsen.  
      

Nye kombinasjoner
Som kokk, gründer og ihuga 
tilhenger av trønderske råvarer 
og mattradisjoner er han en ivrig 
forkjemper for de verdifulle 
rotgrønnsakene. 

– Pastinakk er fantastisk! Skrell 
den, bak den med olje, urter, 
limesaft og honning og server 
den sammen med trøndersk laks. 
Eller skjær den i strimler og legg 
den oppå kjøtt eller fisk, foreslår 
Inge. – Bedre tilbehør finnes 
ikke.

Sprø og saftige
Rotgrønnsaker skal være faste 
og sprø når du kjøper dem i 
butikken. Etterpå holder de 
seg godt i kjøleskapet ved 2–4 
grader, gjerne i en pose eller tett 
boks. Bruk dem rå, eller kok, 
bak, smørdamp eller mos dem. 

Inge Johnsen fra Liantunet er entusias-
tisk på rotgrønnsakenes vegne.
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La deg friste av fine  
rotgrønnsaker

Kylling med ovnsbakte rotfrukter2 kyllingfileter
1 rødbete
2 gulrøtter
¼ kålrot
1 persillerot/sellerirot4 poteter
4–5 hele hvitløkfedd med skallet på
Olivenolje/Tine smørSalt og pepper
Rosmarin, timian eller oregano

Kilde: www.liantunet.no. Her finner du også flere oppskrifter og gode mattips.

1. Vask og skrell grønnsakene. Skjær alt i like store biter. 2. Ha litt olivenolje i langpannen. Legg i grønnsaker, pepper, salt, hvitløk og urter.3. Stek rotgrønnsakene i ovnen 210˚C i ca. 20 minutter.4. Ha smør og litt olje i stekepannen.
  Stek kyllingfiletenegylden-brune på begge sider. Ta kyllingfiletene ut av pannen og legg dem på en tallerken. Del dem i to på langs.5. Ta grønnsakene ut av ovnen, vend dem og legg kylling-filetene oppå. Sett alt inn i ovnen og stek i 10–12 min på 200˚C.   

ROTGRØNNSAKER

De fleste dagligvarebutikkene har et godt utvalg rotgrønnsa-
ker. Her er flere utsalgssteder i Trondheim: 

• Bondens Marked: 12.–21. desember under julemarkedet på 
Torvet 

•  Mat fra Hagen: Vegetarmat. Nedre Bakklandet.

•  Andersen&Gundersen: Søndagsåpent landhandleri. Skole-
gata i Ila.

Kålrot
Kålrot har vært dyrket i Norge 
fra midten av 1600-tallet. Brukes 
i råkost, kokes og moses – 
gjerne sammen med potet og 
sellerirot. Skåret i staver er rå 
kålrot ypperlig som snacks!
Det høye innholdet av 
C-vitaminer og har gitt kålroten 
tilnavnet «Nordens appelsin». 
Vitaminene holder seg godt ved 
oppbevaring. 

Jordskokk
Jordskokken er knudrete og 
unnselig på overflaten, men ikke 
la deg lure – smaken minner om 
en delikat blanding av trøffel og 
artisjokk. Nyt den smørdampet, 
i pureer, fløtegratinert eller i 
supper.

Rødbeter
Fersk rødbete er en smaksopple-
velse. Kok den hel med skallet 
på en liten halvtime.  Vri skallet 
av mens den ennå er varm. 
Kokte rødbeter med nypoteter, 
smør og gressløk er en rett i seg 
selv. 
Rødbeten er rotgrønnsaken med 
høyest innhold av antioksidanter.

Pastinakk
Pastinakk er i slekt med fen-
nikel, persille, selleri og gulrot. 
Den ser ut som en kremfarget 
gulrot og smaken er mild, søt og 
delikat. Skrell den og fjern den 
treaktige kjernen. 
Pastinakk inneholder A-, B- og 
C-vitaminer og er rik på karbo-
hydrater.
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Trygg i trafikken med  
oppfriskingskurs

Føler deg usikker på kjø-
reatferd i rundkjøringer, 
på motorvei, vikeplikt 
og trafikkskilt? Da kan et 
oppfriskningskurs være 
midt i blinken.

Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

En analyse utarbeidet av Statens 
Vegvesen, viser at sjåfører i 
alderen 75+ er spesielt utsatt i 
fotgjengerulykker ved kryssing 
av veg og i ulykker med ven-
stresving i kryss. Eldre førere er 
også overrepresentert i utfor-

kjørings- og møteulykker der 
sykdom eller trøtthet har vært 
avgjørende utløsende årsak. 

Økende problem
Videre heter det fra Statens 
Vegvesen at slike ulykker 
generelt får et alvorlig utfall på 
grunn av eldres nedsatte tåle-
evne. Antallet eldre trafikanter 
øker stadig og det er grunn til å 
tro at eldreulykker blir et økende 
problem. Detter er en oppfatning 
som deles av faglig leder ved 
Trondheim Trafikkskole, Per 
Anders Lein:
- Trafikkbildet endrer seg raskt 
og det kommer stadig nye tra-

fikkregler og nye kjøremønstre. 
Statistikken viser at risikoen for 
ulykker er lavest ved 40-50-års-
alderen og deretter øker den for 
hvert år.

Forebyggende
Et alternativ er ifølge Lein å 
delta på oppfriskningskurs for 
å bli bedre til å takle dagens 
trafikkbilde.
- Erfaringer fra oppfrisknings-
kurset «Bilfører 65+» viser at 
deltakerne oppnår en redusert 
risiko for trafikkulykker på mel-
lom 22 og 35 prosent ett år etter 
kurset, sammenliknet med førere 
som ikke har tatt kurset. I lys 

GODT FORNØYD: 70 år gamle Solvor Kolsrud er godt fornøyd med oppfriskningskurset hun har gjennomført hos Trondheim Trafikkskole, her representert ved faglig 
leder Per Anders Lein.

av dette er jeg ikke i tvil om at 
slike kurs reduserer sjansen for å 
komme ut for en trafikkulykke, 
sier han.
- Hvordan da?
- Ved at sjåføren får øvd seg 
både teoretisk og praktisk på 
korrekt kjøre-atferd. Spesielt 
ved by-kjøring er man avhengig 
av at beslutninger tas raskt og 
riktig. Da er det essensielt at 
sjåføren vet hvilke regler som 
gjelder. 

Ingen førerprøve
- Jeg vil presisere at dette ikke 
er noen førerprøve, ingen mister 
førerkortet av å delta, selv om 
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FAKTA  OM FØRERKORT

•  Førerkortet er gyldig uten helseattest fram til fylte 75 år.
•  Fra 75 års alder må en lege vurdere din helse, for så å eventuelt 

skrive ut en helseattest for ett eller to år. 
•  Deretter oppsøker du en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner 

for å få utstedt nytt førerkort. 
•  Førerkortet gis gyldighet for like lang tid som helseattesten.
•  Gebyr for førerkortet er 240 kroner + 65 kroner for bilde.

Disse tilbyr kurs i Trondheim:
Trondheim Trafikkskole, tlf. 73 52 46 62
Heimdal Trafikkskole, tlf. 72 89 59 30

(Kilde: Statens Vegvesen)

det nå og da er enkelte som 
er bekymret for nettopp dette. 
Kurset er frivillig og en hyggelig 
måte å friske opp kunnskaper 
om bilkjøring, forklarer Lein.
Kurset er lagt opp etter deltaker-
nes ønsker, men temaer som ofte 
går igjen er reglene for vikeplikt, 
rundkjøring, vegoppmerking, 
lyskryss, motorveg, lysbruk, 
forbikjøring og parkeringsbe-
stemmelser.

Positive tilbakemeldinger
På landsbasis har flere tusen 
bilførere gjen-
nomført kurset, 
og responsen er 
meget positiv, 
sier Lein.
- En av grunnene 
til at deltakerne 
trives godt kan 
være at trafikklæ-
reren som holder 
kurset er lokal-
kjent slik at man 
kan diskutere 
spesielle regler 
eller situasjoner 
du kjenner fra 
ditt nærmiljø, 
legger han til.

Anbefales på 
det varmeste
Den tidligere 
høgskolelektoren 
Solvor Kolsrud 
(70) er ikke i tvil 
om hva hun mener om oppfrisk-
ningskurset hun har gjennomført 
hos Trondheim Trafikkskole:

-Jeg føler meg mye tryggere i 
trafikken. Jeg vet hvordan jeg 
skal kjøre i rundkjøringer, inn 
og ut av motorvei, hva som er 
riktig filplassering, og jeg har 
fått frisket opp kunnskapen rundt 
en rekke viktige trafikkskilt, sier 
hun.

Ønsker å fortsette som sjåfør
-Hva var grunnen til at du 
meldte deg på?
-Jeg fikk en mail fra Statens 
Vegvesen, som sender ut brev 
til alle over 65 år med info om 

kursopplegget. Det 
virket interessant, 
og fordi jeg hadde 
et sterkt ønske om 
å fortsatt være en 
god sjåfør, ble jeg 
med. 
-Få med at jeg er 
veldig takknemlig 
for måten jeg er 
blitt ivaretatt under 
kurset. Jeg har stilt 
spørsmål og tra-
fikkskolen har gitt 
gode svar. Jeg har 
allerede anbefalt 
dette til både slekt 
og venner, legger 
hun kjapt til.

Verdt å nevne er 
at Statens Vegve-
sen har en egen 
nettside, som heter 
”Bilfører 65+,” 

med filmklipp og informative 
kommentarer knyttet til bilisme 
og kjøreatferd.

-Jeg føler meg 
mye tryggere i 
trafikken. Jeg 
vet hvordan 

jeg skal kjøre i 
rundkjøringer, 
inn og ut av 

motorvei, hva 
som er riktig 
filplassering, 
og jeg har fått 

frisket opp 
kunnskapen 

rundt en rekke 
viktige trafikk-

skilt

FAKTA  K J ERNE JOURNAL

• Pilotprosjekt i Trondheim blant helsepersonell og innbyg-
gere

• Prøves nå ut i Stavangerområdet

• Målet er at det skal bli landsomfattende

Kjernejournal
Sikkerheten er stor. Pasi-
enten har tilgang til logg. 
Kjernejournalen brukes 
ved akutte situasjoner.

Tekst og bilde: Verena Døsvik

- Dette er selve kjernen i 
kjernejournalen. Den er veldig 
nyttig for oss leger når det 
gjelder tilstander som er vanske-
lige å oppdage i akuttsituasjoner, 
sier Morten Juul Sundnes, lege 
i spesialisering ved St. Olavs 
hospital. Sundnes jobber selv 
med en pasientgruppe som 
inkluderer sjeldne lidelser, hvor 
det er viktig at helsepersonell 
har tilgang til denne kritiske 
informasjonen.
- Folk som har kortisolmangel 
kan rett og slett dø hvis de ikke 
får den riktige behandlingen. 
En slik kunnskap kan være 
helt avgjørende når det gjelder 
innleggelser ved akutt oppstått 
sykdom, sier Sundnes.

Strenge restriksjoner
Kjernejournalen er underlagt 
strenge krav til sikkerhet. 
Journalen finnes bare i Norsk 
Helsenett, et lukket nett som 
finnes tilgjengelig for sykehus 
og legekontor. Fastleger, 
legevakt og sykehus har tilgang 
til kjernejournal i området for 
utprøving. Før helsepersonell 
gis tilgang, må de ha bestått et 
godkjenningskurs.
- Dette er ikke en vanlig journal, 
så navnet blir kanskje misvi-
sende, sier Tor Erling Evjen, 

som holder foredrag om emnet.  
- Her registreres spesielle 
lidelser, medikamenter og 
sykehusbesøk fra 2008. Det er 
imidlertid ingen informasjon om 
hva pasienten gjorde på sykehus. 
Besøkene er kun registrert. Det 
geniale her er jo at folk har 
tilgang til sin egen logg. De har 
oversikt over når folk har vært 
inne på sin kjernejournal, og kan 
i så måte føle seg trygge mot 
snoking, sier Evjen.

Bedre pasientsikkerhet 
- Trondheim kommune er 
stolt over å være med på dette 
prosjektet. Det er spennende og 
lærerikt, og viktigst, det er en 
nyvinning for pasientsikkerhe-
ten, sier Merete Mihle Hansen. 

- Det er de dyktigste fagfolk som 
har vært med på å utvikle dette, 
og det er ønsket om faglig sett å 
gjøre en god jobb som har ledet 
fram til dette prosjektet.
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Vaksinasjon redder liv

Sonja Handberg Nielsen 
(69) har gjort plikten sin. 
Hun har tatt influensa-
vaksinen hvert år siden 
fylte 65.

Tekst: Ragnhild Bergsmyr 
Tekst og foto: Verena Døsvik

Husk influensavaksinen!

Visste du at influensa-
vaksinen også gjør deg 
mindre utsatt for hjerte-
infarkt og hjerneslag? 

Influensa kan gi 
alvorlige følger
– Lungebetennelse er en gan-
ske utbredt følge av influensa. 
Sykdommen kan også føre til at 
eventuelle kroniske sykdommer 
blir verre, forklarer Eli Sagvik, 
smittevernoverlege i Trondheim 
kommune. 

- Jeg følger med på kunngjø-
ringer i avisa og på nettet om 
vaksinen er kommet. Jeg følger 
også med på Facebook. Så snart 
det er mulig, bestiller jeg time 
for vaksinasjon, sier Sonja, som 
har tatt denne vaksinen siden 
hun var 65 år. 
- Egen vaksine mot lungebeten-
nelse har jeg også tatt. Det 
handler om å være føre var, selv 

– Ved alvorlige komplikasjoner 
kan det blir nødvendig med 
sykehusinnleggelse, og dess-
verre vil noen oppleve å få varig 
svekket helse etter en alvorlig 
influensasykdom, sier Sagvik.
Minsker risiko for hjerteinfarkt

En av de mindre kjente, men 
positive følgene av influensavak-
sinen, er at den gjør eldre mindre 
utsatt for hjerteinfarkt og hjerne-
slag. Dette er én av grunnene til 
at alle som har fylt 65 år, uansett 
om de føler seg friske, anbefales 
å ta influensavaksine.

Også helsepersonell 
bør vaksinere seg
– Influensa smitter lett via drå-
pesmitte. Slik kan helsepersonell 
med influensasmitte utgjøre en 
stor risiko for pasientene sine, 
sier Sagvik, og understreker 
viktigheten av at også helseper-
sonell vaksinerer seg.

Av samme grunn anbefaler 
smittevernoverlegen at familie 
som har nær kontakt med svært 
immunsvekkede pasienter, tar 
vaksinen.

Eli Sagvik, smittevernoverlege

Slik reduserer du risi-
koen for smitte
Vaksine er den beste beskyttel-
sen mot influensa. I tillegg kan 
du selv redusere risikoen for å 
bli smittet eller å smitte andre:
•  Vask hendene ofte og grun-

dig.
•  Bruk hånddesinfeksjon når 

du ikke får vasket hendene. 
Ha alltid en flaske antibac i 
veska eller lomma.

•  Unngå å ta deg til munnen, 
nesen og øynene med uvas-
kede hender.

•  Unngå å hoste og nyse på 
andre. Bruk papirlommetørkle 
foran munn og nese og kast 
lommetørkleet etter bruk. 
Vask så hendene. 

•  Bruk albuekroken når du må 
hoste eller nyse og ikke har 
papirlommetørkle tilgjenge-
lig.

• Unngå nærkontakt med syke 
personer. 

Du kan lese mer om influensa-
vaksinen på Folkehelseinstitut-
tets nettside: www.fhi.no.

om man kjenner seg frisk og 
rask.
Sonja kjenner imidlertid ikke 
til at vaksinen kan forebygge 
hjerteinfarkt.
- Det visste jeg ikke. Jeg har 
aldri tenkt over at det har 
positive bivirkninger i så måte. 
Men det er jo kjempebra, og da 
spesielt også med tanke på de 
som er disponible for hjertesyk-
dommer.

Sytti pluss Nr 2/20148



Ta influensa-
vaksinen
•  hos fastlegen din: Bestill 

time for vaksinasjon hos 
fastlegen din. 

•  hos kommunens vaksina-
sjonskontor på Leüthen-
haven: Vaksinasjon og 
smittevernkontoret, Erling 
Skakkes gt. 40 A og C. 

• Telefon for timebestilling: 
72 54 08 50.

Du bør vaksi-
nere deg hvis 
du
• er over 65 år, også om du 

ellers er frisk

• har en kronisk sykdom 
eller nedsatt immunforsvar

• jobber med, eller har nær 
kontakt med, eldre og 
syke

Dans deg glad

Det er over 30 Seniordans-grupper spredt rundt i Sør-Trøndelag, og mange i ulike 
bydeler i Trondheim. De inviterer danseglade i alle aldre til å melde seg på når 
kursene begynner igjen tidlig i januar.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

– Bli med mens bena er friske 
og raske, så får du beholde dem 
lenge! Laila Hegset er instruktør 
for flere seniordans-grupper, og 
hun understreker at her er det 
plass til flere.

–Dans er en utmerket trim og 
vi er nokså uhøytidelige. Her 
trimmer vi både kropp, hode og 
lattermuskler, understreker hun. 
Du trenger ikke å ha dansepart-
ner for å komme – her danses 
det «rødt» og «blått» - ikke 
damer og herrer. Seniordans har 
ingen aldersgrense – hverken 
minimums- eller maksimums-
alder.

Selv om damene er i flertall, er 
også en del menn med. Ragnvald 
Sagen og kona Synnøve har vært 
med i over 10 år.

‒Vi har alltid likt å danse, og 
nå prøver vi å få med oss et par 
grupper i uka, sier han. 

Les mer og meld deg på:  
www.seniordans.no/regioner/
sor-trondelag 

Bytte 
fastlege?
Tillit mellom lege og pasient 
er viktig. Dersom du ikke er 
fornøyd med fastlegen din, så er 
det enkelt å bytte. Du behøver 
ikke å oppgi noen grunn, og 
byttet vil gjelde fra første dag i 
måneden etter. Ny fastlege kan 
du velge fritt blant de legene 
som har ledig kapasitet, men du 
kan ikke stille deg på venteliste 
hos noen som har full liste.
Da 70+ gikk i trykken var det 
46 leger her i byen med ledig 
plass på sine lister. Trondheim 
kommune har inngått avtale med 
flere dyktige leger – alle som 
står på listen er godt kvalifiserte 
leger. 
Byttet gjøres enkelt på www.
helfo.no/fastlegeordningen , 
www.minfastlege.no eller du kan 
ringe 810 59 500

Laila Hegset ønsker at mange flere 
begynner med seniordans.
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På nett med brett

I andre etasje på Horne-
mansgården, noen etter-
middager i uka, er det 
Ipad-kurs for seniorer.

Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

Elevbedriften Enklere Hverdag 
som drives av 3.klassinger ved 
Thora Storm videregående 
skole, står for gjennomføring 
av kursene, mens Infosenter for 
Seniorer står for påmeldingen. 
Når avisa er innom er kursin-
struktørene Christian André 
Pettersen, og Cardo Amedyan i 
full gang med å gi nyttige tips 
om hvordan bruke Ipad.

Ess i ermet
Deltakerne er Turi B. Østgaard 
(76), Jorid Støver (67), Aasne 
Kuvås (72), og Tove Malde 

(74). Alle har med hver sin Ipad. 
Fellestrekket for damene er en 
nærmest barnlig iver etter stadig 
å lære nye finesser. Og Cardo 
tar fram alle essene i kortstok-
ken, nærmest som et orakel på 
ipad-bruk. Etter lett forståelige 
forklaringer, viser han teorien i 
praksis. Samtidig svarer Chris-
tian på spørsmål og gir praktiske 
vink. Undervisningsopplegget 
virker pedagogisk til fingerspis-
sene, noe både instruktører og 
deltakere ser ut til å trives med.

Fredagskos
-Det første på programmet er 
kalender. Vi skal lære å opp-
rette en hendelse som vi kaller 
«Fredagskos.» Og vi skal legge 
inn et varsel – hver fredag. 
Cardo forklarer, mens Christian 
instruerer. Spørsmålene lar ikke 
vente på seg:

-Hvordan får man fjernet denne 
om man vil? Ved å trykke på 
boksen og så slette hendelse. 
-Var det dialogboksen? Nei, 
man må trykke på fredagskos-
hendelsen og så kommer det opp 
en liten boks. Cardo svarer rolig 
og forklarende. Budskapet er 
klart. Man har god tid og tar seg 

gjennom oppgavene sammen. 
Turi sier det slik: -Man må 
gjerne ikke gi seg. 

Selfie
- Så trykker vi på hjemknap-
pen og ser på det vi kaller for 
kamera. Øverst til høyre har 
vi et kamera med to piler som 

FLINKERE MED IPAD: Tove Malde tester ut kunnskapen, mens instruktør Christian André Pettersen følger nøye med 

Jeg har lært mye nyttig, sier Turid B. Østggaard. Til venstre kursinspektør Cardo 
Amedyan.
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FAKTA  IKT-SEN IORKURS  
I  TRONDHE IM

Kurs i Hornemansgården
• Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) tilbyr kurs i blant 

annet internett, skriveprogrammer og mail. Kursavgiften er 
1.500 kroner

• Fredagsdata er et gratistilbud i regi av PFO, Seniornett 
Trondheim og NTNU-studenter fra linjeforeningen ABAKUS, 
hvor man kan ta med egen pc eller nettbrett og få gode tips 
til løsninger.

• Elevbedriften Enklere Hverdag tilbyr Ipadkurs. Kursavgiften 
er 1.000 kroner.

Kurs ved Voll Gård
Seniornett og Senior55.no arrangerer Iphone og Ipad-kurs i 
«Gulhuset» på Voll gård. Pris fra 1.000 og 1.500 kroner

(Kilder: PFO, Trondheim kommune, senior55.no).

går hver sin vei, man kan bytte 
mellom fram og bak-kamera. 
Man kan se på seg selv eller det 
som er foran. Cardo viser og 
forklarer.
- Det er sånn dagens ungdom tar 
selfie og sender til hverandre. 
Den store hvite runde knappen 
bruker vi til å ta bilde. Delta-
kerne fotograferer hverandre. 
- Nå må dere se opp og smile 
litt da så prøver jeg, kommer det 
muntert fra Østgaard. Leksjonen 
fortsetter med et innblikk i 
video-funksjonen.

Selvutløser og fortfilm
Deretter er det selvutløser som 
står på menyen.
-Ser dere den lille klokka? 
Der er det en kamerautløser 
hvor dere kan velge 3 eller 10 
sekunder. Det betyr at du har satt 
på selvutløseren på en av de to 
tidsforsinkelsene.

-Givende
Rosen kommer uhemmet når 
deltakerne skal beskrive sine 
læringsopplevelser:
-For meg er dette meget givende. 
Jeg er helt fersk med ipad, jeg 
kjøpte den bare for noen dager 
siden, sier Turi. Aasne er enig. 
-Jeg kunne litt fra før, nå er jeg 
derimot mye sikrere på flere av 
funksjonene. Jeg bruker ipaden 
til å lese nyheter på internett, 
lese artikler på store norske 
leksikon, til kjøp av billetter og 
kamerafunksjonen.
-Hva vil dere si til andre seniorer 
som strever med nettbrett?
-Bli med på kurs. Det kan 
kanskje virke som en dørstokk-
mil før man kommer seg opp av 
sofaen og ned til sentrum, men 
du vil ikke angre, sier Turi.
-Og du vil garantert lære mye du 
har bruk for, legger hun kjapt til.

Tørrskodd i  
vinter-Trondheim

Østre del av Thomas Angells 
gate har gjenoppstått som 
gågate. Her er det lagt varme i 
hele gatebredden. Med denne 
utvidelsen er en større del av 
Midtbyen garantert isfri.

Snart kan du enkelt finne ut hvor 
du kan ferdes snø- og isfritt i 
byens gater. Trondheim bydrift 
er i ferd med å lage en oversikt 
over bygater med varmekabler. 
Det kan gjøre det enklere å 
planlegge byturen vinterstid.

Foto: Bård Ivar Basmo
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FAKTA

Trondheim Bydrift
Brøytede vinterveier for fotgjengere, syklister og hester:

• Driftsvegen Lian – Fjellsætra

• Storfurua – Stykket

• Stykket – Vådan

• Hallsetaunevegen

• Granåsen – Frøset – Vådan

• Nilsbyen – Vådan

• Smistad – Rønningen

• Leirbrua – Flatåstoppen

• Bekken – Estenstadhytta

• Reppe – Tjønnstuggu

Nye turvenner venter på deg

Hver torsdag møtes Vete-
ranan i Trondhjem Turist-
forening. Ikke mindre 
enn 47 personer sto på 
Granåsen parkeringsplass 
klare for tur.

Tekst og foto: Verena Døsvik

- Vi bruker å være mellom 50 – 
60 stykker hver torsdag. Nå er 
det jo også utenom sesongen, 
sier Torgeir Gunleiksrud, som 
var med på å starte det hele for 
16 år siden. Han er mye og går 
alene i marka, men synes turene 
med Vetaranan gir mye.
- Det er veldig sosialt. Jeg tror 
mange synes det er koselig å 
treffe igjen turkamerater på disse 
dagene, og ikke minst treffe nye.

Byneset rundt
Denne dagen går turen til 
Byneset. Odd Braa er turleder og 
viser fram sitt nærområde hvor 
han er lommekjent. Selv synes 
han det er artig å være med på 
steder han selv aldri har besøkt 
før.
- Det er et bra opplegg hvor vi 
tar for oss ulike turer hver gang. 
Jeg har vært med i flere år, og 
bruker turene til å treffe folk. 
Braa har fått med en lokalhisto-
riker på denne turen, så gruppa 

ble veldig godt kjent med gårder 
og steder på Byneset.

Sosialt
Eirik Lien har nylig blitt pensjo-
nist, og oppdaget denne gruppa 
ved at han fikk programmet i 
posten.
- Jeg nyter hver eneste dag som 
pensjonist. Avtaleboka mi er like 
full som før. Forskjellen er at nå 
velger jeg selv. Han synes turen 
til Byneset med guide var veldig 
flott.
For mange blir disse turene en 
viktig møteplass. 
- Flere har mistet sine partnere, 
og sier at de ikke vet hva de 
skulle gjort uten turgruppa. Her 
treffer de igjen venner på helt 
uforpliktende og ufarlige opp-
legg. Det er viktig og forebyg-
gende, sier Torgeir Gunleiksrud.

Leken gjeng
Lunsjen inntas ved den nedlagte 
skolen på Spogndal. I sandkassa. 
Her var det også noen som fant 
en fotball, og brått var spillet i 
gang. Flere hev seg på, deriblant 
Eldbjørg Vik. 80 år, og sprek 
som en ungfole. Hun har vært 
med lengst av alle i gjengen, og 
stortrives.
- Fin mosjon, frisk luft og trive-
lige turkamerater. Det kan jo 
ikke bli bedre. For fjorten dager 
siden var jeg turleder. Da var vi 

i Klæbu, hvor jeg bor, og da var 
det flere tror jeg. Vi har jo hatt så 
fint vær i de siste også. Eldbjørg 
har også vært med på overnat-
tingsturer med Veteranan, som 
blir arrangert seks ganger i året.

I desember er det veterantreff 
og rømmegrøt på Rønningen. 
Programmet for neste års turer 
er da i boks og det er tid for nye 
eventyr. 

Ball-lek i pausen
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Vintersnø og ditt ansvar 
som huseier

Vinter er herlig! Men 
vinter er også snødun-
ger i innkjørselen, glatte 
fortau og nedsnødde 
søppeldunker. Hva er ditt 
ansvar som huseier?

Tekst: Ragnhild Bergsmyr 
Illustrasjoner: Renholdsverket AS 
Foto: Trondheim bydrift

Her kan du få hjelp til snømåking 
og strøing
•  Frivilligsentralene i Trondheim, se www.frivillig.no

•  Trondheim Private Omsorgstjeneste,  
se www.trondheimomsorg.no. 

•  Tid til salgs, se www.tidtilsalgs.no  

•  Kjøp en snøfreser. Handler du på nettet, kan du få den levert 
på døren.

•  Spør en ungdom i nabolaget. Mange unge er ute etter småjob-
ber som gir ekstra lommepenger.

Les mer om dine vinterplik-
ter som huseier i Trond-
heim kommunes Forskrift 
om politivedtekter og 
Forskrift om renovasjon. Se  
www.trondheim.kommune.
no. 

Tips:
Rydd snøen rundt søppel-
dunken og kost lokket etter 
hvert snøfall. Da slipper du 
at søppeldunken og lokket 
fryser fast ved væromslag.

Rydd snø
• Parker bilen din slik at den 

ikke er i veien for brøytebilen.
• Du må selv fjerne snø som 

ligger i din oppkjørsel eller 
gårdsplass. Dette gjelder også 
snøkanter etter brøytebilen.

• Du kan ikke måke snøen fra 
din eiendom ut på vei eller 
fortau så den hindrer fram-
kommeligheten.

• Husk at leieboeren din skal 
parkere på din eiendom – ikke 
i veien.

DITT ANSVAR: Måk snø og strø innkjørsel og fortau foran egen eiendom. Du må 
også sørge for fri vei til søppeldunkene.

Strø ved glatt føre
• Strø fortau og gang- og 

sykkelveg som grenser til 
eiendommen din, når det er 
glatt. 

• Hvis det ikke er fortau, skal 
du strø langs kanten av veien.

Rydd vei for søppeltømming
Vil du ha søppeldunken tømt 
gjennom hele vinteren? Da må 
du rydde vei og strø for renova-
tøren. Hvis ikke, kan du risikere 
at søppelbilen kjører forbi.
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Energisk optimist
-Jeg har aldri gått på scenen og mislikt det jeg gjør, jeg har alltid prøvd å finne noe positivt i alt jeg gjør,  
uansett hva, forteller pensjonert skuespiller Helga Wendelborg.

Av Ruth Våpenstad 
Foto: Carl-Erik Eriksson

Det var fullt hus og mange 
blomster da  Helga Henrikke 
Wendelborg hadde sin avskjeds-
forestilling «En liten irritasjon» 
av Harold Pinter på Trøndelag 
Teater.  Hun var 70 år gammel 
og overveldet over all oppmerk-
somheten.

Nå har hun vært pensjonist i 
tre år, og nyter å kunne komme 
presis til selskaper, isteden for å 
komme sent etter en forestilling.

Sorgprosess
-Jeg hadde forberedt meg på å 
bli pensjonist, likevel var det en 
sorgprosess som satt i kroppen. 
Etter åtte måneder slapp sorgen 
taket. Jeg var ikke deprimert, 
jeg er av natur et optimistisk 
menneske. Alt går, bare man 
har vilje, sier hun smilende og 
rakrygget.

Formiddagens vintersol flommer 
vakkert inn gjennom vinduene i 
hennes blokkleilighet på Lade. 
Sofaen er energisk gul. På det 
ovale gamle tre-bordet hun 

kjøpte hos en brukthandler, i 
en veit ved teateret, ligger Carl 
Frode Tillers bok «Innsirkling». 
Presskanne-kaffen hun serverer 
er usedvanlig god.

«Fesk-kak»
Bare god var ikke barnesko-
leårene i Harstad. Helga var 
rødhåret og ordblind og ble 
mobbet. Den gangen tok ingen 
tak i det og gjorde noe med det.
Foreldrene var lektorer. Far fra 
Oslo, og mor fra Bergen. Hver 
sommer dro de med hurtigruta 
til Bergen. Helga var eldst av 

tre søstre. Hun har bare gode 
minner fra når de gikk i land i 
Trondheim og kjøpte fersk varm 
«fesk-kak», og satte seg ned i 
gresset ikke langt fra Nidarosdo-
men. Farfar Kristian Wendelborg 
komponerte melodien til den 
kjente påskesalmen: Å salige 
stund uten like.

Da Helga var 11 år flyttet 
familien til Asker. Dialekten la 
hun om på dagen. Senere ble 
det Ringerike folkehøyskole, 
der bror til Tormod Skagestad 
var lærer. Et frø ble sådd som 

TID: Noe av det fine med å være pensjonist, er å ha tid til å invitere folk hjem, synes Helga Wendelborg.

PORTRETTET
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gjorde at hun søkte om opptak 
på Trøndelag Teaters treårige 
teaterskole, etter å ha vært 
innom et år i sølvsmedlære.
-Trondheim tiltrakk meg. Vi 
lærte teateret innenfra, om alt 
fra kostymer til rekvisitter og 
fikk små roller. Det var som 
nyutdannet en opplevelse å reise 
rundt for Riksteateret i to år og 
komme til enkle Fiskarheimer i 
Finnmark.

Unge mennesker kan vanskelig 
forestille seg hvordan forholdene 
var da   vi måtte streike for å få 
en fridag i uka. Samtidig var det 
et veldig samhold den gangen.

-Å være skuespiller i 50 år har 
vært et forferdelig krevende 
yrke, med prøver om formidda-
gen og forestillinger om kvel-
den, fysisk trening og sangtre-
ning. Kroppen er instrumentet. 
Som i andre yrker har det vært 
oppturer og nedturer, konflikter 
og fantastisk. Som ung jobbet 
jeg forferdelig mye. I perioder 
hadde jeg ikke tid til et privatliv, 
sier hun.

Alenemor
Hun ble tidlig skilt med to barn. 
Det var litt av en administra-

sjonsjobb å skaffe barnevakter 
og rekke opp og ned til teateret 
formiddag og kveld. Hun tok 
førerkort og kjøpte en liten 
folkevognboble som barna ble 
kjørt til Steinerskolen med. Men 
å hente etter skoletid kunne hun 
ikke selv, så da måtte hun betale 
noen for det. Men da hun spilte 
Pippi fikk hun barnevakt de 
kveldene ved at barna så stykket 
mange ganger.

I 2007 ble Helga Wendelborg 
nominert til  Hedda-prisen for 
beste birolle for sin innsats i 
«Folkehelsa» av Carl Frode Til-
ler. Hun er tildelt Statens Stipend 
for eldre fortjente kunstnere. Det 
er operetter, musikaler, drama, 
farser, lystspill, barneteater og 
kabareter å tenke tilbake på. 
Som Hilde Wangel i «Byggmes-
ter Solness», eller at hun var 
seterjente i fire Peer Gynt-opp-
setninger. Morsomme episoder 
også, som da de spilte «Alle 
dyrene i Hakkebakkeskogen». 
Helga var kråke og stabbursmus, 
og Arne Reitan var reven som sa 
han var så sulten. -Du kan spise 
meg! ropte en liten jente.

På gjesterommet henger bilder 
av sønn og datter med russeluer. 

Idag er de 44 og 42 år, og alle 
fire barnebarn bor i Trondheim. 
Helga Wendelborg har en kurv 
med barnebøker stående på 
gulvet, og et lite bord med farge-
blyanter står klart. Hun prøver å 
stille opp som barnevakt så ofte 
hun kan fordi hun vet hvordan 
det er.  

Livsvilje
Gleden ved å være pensjonist 
er å ha tid til å invitere folk 
hjem til seg. Det er viktig at 
man møtes. Nylig var hun med 
i Rabarbrateaterets forestilling 
«Keiserens nye klær». Det var 

morsomt! Alle medvirkende ble 
invitert hjem til Helgas hygge-
lige leilighet. Et skap er fullt av 
gamle kopper og glass, som hun 
samler på. Nå er det snart ikke 
plass til flere bøker i leiligheten. 
Her er diktbøker, kunstbøker, 
romaner, biografier, teaterbøker 
og leksikon.

Som pensjonist koser hun seg 
med avis og kaffe, uten stress 
om morgenen. Helga trener 
vekter og tredemølle på trenings-
senter et par ganger i uka, og er 
med på et forskningsprosjekt om 
trening i regi av St. Olavs Hos-
pital og NTNU. Å sitte i styret i 
borettslaget er det også tid til.

Hennes livsmotto har vært 
«Jeg skal klare det», en veldig 
livsvilje og kampvilje som 
hun trengte for å få kabalen til 
å gå opp med både teater og 
aleneforelder-omsorg.
-Jeg elsker barn og barnebarn 
over alt i verden. Jula skal feires 
sammen med dem, sier pensjo-
nisten. 

På entreveggen er en liten 
tekst innrammet: «Intet kan 
hindre en stjerne å skinne». 
Det gjelder både julestjerner 
og Helga Wendelborg.

PORTRETTET

Jeg hadde forberedt meg på å bli pensjonist, likevel var det en sorgprosess, sier Helga Wendelborg.

Helga Wendelborg har mange flotte roller å se tilbake på.
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Like tradisjoner på tvers av 
landegrenser

Hun finner mange likheter rundt tradisjoner i Norge og Bosnia. Jasna Baturina – 
Bratanic (69) kom til Norge som flyktning for 22 år siden. Hun synes selv hun har 
vært heldig i forhold til integrering.

Tekst og foto: Verena Døsvik

- Chili med sjokolade, det 
beskriver livsmottoet mitt. Prøv 
å ikke tenk på det som stresser 
deg, men heller fokuser på det 
som er godt i livet. Chili gjør 
vondt i det du tygger den, så 
tar du en bit sjokolade, og du 
smiler, sier Jasna.

Godt etablert
Livet har ikke bare vært enkelt 
for Jasna. Hun flyktet fra Bosnia 
under krigen som startet i 1992, 
en krig mellom de ulike grup-
peringene i området. Men hun 
synes likevel hun har vært 
heldig.

barnebarn tilpasser seg den 
norske tradisjonen. Vi feirer 
jul sammen, så vi møtes litt på 

halvveien, smiler Jasnia. Men 
rødbetsuppe og fisk holder hun 
fast ved. - Dere vet ikke hva 
baccalao er før dere smaker vår 
variant, ler Jasna.

Bursdagsfeiring er imidlertid 
den viktigste tradisjonen i 
Bosnia.
- Det kommer et nytt liv til 
verden, det er knyttet mye håp til 
barn som blir født.

Ensomme eldre
Å bli eldre er perfekt på papiret, 
men Jasnia mener det er mye 
medmenneskelighet som mistes 
på veien. 
- Jeg snakker ikke først og 
fremst for meg selv, for jeg er så 
heldig å ha to døtre i byen som 
hjelper meg. Men generelt sett er 
det ganske ensomt å bli gammel. 

Det er også kulturelle forskjel-
ler. Jeg ser at mine barnebarn, 
som er blitt tenåringer, er veldig 
selvopptatte. Slik er det ikke i 
alle kulturer, hvor det å bli eldre 
gir en status og en fordel. 

Man skal tenke på at de eldre 
har jobbet hardt under helt andre 
vilkår. Det er så lett å glemme at 
vi er alle mennesker, vi er alle en 
del av den samme verden.

- Jeg kom ganske tidlig, før den 
store strømmen av flyktninger 
kom. Og jeg ble tatt godt imot. 
I Sarajevo var jeg lærer, og jeg 
etablerte meg raskt her i Norge. I 
10 år jobbet jeg med innvandrer-
barn fra Hommelvik til Kattem. 

Tradisjoner
Julefeiring var hun også kjent 
med fra sitt tidligere hjemland, 
og fant ut at det er mye felles 
med den norske julefeiringen. 
- Jeg bakte fattigmann og 
pepperkaker med min bestemor. 
Og nøtter var en essensiell del 
av jula. Jeg ønsker å holde på 
tradisjonene fra mitt hjemland, 
men ser jo at mine to døtre og 

CHILI OG SJOKOLADE -  
Livet gjør vondt og godt på samme tid, sier Jasna Baturina Bratanic.

TRAD IS JONER
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FAKTA  OM BRANN

•  Nesten 40 prosent av alle branner er forbundet med feil i 
elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret.

•  Som boligeier har du ansvar for at anlegget tilfredsstiller alle 
sikkerhetskrav. Det innebærer også ansvar for å engasjere 
elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. 

•  Husk at alt el-arbeid skal gjøres av godkjent elektriker.

La ikke julen gå opp i røyk

Myttji lys og myttji varme 
– i desember går både 
strømnettet og stearinen 
på høygir. Du kan gjøre 
ditt for at julen ikke skal 
bli høytid for boligbran-
ner

Tekst: Ragnhild Bergsmyr

Vær forsiktig med 
levende lys
Jul og nyttår er høytid for 
levende lys. Samtidig er levende 
lys en uhyggelig kilde til 
boligbranner. 

Tips
Du får kjøpt mange typer  
batterilys med kunstig flamme. 
Det er et trygt alternativ til 
levende lys og gjør seg godt i 
juledekorasjoner og på steder der 
du ikke kan følge med dem.

Sjekk sikringsskapet
Visste du at sikringsskapet 
kan være en brannfelle? Er 
boligen din bygd før 1998, er 
den sannsynligvis utstyrt med 
skrusikringer. De har stor risiko 
for overbelastning og varmgang 
og må sjekkes jevnlig. Eller aller 
helst: bytt ut skrusikringene med 
moderne automatsikringer. 

Slik sjekker du sikringene
• Åpne sikringsskapet og sjekk 

at alle skrusikringene er godt 
tilskrudd.

• Bruk sansene: Lukter det 
varmt eller svidd? Ser du 
svart farge rundt én eller flere 
sikringer? Føles sikringene 
ubehagelig varme når du 
legger hånden over dem? 
Da er elnettet ganske sikkert 
overbelastet. Ring elektrike-
ren!

• Unngå å lagre noe – som 
pappemballasje til sikringer 

og lyspærer, lommelykter og 
verktøy – i sikringsskapet.

• Har du jordfeilbryter: bruk 
prøveknappen og test at 
jordfeilbryteren løser ut. 

• Bytt aller helst til automatsik-
ringer. Det gir mindre sjanse 
for støt, men først og fremst 
er det sikrere mot brann.

Unngå grenuttaksfellen
Juletre, julelys og ekstra varme-
ovner; i julen øker behovet for 

Elektriske lys er like dekorative, men du unngår brannfare. Foto: Lampehuset.

stikkontakter. Da bør du sørge 
for å ha nettopp det. Overdreven 
bruk av skjøteledninger med 
grenuttak øker nemlig faren for 
overbelastning og brann. 
• Bruk aldri mer ett grenuttak i 

et annet.
• Sjekk at du har riktig skjøte-

ledning for belastningen og 
bruken.

• Husk at ovner aldri skal ha 
skjøteledning, men kobles rett 
i veggen.

• Greier du deg ikke uten skjø-
teledninger? Be elektrikeren 
montere flere stikkontakter!

• 
Følg disse rådene:
• Bruk lysestaker i materialer 

som ikke kan ta fyr.
• Sett lysene i god avstand fra 

gardiner og møbler.
• Bruk aldri lysmansjetter og 

plasser aldri levende lys i 
dekorasjoner.  

• Slukk alltid levende lys før du 
forlater rommet.

LED-lys fra Lampehuset

UNNGÅ BRANN
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FAKTA  OM V I STAMAR

Opphold varer fra tre til seks uker, og kan innvilges inntil to 
ganger per år. Oppholdet koster 386,- per døgn. Dette dekker 
kost, losj og trening. Reise må den enkelte betale selv, men 
kommunen er behjelpelig med å bestille billetter. Ledsagere 
betaler 420,- per døgn.
Søknad sendes via fastlegen, og det er løpende opptak.

Når du trenger en pause  
fra vinteren

–Vi er like opptatt av du skal opprettholde et godt 
aktivitetsnivå og forebygge skader, som opptrening 
og tradisjonell rehabilitering, sier Ann Karin Ehlie, 
enhetsleder ved Helse- og velferdskontoret i Østbyen. 

Det er ikke krav om å ha gjen-
nomgått en operasjon eller ha en 
diagnose for å få plass på Vista-
mar. Når et opphold vil gi bedre 
helse enn en passiv tilværelse 
hjemme, er det ofte tilstrekkelig. 
Det kan være at personer med 
stor grad av kognitiv svikt eller 
alvorlig psykisk lidelse, ikke kan 
få et opphold.

–Er du i tvil, er det bare å ringe, 
sier Marianne Wisth, som er 
saksbehandler for søknadene om 
opphold ved Vistamar. 

Alle aldre
Vistamar-opphold er et tilbud til 
alle over 18 år. Av seniorene som 

kommer hit er det mange som 
trener opp bevegelse og balanse, 
enten rent forebyggende eller 
for opptrening etter hofte- og 
kneoperasjoner. Også folk som 
er rammet av kreft, MS eller er 
ensomme kan komme til hektene 
og få igjen energi og matlyst. Et 
opphold her er ikke en ferie. Alle 
får tilrettelagte treningsprogram 
som består av instruksjon, egen-
trening og fellestreninger – alt 
etter den enkeltes situasjon.

R E H A B I L I T E R I N G
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Her er det en fantastisk betjening som tar vare 
på meg med mine behov for assistanse til nesten 
alt, samt et tilrettelagt program av fysioterapeut 
og ergoterapeut. Det som er viktig for meg er at 
dette finnes i huset og jeg slipper å kle på meg 
for å dra ut til fysioterapi. Her er det veldig god 
mat med vekt på riktig kosthold, mange felles 
aktiviteter og turer. Jeg kan også få være 
MEG her og det er viktig :) Rommet har 
utsikt rett utover Middelhavet og de mest 
fantastiske soloppganger!   

Jeg har g jort meg ganske godt kjent i 
byen og omegn. Med elektrisk stol kommer 
jeg langt! Jeg kan trille rett inn på 
Tramtoget, og dra til byene fra Alicante til 
Denia. Jeg drar ofte på egenhånd. 

I nærområdet er det ganske rolig med 
stor butikk, små spanske barer, isbarer og 
Maja, en populær kafeteria. På den flotte 
strandpromenaden litt lenger ned i byen ligger 
restaurantene på rekke og rad. Byen er ikke 
så veldig turistifisert, men gamlebyen er 
spesiell og severdig.

Etter endt opphold har jeg fått trent 
meg opp, fått ny styrke og energi til å ta 
fatt på livet hjemme ig jen.  Det sparer 
kommunen for mer 
omsorg hjemme og jeg 
slipper å utvide timene 
med hjelp. 

Solveig

Her kan jeg være MEG!
Solveig Ulvund Juul har sendt oss dette brevet fra Vistamar, og hennes femte opphold.

REHAB I L I T ER ING

Sytti pluss Nr 2/2014 19



Digitale tjenester skal være til hjelp!
Velferdsteknologi skal 
gi gevinst for brukere, 
ansatte og kommunen. 
Da må løsningene fun-
gere sammen og kunne 
betjenes sammen med 
kommunens øvrige til-
bud.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

– Det finnes mange nye oppfin-
nelser som kan hjelpe til med 
enkelt-problemer. Hvis kom-
munen skal ta det i bruk, må vi 
være helt sikre på at tjenesten 
er stabil, og det må inngå i en 
helhetlig løsning sier Klara 
Borgen og Kjersti F. Brørs fra 
Velferdsteknologiprogrammet. Å 
få salongbordet fylt av fjern-
kontroller og telefonen fylt med 
app’er er sjelden til reell hjelp.

Et rom fullt av muligheter

Nysgjerrig på ny teknologi som gjør hverdagen enklere? Ta en tur til Mulighets-
rommet! 

Tekst: Ragnhild Bergsmyr.  
Foto: Anne Guri Selnæs

Mulighetsrommet i Erlings 
Skakkes gate er akkurat hva 
det høres ut som: et rom med 
teknologisk utstyr som gir nye 
muligheter i hverdagen. Her kan 

VELFERDSTEKNOLOG I

• Trygghetsalarm
• Komfyrvakt
• Elektroniske kalendere
• Sensorer som varsler
• Sengealarm
• Nøkkelfinner
• Fallalarm
• Døralarm

du teste sensorer, nøkkelfinnere 
og ulike typer alarmer. Her kan 
du få informasjon og demonstra-
sjon av hvordan utstyret fungerer 
og hvor du kan få tak i det.

Her er noe av det du kan teste i 
Mulighetsrommet:

Kommunen har store ambisjoner 
fram til 2010, så arbeidet er godt 
i gang. 
– Krav til felles standarder 
utvikles på nasjonalt og nordisk 
plan, og vi samarbeider med 
andre store byer med å teste ut 
teknologi som kan gi økt trygg-
het og mestring av hverdagslivet 
og sikre at innbyggerne kan 
være aktivt deltakende i sam-
funnet, forteller de videre. De 
trekker frem tre pilotprosjekter:

«Smart» dosett, som varsler når 
medisin skal tas, og følger med 
at den blir tatt, selvrapportering 
for Kols-pasienter som kan 
redusere antallet legebesøk og 
innleggelser og et GPS-prosjekt 
for demente.

Hvor: Bytorget i Erling Skakkes 
gate 14.
Når: Betjent hver mandag og 
onsdag kl. 13.00–14.00. 
For gruppeavtaler utenom 
ordinær åpningstid: Ring Info-
senteret for seniorer på telefon 
72 54 67 91.
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GPS-hjelpemiddel gir  
trygghet og ro

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Brit Widerøes mann Rolf Anthun 
fikk for noen år siden Alzhei-
mers sykdom. De fikk tilbud 
om å være med i GPS-piloten i 
samarbeid med Sintef og kom-
munen. I prosjektet registrerer 
en GPS hvor deltakeren befinner 
seg, det går en alarm til Trygg-
hetssentralen når vedkommende 
beveger seg utenfor «hjem-
meområdet». Deltakeren kan 
selv trykke på senderen og få 
hjelp der han befinner seg. Rolf 
forstod hva prosjektet gikk ut på 
og ga sitt samtykke til å delta. 

Dette er nå omkring tre år siden. 
Rolf var og er en svært aktiv 
person, noe som var viktig å 
opprettholde. Samtidig gjorde 
sykdommen at det til tider kunne 

være vanskelig å orientere seg, 
eller beskrive hvor han befant 
seg. 
– Vi har selv definert hvor stort 
«hjemmeområde» han kan 
bevege seg innenfor uten at alar-
men går av, sier Brit. Beveger 
han seg utenfor, får både hun og 
sentralen beskjed og de kan ta 
kontakt med han. 

GPS-senderen er på størrelse 
med en mobiltelefon og er 
utstyrt med en stor rød knapp. 
Ved å trykke på den, vil hans 
posisjon automatisk sendes til 
Trygghetssentralen og til Britt. 
Han kan derfor selv også ta 
kontakt om han merker at han 
ikke finner fram.
– Vi har beholdt hver vår 
leilighet fra tidligere, så Rolf 
bor alene, forteller Britt. Med 

denne tjenesten føler begge en 
større trygghet, og jeg får en ro i 
og med at jeg slipper å bekymre 
meg så mye.
– Slik denne tjenesten er ordnet 
er man avhengig av å huske å 
ta med GPS-senderen, men jeg 
regner med at det vil komme 
utstyr som kan festes på klær 
eller brukes som en klokke eller 
lignende. For oss har det fungert 
fint, men det begrenser nok 
hvem som har nytte av tilbudet, 
mener Brit Widerøe.
–Jeg blir jo også på ett vis over-
våket, når jeg er sammen med 
han. Trygghetssentralen opptrer 
så profesjonelt og pålitelig at det 
er bare positivt, sier Brit. 

Brit og Rolf  har også installert 
komfyrvakt, og satt en nattalarm 
på ytterdøra, samt byttet noen 

elektriske apparater til nyere 
versjoner som slår seg av selv.  
–Til sammen gjør dette at Rolf 
kan bo alene, og vi begge føler 
oss trygge. Jeg kan konsentrere 
meg om jobben min om dagene, 
og slipper å være urolig for 
hvor han er. Dette kan jeg trygt 
anbefale til andre!

Brit Widerøe kan enkelt se hvor mannen Rolf befinner seg når han er ute og går tur. Kartet viser også detaljer på gatenivå.

VELFERDSTEKNOLOG I
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Sosial trim med  
miljøvertene

- Æ bli da heilt sveitt æ! sier Gerd Johansen. Onsdagstrimmen er i gang i  
Østmarkveien 7. 

FAKTA  MI L JØVERT

• Tilbyr helsefremmende aktiviteter som forebygger, skaper fel-
lesskap, trygghet og et godt bomiljø.

• Miljøvertenes arbeid er knyttet til omsorgsboliger/trygdebo-
liger.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Hver onsdag har 24 beboere i 
Østmarkveien 7 en time med 
trim. I høst har de vært så 
heldige å ha med to fysioterapi-
studenter fra HIST som holder 
beboerne i aktivitet. Miljøvert 

Torill Øien arrangerer også lunsj 
etter trimmen.
- De er fra 85 år og oppover, så 
det er imponerende hvor spreke 
de er. Den eldste er 96 år, sier 
Torill Øien. Hun har stort fokus 
på det sosiale samværet mellom 
beboerne i omsorgsboligene.

- Det er viktig å få dem opp av 
godstolen og ut i aktivitet. Det 
har stor betydning både for det 
forebyggende arbeidet, og ikke 
minst at de treffes. Vi ser at det 
gir positive ringvirkninger når vi 
setter i gang aktiviteter for denne 
gruppen. Vi startet med kortspill 
for en stund siden på en annen 
arena. Det smittet over, og nå er 
det en gjeng som samles i felles-
stua hver kveld for å spille kort.

Sosialt
Det er ikke bare trening som 
står på timeplanen. Miljøvertene 
arrangerer også turer, i tillegg 
til at beboerne har faste innslag 
som bowling, allsang, teater, 
dans og bingo.
- Dæm e rætt og slætt fennome-
nal, sier Rolf Rollen Maaø, og 
gruppa stemmer i. Mange tror 
de ville vært mer ensomme uten 
dette tiltaket.
Det nærmer seg jul, og seniorene 
skal også ha julebord. Men først 
går turen til Estenstadhytta, hvor 
de spreke beboerne skal kose seg 
med lunsj etter dagens trim.

Godt humør gjør trimmen lettere

OPP  AV  GODSTOLEN
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TEMA
Løsninger

479215638

826349751

153678249

938721564

715486392

642953187

591832476

267594813

384167925

Sudoku

Svar 10 spørsmål
1.  Thomas Alva 

Edison
2.  Gift med to 

personer på en 
gang

3.  Mellomspill
4. Etna
5. Rovdyr i hunde-

familien
6. Falløks
7.  Vallak
8. I Ukraina
9.  Amor
10.  Bergart

Svar kryssord
KRYSSORD

Hjernetrimmen

10 spørsmål
1. Fant bl.a. opp glødelampen. 

Vet du hans navn?

2. Hva betyr bigam?

3. Hva betyr interludium?

4. Europas høyeste vulkan?

5. Hva er en hyene?

6. Hva er en giljotin?

7. Hva kalles en kastrert hest?

8. Hvor ligger Odessa?

9. Latinsk navn på 
kjærlighetsguden?

10. Hva er hyperitt?

SUDOKU
2

6 1

1 5 6 9

3 8 2 5

8

6 4 3

1 3 4

7 9 8

3 1 7

Ekeberg kryssordbyrå
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B–blad

Schjølberg-gården på torvet Et av de eldste trehus i 

byen var Schjølberg-går

-

den oppført 1687. Den 

var et kjent trekk i Torv-

området med sitt frem-

stående karnapp. Som 

nabo hadde den bl.a. 

den �otte bygningen 

Harmonien som brant 

1942, og det skulle litt 

til for ikke å «drukne»6

ved siden av Harmoni-
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kulørte lykter rundt omkring. 

Etter O.K. Megaards død 

overtok sønnen Knut Megaard 

firmaet. Det var også en liten 

butikk i huset, hvor det ble 

solgt garn og grovere stoffer. 

Fargeriet var meget benyttet 

for det var vanlig at garderoben 

ble fornyet med farging etter 

en tids bruk før i tida. Folk 

hadde ikke råd til å kjøpe nye 

klær så ofte. Etter bryllup ble 

ofte brudekjolen farget, og 

brukt til selskapskjole isteden. I 

1960-årene kostet det 35 kroner 

for farging av en kåpe, og 25 

kroner for en kjole.

En historie forteller: En dag 

kom det inn en dame med en 

katt som var svart og hvit. Hun 

ønsket at hele katten skulle bli 

farget svart. Megaard forklarte 

hvordan denne prosessen fore-

gikk, og at etterpå vill det ikke 

være mye katt igjen. Damen 

tok med seg katten og forsvant 

gjennom døra!

Gjennom generasjoner har både 

byfolk og landsfolk fått farget 

tøyet sitt hos fargerne i denne 

gamle gården på Torget. Den 

siste fargemesteren var Knut 

Megaard. Da firmaet sluttet 

i 1967 var det bare 5 ansatte 

igjen. Swenssongården ble 

solgt til bergensfirmaeet Sundt 

& Co. Begge tregårdene ble 

revet i 1967. 

Schjølberg gården er gjenreist 

på Trøndelag Folkemuseum. 

Torvet med Schjølberggården, et av de eldste trehus i byen oppført 1687. 

Revet 1967. Gjenreist på Folkemuseet. Bildet tatt 1965. Byarkivet
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