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Kjernejournal:
Helsevesenets
nye livredder
Utviklingen i helsevesenet
har, som i andre sektorer,
gått i retning av at det aller
meste av aktiviteten og
informasjonsutvekslingen
skjer elektronisk. I 2012 kom
e-resept som har medført
en sikrere og forenklet måte
å formidle resepter på. Du kan nå hente
medisinene dine på hvilket som helst apotek
uten å ha med deg papirresept.
Nå kommer kjernejournal for fullt i
Trondheim, før dette skal innføres i hele Norge
fra 2015.
Formålet med kjernejournalen er å yte
tryggere helsehjelp, å få til bedre samhandling
mellom helsepersonell, samt å øke
pasientmedvirkningen.
Hvert år innlegges mange tusen mennesker i
norske sykehus med alvorlig akutt sykdom, der
de ofte ikke selv kan gjøre fullt rede for egen
sykehistorie, medisinbruk, allergier eller andre
forhold som er viktig å vite for behandlende
helsepersonell. Legene på St. Olavs Hospital
uttrykker allerede nå stor tilfredshet med at
kjernejournalen vil gi muligheten til raskt å få
oversikt over den viktigste helseinformasjon
og medikamentbruken for å sikre riktigere
pasientbehandling.
Trondheim kommune ønsker å være en av de
fremste kommunene i landet i riktig bruk av
velferdsteknologi. Som leder i helsevesenet
i Trondheim er jeg derfor litt stolt over
at Helsedirektoratet har valgt nettopp oss
til å være med å bidra til utviklingen av
kjernejournalen.

Vær trygg på glattisen
som kan vippes frem ved
behov. Pigger kan man
ikke ha inne på alle gulv
heller, så det er viktig at
man klarer å ta på/av broddene selv. Du kan spørre
i skobutikk, sportsbutikk,
spesialforretninger og
andre steder, og selv ta
en vurdering av hva som
passer for deg. For noen
kan gåstaver også bidra til
trygghet i aktivitet ute.

Ingrid Stavheim og Bodil
Klungerbo, Infosenteret for
seniorer.

Vinteren kan være en
utfordring i forhold til det
å være aktiv. En barriere
kan være kulde, holkete
føre, issvuller og ufyselig
vær. For folk i alle aldre
kan det av og til være en
utfordring å holde seg på
beina.
Men det finnes råd:
brodder til hverdagsbruk
og brodder til å bruke på
ulikt skotøy. Flere seniorer
vi møter forteller at de
har gått til anskaffelse av
piggsko, noe som gjør
at de kommer seg ut
oftere enn de gjorde uten.
Enkelte har også egne
løpesko med pigger.
Brodder har ulik passform,
så det gjelder å finne noen
som passer skoen godt og
som er relativt enkel å få
på alene. Det finnes noen
av gummi og noen med
borrelås som festes rundt
ankelen, og noen for bare
hæl.
I hjemmebesøk har vi
fått demonstrert sko med
fastmontert pigg under

”Det må også
være lov å si
til seg selv at
enkelte dager
går jeg ikke
ut, jeg satser
heller på å
gjøre øvelser
inne eller gå
en ekstra tur i
trappa.”

Det må også være lov å
si til seg selv at ”enkelte
dager går jeg ikke ut, jeg
satser heller på å gjøre
øvelser inne eller gå
en ekstra tur i trappa.”
Kanskje har du en parkeringskjeller hvor du kan
ta en kjapp gåtur i tillegg
til trappa? I perioder med
holke og glatt føre som
varer over tid, så tenk: det
går an å gå ut, bare jeg
skor meg godt.
Peter F. Hjort (1924-2011)
hevdet at alle har et ansvar
for sin egen helse. Da er
fysisk aktivitet en viktig
bidragsyter til en sterkere
kropp og mer psykisk
overskudd - også i vinterhalvåret.

Godt nytt år til alle våre lesere!
Helge Garåsen
Kommunaldirektør for helse og velferd
Svanen er et miljømerke
som tilkjennegir at produktet
oppfyller definerte miljøkrav
til produksjon og materialer.
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K r o n i kk

Fysisk aktivitet
– også i vinterhalvåret
Randi Granbo, Kompetansesenter
for fall og bevegelsesvansker hos
eldre, St.Olavs Hospital, Sylvi Sand,
fagleder i Trondheim kommunes
Enhet for fysioterapitjenester, Kristin
Taraldsen, Phd, Institutt for nevromedisin, NTNU.

Vi nordmenn liker å gå på tur, og
turgåing er den aktiviteten som
folk flest rapporterer som viktig
for dem. Samtidig vet vi at den
lange vinteren i Norge ofte gjør
det vanskelig å komme seg ut av
døra, spesielt når det er glatt og
vanskelige føreforhold.
Kommunene utfordres til å ha
et større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid
og skal sette i gang tiltak for at
befolkningen i større grad kan ta
ansvar for egen helse. Helse- og
omsorgstjenestene skal bli bedre
til å støtte opp under eldres ressurser slik at de kan opprettholde
funksjon og selvstendighet i eget
liv.
En halvtime hver dag
Helsemyndighetene anbefaler
minst en halv times daglig fysisk
aktivitet for å få en generell
helseeffekt. En kartlegging fra
Helsedirektoratet i 2009 viste at
Ola og Kari Nordmann er mindre aktive enn de 30 minuttene
som er anbefalt. Kun 20 prosent
av befolkningen oppfyller minimumskravene. Aktivitetsnivået
holder seg relativt stabilt fram til
fylte 70 år, men i aldersgruppen
over 70 år var det lavere enn
hos de yngre aldersgruppene.
Dette kan tyde på at hverdagen
og aktivitetsnivået for eldre har
endret seg.

Helsedirektoratet og Trondheim kommune har utgitt brosjyren 65+ Øvelser
som holder deg i form. Den gir tips
om øvelser som kan gjøres hjemme
og hvordan en kan komme i gang. De
20 øvelsene er spesielt utviklet for
eldre, de er kvalitetssikret og trygge å
gjennomføre.

TV-titting øker mest
Samtidig viser en annen norsk
kartlegging at TV-titting er den
fritidsaktiviteten som har økt
mest hos 67-74 åringer. Nyere
internasjonale studier fremhever
nettopp stillesitting som svært
uheldig. Bevisstgjøring av vaner
og rutiner i hverdagen kan bidra
til å bryte opp lange stille
sittende perioder, noe som er
nødvendig dersom en skal endre
aktivitetsmønsteret.
Mange forbinder fysisk aktivitet
med trening som foregår utenfor
hjemmet, men det er viktig å
være klar over at det omfatter alt
som får deg i bevegelse: alt fra
trening, snømåking og gåturer til
hverdagsaktiviteter i hjemmet.
Dersom man ikke kommer seg
ut på grunn av vinterføret, vil
hverdagsaktiviteter i hjemmet
være det viktigste bidraget til
fysisk aktivitet den dagen.

Små endringer
Alle har vel kjent på hvor lett
det er å innta en passiv og
stillesittende livsstil. Er det
slik at gammel vane kan være
vond å vende - eller kan vi bli
litt mer bevisst slik at vi gjør
noen endringer som vil ha
stor betydning for helsa vår?
Eksempler på slike endringer
kan være å gå trappa i stedet
for å ta rulletrapp/heis, ta en
aktiv pause og reise seg opp fra
godstolen når reklamen kommer
på TV, eller å parkere litt lenger
unna inngangsdøren til butikken/
kjøpesenteret når du er ute og
handler. Slike små endringer vil
til sammen være viktige bidrag
som kan utgjøre en stor forskjell
i hverdagsaktiviteten.
For å få en ytterligere helsegevinst vil det noen ganger være
aktuelt å gjøre litt mer. Mange
blir motivert av å trene sammen
med andre. Flere treningssentra
har utviklet treningstilbud spesielt rettet mot eldre. Andre gruppetilbud finnes også for eldre
som for eksempel seniordans,
seniortrim eller felles gågruppe.
I Trondheim fins mange ulike
aktivitets- og treningstilbud for
ulike grupper eldre. Et av disse
tilbudene, Treningsgruppe for
seniorer, er for de over 65 år. Det
er i dag 14 slike treningsgrupper
rundt omkring i nærmiljøene.

Å delta i denne gruppen redder
dagen min. Vi blir i bedre humør
og vi kommer i bedre form.
En kvinne som hadde problemer
med balansen sa følgende:
Den øvelsen vi har i gruppa –
når vi står på et bein - den tar
jeg på badet hver eneste morgen.
Jeg vet med meg selv at den
virker. For jeg skal greie å ha på
strømpebuksa uten å sette meg.
Påminning og motivasjon
Samtidig har noen av deltakerne
uttalt at det å delta på ukentlig
trening er en påminning og viktig motivasjonsfaktor for å være
mer fysisk aktiv også resten av
uka. Mange av deltakerne har
fortalt at de føler seg tryggere
og at det er blitt lettere å bevege
seg utendørs, også på vinteren.
Det å være fysisk aktiv og i god
form er for eldre spesielt viktig
for å opprettholde selvstendighet
i hverdagen, samtidig som det
reduserer risikoen for å falle og
brekke beinet.
Det er aldri for sent å begynne å
trene og å være aktiv. Ta kontakt
med bydelen din dersom du har
spørsmål eller trenger hjelp til å
komme i gang eller sjekk kommunens nettside:
www.trondheim.kommune.no/
fysak/

Motivasjon
Mange av de som deltar i disse
treningsgruppene gjør det for å
holde seg i fysisk god form – og
for å klare hverdagen. En av
deltakerne på 84 år sa det slik:
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Grunnlovsjubileum: ”Forspillet. Hva hendte ute og hjemme som førte til 1814?" – høstens siste foredrag, holdt av Rolf Grankvist.

Senioruniversitetet i 10 år

Tekst: Maria Landrø Evensen
Foto: Carl-Erik Eriksson

vaflene fortært og på bordet ligger en endelig utgave av vårprogrammet for Senioruniversitetets
jubileumsår. Men noen storstilt
feiring av egen innsats gjennom
ti år blir det ikke, skal vi tro
styreleder Ola Ruch.
– Vår beskjedne økonomi tillater
ikke de store markeringene, men
kanskje slår vi til med fylte kjeks
til kaffen på foredragene, spøker
styrelederen, til lett humring fra
den blide gjengen rundt bordet.

– Seniortid skal ikke være tid
for avvikling, men for utvikling.
Sitatet er fra Kjell Hagemarks
jubileumsskriv om Senioruniversitetet i Trondheim, og får bred
oppslutning blant styremedlemmene vi møter på årets siste
styremøte i Hornemannsgården.
Kaffekoppene er snart tomme,

Internasjonal bevegelse
Senioruniversitetet er resultat av
et fransk initiativ på 1970-tallet.
En professor ved Universitetet
i Toulouse så et behov hos
moderne pensjonister, og arrangerte en sommerskole for denne
gruppen. Ideen ble så godt mottatt at professoren fortsatte med

Det begynte som en idé
på et juleselskap, og
har siden blitt en populær arena for påfyll av
viten og sosiale møter. I
februar feirer Senioruniversitetet sitt første tiår i
Trondheim.

4
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å lage et helårsprogram, og i
løpet av kort tid spredte lignende
arrangementer seg langt utover
Frankrikes grenser. Bevegelsen
er kjent som Universitetet for
den tredje alder – det vil si for
mennesker som har gått ut av
arbeidslivet, men fremdeles kan
delta aktivt i samfunnet. Målet
er å gjøre tiden som pensjonist
verdifull både for den enkelte og
for samfunnet. Bruken av ordet
universitet sikter til ”et fellesskap av personer som ønsker
intellektuell vekst og stimulus,
ikke en eliteskole for utvalgte”,
ifølge Hagemark.
Selvpropellerende
Et hovedpoeng for bevegelsens
avlegger i Trondheim er at
medlemmene driver dette selv.

– Det er ingen som tilrettelegger foredragene, møteplassene
og de ulike aktivitetene vi har.
Vi ordner alt selv. Vi er godt

Jubileumsleder: Ola Ruch er styreleder i Senioruniversitetet

senioruniversitetet
voksne, men har fortsatt kapasitet og evne til å drive et slikt
universitet uten hjelp utenfra,
forklarer Ruch.
Ett av styremedlemmene,
forfatteren Vera Kommisar, ville
gjerne bidra og liker godt å sitte
i universitetets styre.
– Jeg synes dagene ble lange
som pensjonist og enke. Her
lærer jeg stadig noe nytt, og
gjennom foredragene og studiegruppene kommer jeg i kontakt
med mange forskjellige folk,
med helt andre bakgrunner enn
meg selv. Det er inspirerende,
sier hun.

Fiksfakt: Finn Bostad beretter om studiegruppen Mellom fiksjon og fakta.

Styremedlem: Vera Kommissar er
forfatter og styremedlem.

Kunnskapstørst
Det er flere enn styremedlemmene som er glade for at
noen kom med en god idé i et
juleselskap for ti år siden. Fra
tre gjester som tente på idéen
og begynte arbeidet med å
grunnlegge et senioruniversitet i
Trondheim, har universitetet nå
mer enn 200 medlemmer og ofte

så fulle foredragssaler at flere
må stå eller snu i døra. Studentene har fylt opp kunnskaps
lagrene med alt fra litteratur og
kunst til helse og anatomi, lokal
arkitektur og selvopplevde reiser
til krigsherjede land. Foredragsholderne er ledende på sine felt
og inspirerer tilhørerne til videre
lesing, studiegrupper og reiser.
Slik har det vært fra det aller første møtet, som markerte starten
på universitetet for Trondheims
eldste studenter.
– Det var spesielt. Ordføreren,
som den gang var Anne Kathrine

Slungård, foretok den offisielle
åpningen i Rådssalen på biblioteket, forteller Mary Skimmeli,
Trondheims Folkebiblioteks
representant i styret. Og foredraget som fikk åpne suksessen het
passende nok ”Framveksten av
Trondheim som kunnskapsby”,
holdt av professor Steinar
Supphellen.
Jubileumsåret
Selv om budsjettet ikke gir
rom for store utskeielser, kan
styreleder Ruch røpe at det blir
noen små overraskelser i løpet

av 2014. Fylte kjeks har han
spøkefullt lovt, og Hagemarks
jubileumsskriv ”Senioruniversitetet i Trondheim gjennom
10 år” skal etter planen komme
ut som et hefte. Og når noen
foreslår å invitere dagens
ordfører til foredraget i februar,
noterer styrelederen det ned og
mener det kan være en god idé.
Så kanskje kommer ordføreren
og feirer ti år med universitetet
for den tredje alder i Trondheim.
70+ vil i hvert fall gratulere!

Vårprogram 2014
Tid

Sted

Tema

21.01.2014
kl. 11:00

Rådhussalen,
Biblioteket

Armenia - nesten utryddet flere ganger av
naboer. Om landets kulturelle styrke. v/ lektor
G. Dolmen

Fa kta o m s e n i o r u n i v e r s i t e t e t

18.02.2014
kl. 11:00

Rådhussalen,
Biblioteket

- Årsmøte
- En plast-teknolog har mye å lære av Naturen.
v/siv.ing Thor Meland

25.02.2014
kl. 11:00

Norsk rettsmuseum,
Kongensgt. 95

Museumsomvisning

18.03.2014
kl. 11:00

Rådhussalen,
Biblioteket

Halvdan Koht og veien inn i krigen. v/ historiker
Åsmund Svendsen

29.04.2014
kl. 11:00

Rådhussalen,
Biblioteket

Litteraturmøte.
Tema og foredragsholder oppgis senere

20.05.2014
kl. 11:00

Rådhussalen,
Biblioteket

Grunnlovsåret 1814 i Trondheim – et tidsbilde
av byen i et begivenhetsrikt år. v/dr.art.
Merete Røskaft, DKNVS

• Senioruniversitetet i Trondheim ble formelt grunnlagt 17. februar
2004
• Bevegelsen Universitet for den tredje alder, U3A, har millioner av
deltakere over hele verden.
• 	Universitetet arrangerer 9-10 foredragsmøter i året, den tredje
tirsdagen i måneden på Folkebiblioteket
• Senioruniversitetet i Trondheim er en uavhengig og ideell organisasjon, med et arbeidende styre
• 	Årskontingenten er 300 kr, og ikke-medlemmer betaler 80 kr i
inngangspenger på foredragene
• Semesterprogrammet annonseres i Adressa, i Kunnskapskalenderen, og på nettsidene til Folkebiblioteket og Trondheim kommune
• For mer informasjon, se www.u3a.no
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Turgåere: Inger Hernes (t.v.) og Tine Mostervik går foran, bak følger Bjørg Wikdal, Inger Saksvik, Ruth Pauline Græsdal, Tor Moen og Per Bakken.

Ut på tur, aldri sur
Gå-gruppa som møtes
hver tirsdag på Ranheim
er sosial og åpen for alle.
Bare du er «gangbar».
Tekst: Ruth Våpenstad
Foto: Trude Witzell

Blide karer står utenfor Folkets
Hus i Ranheimsveien 175. Per
Ludvig Bækken og broren Lars
er primus motor for gå-gruppa,
som har rundt 20 deltakere hver
uke. Denne vinterdagen er himmelen grå med glimt av rosa og
lyseblått. Gangveien er bred og
fin å gå på.
– Jeg synes det er godt å gå med
to stokker, jeg føler meg «sjanglat», sier en kvinne som ikke
vil ha navnet i avisa.

6
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Vi passerer Løkka, en gammel
rødmalt, fredet skolestue.
– Vi kalte det «Lutelva», fordi
det luktet sånn, dette er Vikelva
som kommer fra Vikerauntjønna,
forteller Kjell Johansen. Han har
bodd på Ranheim i 68 år. I 48
av dem jobbet han på Ranheim
papirfabrikk.
Benker
Vi svinger og følger elva mot
fjorden. Gatelykter og benker er
satt opp, og kantene langs elva
er pent steinbelagt. Her blir det
fint å sitte til sommeren, kommenterer flere.
Utsikten er formidabel når vi går
langs stien forbi nye Ranheim
skole. Ved det brune huset som
er kloakkrenseanlegg går vi
I spissen: Hunden Leo og eier Tore Rustad fører an langs turveien på Ranheim.

hold d
tem
g ai f o r m

Trening hjelper
- uansett alder
Om du begynner å trene
i først 60-70-årsalderen,
vil det kunne forebygge
demens og gi deg langt
bedre helse, viser forskningsresulater.
Tekst: Stein Thue
Foto: Carl-Erik Eriksson

Humor: Latteren sitter løst når gågruppa tar en pust i bakken.

oppover og beundrer velstelte
hus og hager.
– Grusbanen heter Leirmøl'n,
i dumpa der. I 1920-årene tok
man ut leire og kjørte den til et
teglverk her for å lage murstein,
sier Johansen.
Sigmund Jakobsens vei er
passert. Veien er oppkalt etter en
mann som ble skutt i 1940 og nå
ligger i krigsgrav ved Ranheim
kirke. Ved Sjøskogbekken peker
Johansen. -Se, der, i dette huset
vokste han opp.
– Vi kjeinne aill, humrer Lars
Bækken.
Tre kvinner utgjør baktruppen i
gruppa. Går vi for fort? -Neida,
svarer hun med krykkene -Vi
bruker tiden på å skravle!

Mannfolk
Lefse, twist, pepperkaker,
kokosmakroner og fyrstekake
dukker opp på langbordet i
Folkets Hus etter rundturen. Kaffen varmer. Daglig leder Malin
Eliassen ved husets frivilligsentral smiler og hilser, og sier det
blir strikkekafé og språkkafé i
vårsemesteret.
– Vi er heldige, vi har så mange
mannfolk i gå-gruppa. På onsdagsdansen har vi bare en mann,
sier Ruth Pauline og ler.
På tverrveggen ser 42 fagforeningsformenn fra fabrikken ned
på oss, fra sorte fotorammer.
– Jeg har vært ungkar i 40 år,
røper Johansen. Så forsvinner
han ut for å besøke kjæresten på
Laugsand.

Tidsskriftet “The British Journal
of Sports Medicine” har fulgt 3
500 friske personer i 60-70 årene
over en åtteårsperiode.
Folk som begynner å trene i godt
voksen alder har tre ganger så
stor sjanse til å bevare helsa som
de som unnlater å trene. Trening
reduserer dessuten risikoen for
hjerte- og karlidelser, slag, diabetes, Alzheimer og depresjon.
Seniorer som begynner å trene
regelmessig i 60-70-årsalderen
blir bedre i stand til å greie seg
selv og kan utføre dagligdagse
gjøremål lenger.
Sunne seniorer
Forsøkspersonene bestod både
av folk som hadde trent bestandig og de som begynte å trene
sent i livet. Et fåtall personer
i gruppen drev overhodet ikke
med trening.

Å trene regelmessig hele livet er
idealet, sier forskerne. Men det
er helsegevinst i trening uansett
når du begynner, også for de
som begynner å trene som eldre.
Konklusjonen er enkel: Vær
aktiv, også når du er gammel!
Godt vedlikehold øker livskvaliteten og forlenger livet.
Undersøkelsen dokumenterte
at de som hadde trent moderat
og/eller intenst minst en gang i
uka eller mer, hadde fire ganger
så stor sjanse til å bli sunne
seniorer enn de som var passive.
En lege som har fulgt gruppen
påpeker at det ikke alltid er
nødvendig å jogge eller trimme
i helsestudio. Hagearbeid og
friske spaserturer hjelper også.
Helsemyndighetene anbefaler
at de som er over 65 bør delta
i fysisk aktivitet 150 minutter
eller mer hver uke. Og det er
møyen verdt å velge en aktiv
livsstil, det forebygger sykdom
og holder deg frisk.
Kilde : BBC News - 26/11/2013:
‘Late starters’ still have much to
gain by exercising’

Kom i form!
Ønsker du å komme i bedre
form og bli sterkere?
Da er en treningsgruppe for
seniorer noe for deg!
Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim
kommune, NTNU og HiST.
Det er flere treningsgrupper
rundt omkring i byen.

Finn ut mer på
www.trondheim.kommune.no
Søkeord: treningsgruppe
seniorer
For påmelding, kontakt
Infosenteret for seniorer,
Trondheim kommune.
Tlf. 72 54 67 91.
Spretne seniorer: Stemningen er god på Seniorspretten på Saupstad, med
fysioterapeut Gustav Bele jr. som instruktør.
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Tur gir energi og livsmot
For 16 år siden var Torgeir Gunleiksrud (75) en
av initiativtakerne til å
etablere “Veteranan”,
en egen turgruppe for
godt voksne i Trondhjems
Turistforening. Den tidligere lederen for turistforeningen vil nå rekruttere flere seniorer til å bli
med på tur.
Tekst: Stein Thue
Foto: Carl-Erik Eriksson

– Er Veteranan en gruppe for
superspreke gamlinger, eller kan
alle som vil bli med?
– Det er en forening hvor alle
eldre som har glede av å gå på
tur kan bli med, vi har medlemmer fra 65 til 85. Foreningen
arrangerer dagsturer i og rundt
Trondheim samt overnattingsturer i Trollheimen og
andre utfartsområder. Turene er
varierte og gir både mosjon og
rekreasjon.
Trivselsfaktor
– Hvorfor bli Veteran?
– Som medlem blir du inspirert til å oppsøke stadig nye
turområder. Du lærer mye ved
å gå sammen med folk som er
lokalkjent - og så er det sosialt.
Veteranan er for meg blitt en
betydelig trivselsfaktor fordi
aktivitetene innfrir så mange
behov: Det er lystbetont og godt
tilrettelagt for en bredt sammensatt målgruppe.
– I turprogrammet kombineres
ofte friluftsliv med kulturopplevelser, hvordan foregår det?
– Noen ganger samarbeider vi
med lokale historielag og arrangerer utflukter til turmål med
lokalhistorisk interesse, f. eks til
Fosen der vi ser på helleristninger og boplasser.
En av utfluktene vi skal ha
til våren går fra den gamle
stavkirka på Hølonda til Skaun
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Veteran: Ut på tur, oppfordrer Torgeir Gunleiksrud i Veteranan.

kirke. Det blir en fin tur i variert
terreng. Vår lokale kjentmann
vil da foruten å være guide på
fotturen også være omviser i
kirkene vi besøker. Slik får vi
kulturelt påfyll, og det gir ekstra
turglede.
God investering
– Hva er gevinsten ved å
mosjonere?
– Å holde seg i god form gir
velvære og livsmot. Du orker
mer ved å bruke kroppen og tåle
moderate anstrengelser. Hyppige turer året rundt holder deg
sunn og frisk, det er en utmerket
investering i egen helse.
– Livskvalitet som senior,
hva må til for å leve det gode
liv?
– Min oppskrift er enkel:
Allsidig og enkelt friluftsliv

kombinert med et sosialt liv og
et samfunnsengasjement. Det gir
energi og livsglede, sier Torgeir
og smiler bredt.

Fa kta o m v e t e r a n a n

Vil du bli med?
Honnørmedlemskap i Trondhjems Turistforening: Kr. 480 per
år. Når du er blitt medlem, kan du gratis registrere deg som
“VeTT”.
Oppgi e-postadressen din og du får du tilsendt turprogrammet
og andre medlemstilbud gjennom året, eller du kan få det på
papir.
Innmelding via www.tt.no, eller ved å møte hos Trondhjems
Turistforening, Sandgata 30, tlf. 73 92 42 00.
TT ønsker nye medlemmer velkommen!
Kilde: Trondhjems Turistforening

h o l d dt e g
m ai f o r m

Bli med veteranan på tur
Veteranan i Trondhjems
Turistforening (TT) arrangerer turer for godt
voksne, det vil si 65+. I
år har Veteranan (VeTT)
rundt 250 registrerte
medlemmer, og det er
plass for flere.
Tekst: Stein Thue

Under mottoet Mosjon - natur
- kultur - kameratskap legger
foreningen opp til natur- og
kulturopplevelser. I løpet av
året arrangeres det rundt 40
varierte turer, dagsturer så vel
som overnattingsturer. Dagsturene arrangeres på torsdager,
overnattingsturene gjerne midt i
uka. En av fordelene med disse
utfluktene er at deltakerne stadig
får oppleve nye turområder.
Veterantreff
Hver første mandag i måneden
møtes Veteranan på TT-kontoret
i Sandgata 30. Her får de informasjon om planlage utflukter,
og her drøftes planer og ideer.
På disse kveldene kan man få en
hyggelig prat med turkameratene
over en kopp kaffe, og ofte er
det kulturinnslag.
Turkultur
Foreningen tar hensyn til at
turdeltakerne har ulike forutsetninger. På en tur kan problemer
oppstå, eller det kan bli behov
for noe så enkelt som et ærend i
naturen. Turlederen tar hensyn
til slikt og sørger for at gruppen
holder seg noenlunde samlet.
Ulike forutsetninger
Du trenger ikke være supermosjonist for å delta på disse
turene. Det holder at du er i
alminnelig god fysisk form, men
før turen bør du vurdere din egen
kondisjon i forhold til turens
vanskelighetsgrad. Turene kan
nemlig gå i alle typer terreng og
variere fra 10 til 25 kilometers

Vintertur: Veteraner dyrker skigleden. Foto: Erik Lund

lengde. Turstøvler er nødvendig,
og mange benytter vandrestaver
som gir støtte og trygghet. I
turprogrammet er alle turene
omtalt slik at man kan vurdere
vanskelighetsgraden før man
legger i vei. Turlederen kan også
gi råd og vink før turen.

er ledig plass, får du bli med. På
dagsturene betaler medlemmer
så vel som ikke-medlemmer
såkalt ”fotskatt” på 20 kroner.
Påmelding til turen
Hvis du vil delta på dagsturene i
nærområdet er det ikke nødven-

dig med påmelding. Du møter
bare opp på avtalt møtested til
avtalt tidspunkt. For overnattingsturer eller dagsturer der det
brukes buss, skjer påmelding til
TTs kontor i Sandgata eller via
TTs hjemmeside www.tt.no

Spleis på skyss
Du trenger ikke ha egen bil for
å komme deg til utgangspunktet
for turene. VeTT praktiserer
nemlig såkalt “kameratkjøring”
fra oppmøtestedet til turterrenget. Til oppmøtestedet kan du
ta kollektivtransport eller kjøre
selv. Fra oppmøtestedet til turterrenget vil noen av deltakerne
kjøre bil med TT-kamerater som
passasjerer. Så spleiser man på
bensinutgiftene, enkelt og greit.
Prøvetur
I fall du vil prøve om dette er
noe for deg, er det også mulig
for ikke-medlemmer å melde
seg på VeTTs turer. Så sant det

Fin form: Veteraner tar en velfortjent rast. I forgrunnen: Eldbjørg Vik og Lorentz
Brå. Foto: Ragnhild Lande
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Frisklivsentralen – mer
hverdagsoverskudd
Trondheim kommune har
en egen helsetjeneste
med spesialkompetanse
på livsstilsendring.
Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som
mål å fremme fysisk og psykisk
helse, samt forebygge og mestre
sykdom. Målgruppen er personer
og grupper i befolkningen som
har behov for hjelp til å endre
levevaner, primært innenfor
områdene fysisk aktivitet,
kosthold og tobakk. Frisklivsentralen er en del av kommunens
folkehelsearbeid, og er organisert under enhet for fysioterapitjenester. I Trondheim ligger
den på Tempe helse- og velferdssenter, i Valøyveien 12. I tillegg
er det et frisklivstilbud for
bevegelseshemmede på Nidarø
treningssenter.
Helsefremmende
Frisklivssentralen har tre veiledere og en koordinator, og alle
har utdanning innenfor fysioterapi, ergoterapi, vernepleie og
idrettsfag.
– Vårt mål er helsefremmende
og sykdomsforebyggende helsearbeid, samt livsstilsendring med
hovedfokus på områdene fysisk
aktivitet, ernæring og endringsarbeid. Tilbudet er spesielt
rettet mot personer som har økt
risiko for sykdom eller har en
diagnose hvor fysisk aktivitet,
endret kosthold og røykeslutt har
en forebyggende effekt. Dette
kan også inngå som en del av
og parallelt med behandling hos
lege, fysioterapeut eller annen
helseinstans. Oppfølging ved
frisklivssentralen skal være et
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God innsats: I treningsgruppene er det full fres , uansett vær og vind.

tilbud for dem som ikke får
benyttet andre eksisterende
tilbud. Frisklivstilbudet har også
til hensikt å redusere sosiale
ulikheter i helse, sier spesial
fysioterapeut Tove Johnsen.
– Vi bruker kommunikasjonsteknikker fra endringsfokusert
rådgivning, og kognitiv atferdsterapi til endring av atferd. Vi
har også inngående kunnskap
om ulike treningsmetoder
og baserer treningsøktene på
prinsipper innenfor utholdenhet,
muskelstyrke og avspenning,
legger hun til.
Motivasjonskrav
– Hva er viktig for den som blir
med?
– Det viktigste er egen motivasjon til å endre levevaner. I
tillegg må man kunne delta i
gruppeaktivitet fra moderat til
høy intensitet, opptil 60 minutter
to ganger per uke både inne- og
ute. Du må komme deg til og
fra trening på egen hånd eller
organisere transport selv. Er du
avhengig av ganghjelpemidler,

kan tilbudet for bevegelseshemmede ved Nidarø treningssenter
være noe for deg, sier Johnsen.
– Tilbudet passer ikke for
personer med store psykiske
vansker eller personer med store
hjelpebehov, legger hun til.
– Hvordan blir man med?
– Du trenger en henvisning og
den som henviser må sende
skjemaet direkte til oss. For å bli

henvist kan du kontakte ulike
instanser, for eksempel NAV,
fastlegen, helse- og velferdskontorer, og spesialisthelsetjenester,
sier Johnsen.
Frisklivsentralen opprettet i
november 2013 aktivitetsgruppene ”Klar-ferdig-gå” på Byåsen
og Moholt, som er åpne for alle
uansett alder, kjønn og funksjon.

Fa kta f r i skl i vss e n t r a l e n
• Kommunal helsetjeneste for veiledning og oppfølging til å
endre levevaner.
• Hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
• Stimulerer til og tilrettelegger for fysisk aktivitet i nær
miljøet.
• En del av kommunens folkehelsearbeid.
• Organisert under enhet for fysioterapitjenester.
• Kontorer på Tempe helse- og velferdssenter, i Valøyveien 12.
• Har egen facebook-side.
Kilde: Trondheim kommune

F r i v i ll i g / N y tt s e n t e r
Vel blåst:

Korpsnestor får frivillighetsprisen
Trondheim kommunes
frivillighetspris for 2013
tildeles korps-nestoren
Helge Tiller (72)
Tekst: Rolf Ivar Svensli
Foto: Carl-Erik Eriksson

– Det er en av ildsjelene for
å få samlet korpsbevegelsen i
Trøndelag som får årets pris, sier
ordfører Rita Ottervik.
Tiller har siden begynnelsen av
70-tallet brukt mesteparten av
sin fritid på frivillig korpsarbeid.
Det er snakk om et anselig antall
årsverk.
– Det startet med at ungene
begynte å spille i Ila skolekorps i
1972. Siden ballet det jo på seg,
sier Tiller.
Barna har for lengst blitt voksne
og lagt korpsaktiviteten på hylla.
Men det har ikke Tiller. Engasjementet som leder i Ila skole-

korps førte ham inn i lederverv
i Norges Musikkorps Forbund
(NMF), der han var leder i SørTrøndelag krets.
Hans største bragd i korpssammenheng er nok arbeidet for
å slå sammen Nord- og SørTrøndelag til en region.
– Vi besto av et lappeteppe av
10 små kretser, der alle hadde
sine meninger om hvordan ting
skulle gjøres. Nå er vi sammen
under samme paraply, og danner
et forbilde for resten av korpsNorge, sier Tiller.
Fra 1990 og fram til i dag har
Helge Tiller vært leder av hovedkomiteen for NM i janitsjar. I
2014 vil han for 25. gang lede
Trondheims største kulturarrangement og en av verdens største
korpskonkurranser.- Det blir 111
korps med rundt 5000 deltagere
som skal innta Olavshallen like
før påske, fastslår 72-åringen.

Prisvinner: Ordfører Rita Ottervik overrakte Frivillighetsprisen til Helge Tiller.

at han fikk pent brukt kornett av
farfaren som var musiker.
- Nei, jeg ville jo gjerne, men
vi bodde slik til at det alltid var
noen naboer som skulle sove
middag når jeg trengte å øve, ler
han.

I 2014 har Tiller også en finger
med i spillet under Grunnlovsjubileet. Da blir det 11000 korpsfolk å se og høre i Trondheim.
Helge Tiller ble aldri noen
korpsmusiker selv, på tross av

Nytt helse- og velferdssenter på Lade
Eget hjem på 33 kvm
pluss sansehage og
terrasse. Slik blir sykehjemsplassene i det nye
Ladesletta helse- og
velferdssenter.
Tekst: Ruth Våpenstad

I grønne omgivelser skal det
nye helse- og velferdssenteret
bli ferdigstilt om få måneder.
Rundt 17. mai skal det etter
planen settes i drift. Det tidligere
attføringsinstituttet er rehabilitert
og knyttes sammen med nye
bygg. Via en bro gjennom hagen
kobles omsorgsboliger sammen
med det øvrige anlegget. I dette
knutepunktet vil hovedinngang,
vestibyle med bydelskafé, frisør
og fotterapeut komme. Parkeringskjeller er bygget under

sykehjemmet. Barnehagen i
området er allerede ferdig.
Store rom
I alt 64 nye sykehjemsplasser
blir fordelt på to fløyer med fire
poster i hver. Hver post med åtte
rom har sin egen terrasse, kjøkken og stue. Sansehagen, som
kun blir for sykehjemsbeboerne,
vil ligge mot sørøst. I tillegg
kommer to takterrasser. Noen
av beboerne får fin utsikt mot
fjorden.
Hver sykehjemsbeboer får nesten en liten leilighet på 33 kvadratmeter, inkludert eget bad på
seks kvadratmeter. Alle bad får
opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. I tillegg til egen seng
vil det være plass til en sovesofa
der pårørende kan overnatte.
Alle sykehjemsrom får en egen
takheis som går mellom senga

å få omsorgsbolig at du trenger
heldøgns omsorg. Ved Ladesletta
blir det kort vei til å få hjelp.
Hjemmetjenesten i Lade sone
skal på plass i femte etasje i
senteret.
- Det blir veldig fint på Lade,
konkluderer Almli.
Neste helse- og velferdssenter
som bygges er Persaunet,
beregnet ferdig i 2017.

og badet. Ingen trenger å ta med
støvete og brannfarlige gamle
TV-apparater, for hvert rom blir
utstyrt med egen TV.
Smykke som nøkkel
- Dørene blir låst ved at beboerne får tildelt et smykke. Når
beboeren nærmer seg sin egen
dør, går døra automatisk opp.
Det betyr at ingen kan gå inn på
andres rom. Det gir en sikkerhet at man ikke får ukjente inn
på feil rom om natta, forteller
Eldar Nikolai Almli, rådgiver
ved Rådmannens fagstab.
Moderne teknologi skal også
varsle ansatte hvis dører åpnes
om natta, slik at de blir obs hvis
beboere vandrer omkring.
Dagsenter
Femti omsorgsboliger blir
ferdig til innflytting i løpet av
sommeren. I dag er kravet for
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p o r t r e tt e t

Portrett av en portrettør
Han har gått under huden
på personligheter som
Arve Tellefsen, Åge Aleksandersen, Hjallis og Liv
Ullmann. Fortsatt har
journalisten og forfatteren
Johan O. Jensen (73) fast
grep om sin skarpe penn.
Tekst og foto: Rolf Ivar Svensli

Håndtrykket er fast fra en neve
stor som et øsekar. En høy mann
med kritthvit, tett lugg og fast blikk
tar i mot i leiligheten i Vilhelm
Storms gate på Kalvskinnet. Der
er det høyt under taket i mer enn
én forstand, sier alle som kjenner
pensjonistskribenten godt. Skjønt
pensjonist; fortsatt skriver han tre
bokanmeldelser i uka for sin gamle
arbeidsgiver Adresseavisen.
– Man må jo lese bøkene også,
ikke alt sammen da, men det
meste. Sånn er det, humrer han.
Det folkelige uttrykket ”sånn
er det” skal bli en gjenganger i
samtalen med Johan O. Jensen.
Muligens er det nettopp folkeligheten hans som har skapt de gode
portrettene han har fått fram gjennom mer enn et halvt århundre
som journalist og forfatter.

Johan O. Jensen skriver fortsatt et par bokanmeldelelser i uka for Adresseavisen fra "skrivestua" i leiligheten på Kalvskinnet.
– Det er tidvis litt kjedelig å være pensjonist, sier han.
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Navnebror
– Johan har en egen evne til å
komme inn på folk, sier venner
og kolleger av ham. Kanskje
hadde han det talentet allerede
da han som guttunge i Hommelvik sprang opp til ”Gubben” sjøl,
navnebroren Johan Nygaardsvold, gammelstatsministeren
som bodde like oppi gata.
”Du held på å kjæm ja, Johan,”
knegget gamle Johan der han
satt på pinnestolen og lente seg
på stokken.
Men det ble verken noe portrett
eller noen saftige avsløringer fra
statsmannens liv signert Johan O.
– Jeg er forresten ikke oppkalt
etter ham, slik noen tror, men
etter morfaren min.

p o r t r e tt e t

Leselyst og skrivekløe
Det var sikkert plenty bøker
hjemme hos Johan Nygaardsvold. Det var det ikke i arbeiderklassehjemmet lenger nede i
gata.
– Jeg arvet nok den boklige
interessen etter morfaren min.
Han var en lesehest, fastslår
Johan.
Det hjalp også godt å få Leif
Halset, opphavsmannen til serien
om Vangsgutane, som norsklærer på folkeskolen.
– Han så nok at jeg hadde et
skrivetalent. Sånn er det.
Ja, sånn er det bare – for unge
Jensen hadde skrivekløe fra isse
til tå da han som 17-åring lett
skjelvende gikk inn på kontoret
til sjefredaktør Eigil Gullvåg i
Arbeider-Avisa.
– Du kan få skrive petiter, sa
redaktøren, og den dagen var
Johan O. den lykkeligste unge
mannen i Trondheim. Lønna var
25 kroner for hver lille petit – et
lite kåseri på én spalte.
– Jeg skrev dem i kladdeboka
mi mens jeg satt på toget fra
Hommelvik, sier Jensen, som
den gangen var elev på Katedralskolen.
Mer utdanning enn det ble
det ikke, for redaktør Gullvåg
likte svært godt det han leste
i gymnasiastens kladdebok.
Lærlingeplassen som journalist
var i boks.
Hardt arbeid
Det var ikke noe hvilehjem
den ferske bladfyken kom til.
Konkurransen var beinhard
mellom det som den gang var
pressens AP-talerør i Trondheim
og Høyre-dominerte Adresseavisen. Som journalist gjorde Johan
O. Jensen det de fleste andre
journalister gjorde den tida – de
skrev om alt og alle.
Før den store EF-kampen i
1972 hadde han også for lengst
rukket å gifte seg med sin kjære
Gerd og fått barn.
– Gerd er min beste kritiker.
Hun gjør det helt gratis. Sånn er
det.
Det var også Gerd som satte
foten ned for ektemannens
enorme jobbtempo da nettopp

EF-slaget ble utkjempet, ikke
minst i de politiske trøndermotpolenes spalter.
”Hvis du ikke tar det mer med ro
nå, så blir du ikke 40 år!” fastslo
fru Jensen. Og sånn ble det.
I noen år forsvant Johan O.
fra den skrivende presse, var
redaksjonssjef i NRK Trøndelag
og informasjonssekretær i
Trøndelag Teater.
Men på Heimdal satt Adresseavisens sjefredaktør Fridtjof Ålstedt
og hadde bruk for en god penn av
Jensens kaliber. Avpolitiseringen
av norsk presse hadde så smått
startet, og det var ikke lenger så
nøye at den skarpe journalisten
riktignok kom fra proletariatet og
hadde fortid som lokallagsleder i
Arbeidernes Ungdomsfylking.
– Ålstedt ga meg et hjørne i
redaksjonen han kalte for APgangen, og så brummet han kjekt
ut ”det vart no Høyre-mann av

for å få en bestemt journalist til å
fullføre verket.
Siden ble det 12 bøker til.
Biografi om Arve Tellefsen,
det samme om Marvin Wiseth.
Boka ”Trondheimsbilder”, der
en rekke trønderske kjentfolk
forteller om sin barndom i byen.
En bok om frigjøringskampen i
Baltikum på slutten av 1980-tallet og en bok med bilder fra
Trondheim sett fra lufta.
Åpent sinn
– Den jeg sjøl setter høyest er
nok ”Fremmed fugl” om Åge
Aleksandersen, fastslår forfatteren.
– Åge møtte meg med et åpent
sinn, og selv om han er beskjeden, ja kanskje endatil sjenert, så
følte jeg at jeg oppnådde veldig
tillit hos ham.
Gerd serverer nytrukket kaffe,
wienerbrød og hjemmebakte

Kunnskapsrikdom
Johan O. kan snakke seg varm
om mye – ikke minst om historie
generelt og krigen spesielt. Presseetikk kan han mer enn de fleste
om. Sosiale medier, facebook og
sånne greier kan han mindre om.
Det blir for mye privat pludder
selv for en mann som har levd et
liv av å lokke fram mennesker
bak maskene.
Nære venner sier om ham at
mannen med arbeidskarkroppen
og øsekarhendene er en teknisk
kløne.
– Jeg er ikke veldig praktisk
nei. I sløyden endte det alltid
med at tappjernet slo høl i bunnen av tresleiva. Hytta i Tydal
har jeg heller ikke bygd sjøl,
bare båret materialer jeg, ler han.
Et liv med mye adrenalin og
stadige deadlines i kroppen har
sikkert medvirket til at Johan O.
ikke setter all verdens pris på

– Det er interessen for vanlige folks liv og historie som har vært den største drivkraften for meg, både som pressemann og
forfatter, sier Johan O. Jensen.

dæ og ja, Johan!” Jeg tror ikke
han var riktig klar over at det
satt to SV-ere og en AKP-er i
AP-gangen hans, ler Johan O.
Personlig stil
I over 30 år har Johan O. Jensen
satt sitt preg på Adresseavisen
gjennom utallige portretter,
kommentarer og i nyhets- og
reportasjespaltene. Stilen hans,
og ikke minst evnen til å komme
nær på på intervjuobjektene, ble
lagt merke til av langt flere enn
den vanlige leser.
Da forfatteren Per Hansson
brått døde før han rakk å fullføre
boka ”Den farlige våren”, om
aprildagene 1940, ringte Gyldendal forlag til Adresseavisen

eplepaier. Johan O. legger en
kjærlig hånd på skulderen til sin
kone gjennom mer enn 50 år.
– Det er blitt mye reising og
seine kvelder alle disse årene.
Det gikk liksom ikke an å gå fra
redaksjonen før man var ferdig
med saken, sier han.
Og ferdig med saken ble han
heller ikke da han tok på seg vervet for medias eget etikk-politi,
Pressens Faglige Utvalg. Det var
engasjementet for skikkelighet
og ryddighet blant pressens
ikke alltid like edle riddere som
brakte Johan O. Jensen dit. Og
det var det samme engasjementet
som gjorde at han beholdt vervet
i 14 år. Halvparten av tida som
leder.

pensjonisttilværelsen.
– Det er tidvis litt kjedelig. Sånn
er det.
Tirsdagstreffene på restauranten Tulla Fischer med
journalistpensjonistene er et av
avbrekkene. Det samme er orgelkonserter i Nidaros Domkirke.
Og så ser mannen på fugler. Han
gir meg likegodt en leksjon om
Tårnseileren.
– Men jeg er ikke noen Jon
Østeng Hov nei, ganske mange
divisjoner under.
Og bare mens vi lurte på det
sånn helt på tampen. O-en i
Johan O. står for Odin, Jensens
farfar.
Sånn er det.
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Innsamling: Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i studio under TV-aksjonen 2013.

Forskning, forståelse, frivillighet
Pengene fra årets TVaksjon går til forskning,
informasjon og aktivitetstilbud for demente.
Fokuset på demens har
allerede gitt mer åpenhet, nå søkes frivillige
aktivitetsvenner.
Tekst: Ruth Våpenstad
Foto: Paal Audestad

Hele 229 millioner ble samlet
inn i høstens innsamlingsaksjon til Nasjonalforeningen for
folkehelsens arbeid med demens.
Nesten ni millioner ble samlet
inn i Trondheim.
Mangel på kunnskap hindrer
åpenhet, og skaper unødvendig
frykt og isolasjon. Demens er en
hjernesykdom, ikke en naturlig
følge av å bli gammel. Idag er
det over 70.000 som har demens
i Norge, og mange pårørende
rammes.
Demensforskning
I dag finnes ingen vaksine
eller medisiner som helbreder
demens. Vi vet for lite.
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Penger fra innsamlingsaksjonen
skal gå til forskning på årsaker,
risikofaktorer, forebygging,
diagnose og behandling av
demens.
Aktivitetsvenn
– Aktivitet og stimulering vil i
mange tilfeller være mer nyttig
enn å få medisin, mener Liv
Anita Brekke ved Demenslinjen
som Nasjonalforeningen for
folkehelsen driver.
«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske», sa
Jens Meinich som grunnla Røde
Kors sin besøkstjeneste.
Elleve nye frivillighetskoordinatorer skal nå ansettes av Nasjonalforeningen. En av stillingene
kommer i Trondheim. Koordinatorene skal lære opp, rekruttere, veilede og knytte sammen
aktivitetsvenner og demente.
I tillegg jobbes det med likemannsarbeid: Kurs, opplæring,
oppfølging og møteplasser for
pårørende i lokallagene.
I Trondheim ble det samlet inn
kr. 8.825.557 , som tilsvarer kr.
49,11 per innbygger. Dermed

kom Trondheim på andreplass av
landets storbyer.
Godt lokalt resultat
Ser vi på bøsseresultatet, det som
kommer inn i bøssene på selve
innsamlingsdagen, så kom det i
Trondheim inn kroner 4.066.095,
det vil si 22,63 per innbygger.
Her er Trondheim fremst av
storbyene.
– Resultatet viser at svært mange
er engasjert i livskvaliteten for
personer med demens, og i mer
forskning om årsakene. Vi opplevde også TV-aksjonen som en

stor nasjonal samtale om et tema
vi lenge har hatt for lite åpenhet rundt, sier generalsekretær
Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
– TV-aksjonen har gitt oss
muligheten til en kraftig opptrapping av vår virksomhet
som interesseorganisasjon for
personer med demens. På sikt
vil vi invitere myndighetene og
private givere til å bidra, slik at
disse tiltakene kan videreføres
også etter den femårsperioden
TV-aksjonsmidlene skal brukes,
sier Rugtvedt.

Fa kta
DEMENSLINJEN
tlf. 815 33 032 hverdager kl 9-15. Du møter helsepersonell med
taushetsplikt som svarer på spørsmål.
LIKEMENN I SØR-TRØNDELAG
Likemenn har erfaring med å være pårørende til en person med
demens.
Tor Arne Granmo tlf. 913 51 493
Eldbjørg Tangvik tlf. 911 40 655
LOKALLAG tlf. 73 52 62 64

H e ls e t i l b u d

Samtalegrupper om demens
Ressurssenter for demens
starter nye samtalegrupper i januar. Du trenger
ingen henvisning, det
er bare å ringe for å få
informasjon eller melde
seg på, enten du er pårørende eller begynnende
dement.
Tekst: Ruth Våpenstad

Slik er tilbudene:
SAMTALEGRUPPE FOR
PERSONER MED DEMENS
eller annen kognitiv svikt, som
ønsker å møte andre i samme
situasjon.
Ressurssenter for demens ønsker
særlig å nå de som er i en tidlig
fase av sykdommen. Gruppa

er et sted for å hente støtte,
utveksle erfaringer, lufte tanker
og følelser. Trygt, uformelt
og sosialt. Sted: Seniortorget,
Erling Skakkesgate 14.
PÅRØRENDESKOLE
Et kurstilbud til deg som har
et familiemedlem eller en nær
venn med demenssykdom, enten
den demente bor hjemme eller
på institusjon. Få kunnskap om
demenssykdom fra fagfolk på
området og treff andre i samme
situasjon. Temaer er informasjon
om hjelpetilbud, kommunikasjon, utfordringer i hverdagen.
Og hvordan man kan ta vare på
seg selv som pårørende. Første
møte er tirsdag 28. januar, i
lokalene til Valentinlyst helseog velferdssenter.

EKTEFELLE-GRUPPE
Samtalegruppe for ektefelle/
samboere til hjemmeboende
personer med demenssykdom.
Utveksle erfaringer, råd og
støtte.
DEMENSKAFÉ
Kaféen arrangeres av Trondheim
Demensforening i samarbeid
med Ressurssenter for demens.
Et uformelt møtested for

pårørende, for prat og erfaringsutveksling.
Sted: Valentinlyst helse- og
velferdssenter.
PÅRØRENDESKOLE FOR
BARN
av en yngre person med demens,
dvs en dement forelder under
67 år. Faglige forelesninger og
gruppesamtale.

Fa kta
r e ss u r ss e n t e r f o r d e m e n s
Seniortorget, Erling Skakkes gate 14.
Turid Torland tlf 947 95 585
Ingrid Haug Olsen tlf 911 12 830

Trygghetsplass – når dagene er tunge
- Vår hovedoppgave er å
hjelpe deg som er utrygg
i hjemmet ditt, sier
fagleder Kristin Mæle ved
Østbyen helsehus, avdeling Olavsgården rehabiliteringssenter.
Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

Trygghetsplasser er et tilbud for
hjemmeboende eldre i Trondheim kommune. Ordningen
tilbys ved Østbyen helse og
omsorg, avdeling Olavsgården
rehabiliteringssenter, og er ment
som støtte og hjelp for eldre som
er utrygge i hjemmet eller som
synes hverdagen er blitt vanskelig å mestre.
Bare å ringe
– Du trenger ikke vedtak for å få
Trygghetsplass ved Trygghetsavdelingen. Det som kreves er at
du selv ringer, på telefon 72 54
40 70. I tillegg må du komme hit

den samme dagen du tar kontakt,
sier Mæle.
– Vi har åpent hele døgnet, legger hun til. Ifølge Mæle kan man
både komme på besøk, bo en
stund sammen med andre, og få
hjelp til å takle hverdagen alene.
– Sammen med personalet vårt
og andre eldre i samme situasjon
lærer du å mestre hverdagen i
ditt eget hjem. Vi bistår også
eldre med å opprette kontakt
med helsepersonell eller andre i
nærmiljøet, slik at du har noen å
kontakte når du returnerer etter
oppholdet.
Inntil 14 dager
– Over hvor lang tid kan man
være del av et slikt opplegg?
– I inntil to uker. Man betaler
en egenandel på 137 kroner per
døgn. Vi har tre dobbeltrom og
mulighet for to ekstrasenger. Det
er viktig å påpeke at man som
utgangspunkt selv ordner med
transport til og fra avdelingen.

Trygt: Anita Strauman (t.v.) og Heidi Nøstvold er to av flere som ivaretar tryggheten på Østbyen helsehus avdeling Olavsgården rehabiliteringssenter.

Fa kta
t r y ggh e ts p l a ss
- Tilbud for hjemmeboende eldre, i Trondheim, som er utrygge
i hverdagen.
- Tilbys ved Østbyen helsehus avdeling Olavsgården rehabiliteringssenter.
-	Ikke krav til enkeltvedtak for å få plass.
-	Inntil 14 dagers opphold.
- Totalt åtte Trygghetsplasser.
- Kontakttelefon: 72 54 40 70
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s e n i otretme a
at e r e t

Godt humør: Latteren sitter løst når seniorteateret øver. Fra venstre, Laila Bjørngaard, Odd Lydersen, Amy Salberg og Ann Mari Havseth.

Medisin i hver en replikk
Siden 2002 har seniorteateret i Trondheim underholdt og engasjert med
sang og skuespill.

teateret, hvor Odd Lydersen (70)
er leder.
– Jeg trives med mange jern i
ilden, mest fordi miljøet er så
bra, og når man trives blir man
gjerne kreativ, smiler Torbjørg.

Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

Fram til 2011 var Seniorteateret
en del av kommunens kulturenhet, men året etter ble teateret
fristilt. Nå er kommunen i
stedet en viktig bidragsyter når
Seniorteateret selger inn sine
forestillinger.
Sang og musikk
Vi sitter hjemme i stua til
Torbjørg Bøe (73). Mangeårig
medlem, skuespiller og sanger
og etter hvert sekretær i Senior-
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Helse-effekt
I skrivende stund teller Seniorteateret fem medlemmer, men
selv om de er få i antall, lar ikke
Bøe og kollegene dette påvirke
humøret:
– Tvert i mot, det å møtes hver
onsdag, når man er trygge på
hverandre er rett og slett artig.
Du vet, vi skriver alt selv. Tenk
det, vi sitter på Gulhuset på Voll
gård hver onsdag og slenger ut
replikker eller en sangstrofe,
noterer ned, og til slutt blir det
en forestilling, sier hun. Etter

noen tankefulle øyeblikk fortsetter hun:
– Det største er egentlig at dette
er medisin å holde på med. Vi
blir glade og vi har det morsomt.
Vi sitter ikke i sofaen hjemme
og kjeder oss. Hva mer kan man
ønske seg?
God respons
I de siste årene har Seniorteateret
opptrådt med egne forestillinger, og høstet god respons
fra publikum. Aller mest var det
kanskje da teateret opptrådte
med «Gammelradion» i 2012, på
Valentinlyst helse- og velferdssenter:
-– Da var det om lag hundre
tilskuere i salen, men antallet var
ikke i seg selv viktig. Det som
virkelig varmet var å se og føle

SKRIVER SELV: – Vi skriver forestillingene våre selv, og skriveprosessen
er preget av både gode ideer og godt
humør, sier Torbjørg Bøe.

S ENIOR T EAT EREtTe /
m aK JERNEJOURNA L
takknemligheten fra tilhørerne.
Husk det er mange som ikke
kommer seg rundt på konserter
og teater. Det å kunne gjøre noe
for folk i nærmiljøet, det varmer
i hjertet. Det er det vi lever for.
– Kom bli med
Selv om seniorene har det
morsomt sammen, er det
ingen hemmelighet at Bøe og
kollegene gjerne ønsker flere
medlemmer:
– Vi trenger både sangere,
skuespillere og musikere, av
begge kjønn. Aldersmessig passer det fra 55 år og oppover. Vårt
eldste medlem nå er Anne Mari
Havseth, hun er 85 år og er en
dyktig sanger. Det er en fordel

om man liker å opptre for folk
på helse- og velferdssentre, og
at du er et godt medmenneske,
sier hun.
God inspirasjon
Bøe har selv erfart hvor viktig
empati er i utførelsen av teatervirket:
– Vi hadde en opptreden hvor ei
venninne av meg var til stede,
men hun hadde dessverre fått
Alzheimer. Da vi kom kjente
hun meg ikke igjen. Så sang
jeg en sang vi begge kjente fra
barndommen, som het Nordlandsnetter, og da kom gjenkjennelsen. Sånne øyeblikk er gode
inspirasjonskilder.

Fa kta o m s e n i o r t e at e r e t
• Etablert i 2002.
• Består av seniorer som øver en gang i uka.
• Øvingslokale i Gulhuset, Voll gård.
• Skriver egne forestillinger.
• Opptrer på helse- og velferdssentre i kommunen
(Kilde: Seniorteateret)

– Hva ville du gjort uten Seniorteateret?
– Vet du, det ville vært trist. Vi
er så en så sammensveiset gjeng,

vi flirer mye og har det artig
sammen. Jeg kunne ikke tenkt
meg et liv uten.

Kjernejournal:

Gode erfaringer så langt
Kjernejournal er under
utprøving i Trondheimsområdet, og leger og
sykepleiere melder om
gode erfaringer. Nå tar
flere løsningen i bruk.

dette svært oppløftende signaler.
De positive erfaringene gjør at
vi trygt kan la flere og flere i
utprøvingskommunene gå i gang
med kjernejournal, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i
Helsedirektoratet.

Tekst: Helene Lund
Foto: Helsedirektoratet

Ordinær konsultasjon
Leger og sykepleiere er blitt
kjent med kjernejournalens
oppbygging og funksjon. De vet
hvor opplysningene blir hentet
fra og hva de selv kan registrere.
Det er hittil gjort i underkant
av 200 registreringer av såkalt
«kritisk info» for pasienter.
Dette er kun relevant for et fåtall
av pasienter, men viktig for de
det gjelder. Det kan være opplysninger som at man har alvorlige
peanøtt-allergi, reaksjoner i
forbindelse med narkose eller at
man har pacemaker.

I august ble kjernejournal
opprettet for alle innbyggerne
i kommunene Trondheim,
Melhus, Malvik og Klæbu.
Nå begynner helsepersonell å
ta kjernejournal i bruk under
pasientbehandlingen.
Positiv respons
Leger og sykepleiere ved fire
fastlegekontor, Legevakta, AMK
og St. Olavs Hospital har brukt
kjernejournal i to måneder. De
opplever at løsningen er nyttig i
behandlingen av pasienter, enkel
å bruke og at de raskt finner det
de leter etter.
– For oss som er ansvarlig og
har utviklet kjernejournal er

Utprøving
Innbyggerne i de fire kommunene har fått en kjernejournal.
Dine opplysninger får du tilgang
til via helsenorge.no og ved å

Kjernejournal: Helsevesenets nye livredder.

logge deg inn med din elektroniske ID på området «Min
helse».
Her kan du bidra med opplysninger som kan gi helsepersonell
et mer utfyllende bilde av din
helsetilstand. Du kan registrere
nærmeste pårørende, andre som
kan kontaktes ved sykdom eller
ulykke, eller særlige kommunikasjonsbehov (f.eks om man er
døv, stum eller blind mm).
Hittil er det gjort i overkant av
900 slike registreringer av innbyggere i Trondheimsområdet.

Tryggere helsehjelp
– I dag bruker helsepersonell
mye tid på å lete etter pasientopplysninger før behandlingen
kan starte. Noen ganger er opplysningene feil og noen ganger
mangler de helt, noe som kan få
alvorlige følger for pasienten,
sier Härter, og legger til:
– Kjernejournal skal bedre denne
situasjonen ved å gjøre utvalgte
og viktige opplysninger raskt
tilgjengelig der pasienten får
behandling. Kjernejournal vil
derfor bidra til tryggere pasientbehandling.
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Åpent hus

Åpne dører for seniorer
Tiller helse- og velferdssenter åpnet dørene for
å gjøre senteret kjent
blant alle seniorer, og
vise fram mangfoldet av
tilbud i nærområdet.
Tekst: Ruth Våpenstad
Foto: Carl-Erik Eriksson

En dag i oktober var alle eldre
i bydelen som kunne krype,
gå eller rulle invitert til Tiller
helse- og velferdssenter. Sjetne
frivilligsentral og Sjetne pensjonistforening samarbeidet med
sentret om åpen dag.
– Noen sier, «dette er for
gamlinger, dette er ikke for
meg». Men vår hensikt er å
avmystifisere senteret og det
vi tilbyr, sier Arne Silset, leder
av Sjetne Pensjonistforening. –
Bare i Tiller-området er det 1100
personer over 60 år. Det er en
utfordring for oss å nå ut med
informasjon. Vi vet at dørstokkmila kan være lang, sier Silset.
Friskere
– Folk i Trondheim og i Norge
lever stadig lenger. Av og til
snakkes det om eldrebølgen,
som om det er noko negativt. Eg
er heilt uenig i det. Folk held seg
friske lenger. Vi kan behandle
stadig fleire sjukdommar. Det
betyr jo at velferden fungerer, og
det er strålande! sa varaordfører
Knut Fagerbakke i sin appell til
forsamlingen.
Bydelskafe
Tiller helse-og velferdssenter
har store, lyse lokaler, og det
var god plass for ulike informasjonsstander under åpen dag.
Bydelskafeen har åpent kl. 10-14
på hverdager. Der serveres blant
annet svele med syltetøy og
rømme, og pizza hver fredag.
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Strikker: Ta med strikketøy og snakketøy! Strikkeklubben møtes på senteret annen hver tirsdag kl 18 i oddetallsuker.

Populært: Det var yrende liv da Tiller
helse- og velferdssenter åpnet dørene.

Synger: Knut Sletnes bød på Alf Prøysen-viser.

Fa kta s e n i o r t i l b u d
MANDAGER
• kl 11 GÅGRUPPE. Oppmøte Tiller helse- og velferdssenter
• kl 12 KAFFEPAUSE i Bydelskafeen i helse- og velferdssenteret
• kl 18 KORT OG SPILL i Sjetne
Bydelshus, Parellen 18, ved
idrettsparken.
TIRSDAGER
• kl 13.30 TRENINGSGRUPPE for
seniorer, Sjetne bydelshus.

• Kl 18 STRIKKEKLUBB, Tiller helse- og velferdssenter
(Annenhver tirsdag i oddetallsuker)
ONSDAGER
• kl 11 GÅGRUPPE. Oppmøte
Prix Sjetnemarka
• kl 11.30 ONSDAGSKAFFE i
Glasshuset, Sjetne bydelshus
• kl 19 GAMMELDANS, Sjetne
Bydelshus. Første onsdag i
måneden

TORSDAGER
• kl.10.30 TURGRUPPE. Oppmøte
menighetssenteret, Romemyra på Tiller
• kl.11 SENIORDANS. Rostenhallen
Mer informasjon: Sjetne frivilligsentral, tlf 941 27 844
www.sjetne.frivilligsentral.no

Fritid

Dyrebeskyttelsen i Trondheim
- Her kommer mottakskomiteen! Gerd åpner ytterdøren for å slippe meg
inn, og tre små kattunger
kommer løpende for å
hilse på.

Trondheimsmodellen
Dyrebeskyttelsen samarbeider
med dyrevernsdelen i
Mattilsynet, og tar i mot dyr
fra dem når de ringer. Dette
samarbeidet fungerer så godt at
det i andre byer blir omtalt som
Trondheimsmodellen.

Tekst og foto: Ingrid Ertsaas Åsheim

Dyrebeskyttelsen er en stiftelse
som driftes av frivillige. En
stor del av oppgaven deres er å
drive forebyggende arbeid. Gerd
Skipnes (70) er helseansvarlig
for Dyrebeskyttelsen og har
ansvar for at alle dyrene som blir
tatt inn kommer til veterinær.
– Jeg har aldri hatt det så travelt
som etter at jeg ble pensjonist,
forteller Gerd
– Du ser at du gjør en forskjell
og redder livet deres. Jeg har hatt
mange syke dyr. Det har vært en
iherdig kamp til tider, men jeg
har fått mange på beina igjen.
Å ta hjem en katt som ikke har
hatt det bra eller som ikke har
hatt et hjem på lenge, føles godt.
De viser ofte en helt spesiell
takknemlighet.

– I dag har vi kun en liten brakke
ved Sluppen. Vi mangler tomt til
å sette opp et permanent hus for
kattene, og skulle gjerne sett at
det ordnet seg. Da hadde vi hatt
plass til å ta inn flere katter.
– Hva vi trenger? Vi trenger
mye hjelp for å klare dette, og er
avhengig av at frivillige vil stille
opp. Vi trenger flere fosterhjem.
Mange kunne tenkt seg selskap
av et dyr, men er redd for
langvarig forpliktelse. Da kunne
det kanskje være en løsning å
komme til brakka og børste og
leke med kattene. Og så eventuelt
vurdere om det kunne være av
interesse å bli fosterforelder for
kortere eller lengre tid.
Kanskje der er noen pensjonister
som kunne hatt lyst til å hjelpe
til?

Matmor: Gerd har nok å henge fingrene i. De minste kattungene må mates annen hver time, og de andre skal også ha sitt.

Fa kta OM DYRBE S K Y T T E L S EN
• Stiftelsen driftes av frivillige, uten offentlig støtte
• Det tas vare på hjemløse, skadde og syke dyr
• Det tas hånd om 200-300 katter i året
• Samarbeider med Mattilsynet og dyrevernsdelen i Trondheim
• De trenger flere frivillige hjelpere
• Hvis man ønsker å ta til seg en katt, melde seg som frivillig
eller som fosterhjem kan Dyrebeskyttelsen kontaktes på
tlf: 47 92 25 26
• www.dyrebeskyttelsen.no
• www.dyrebeskyttelsen-trondheim.no

Motorsaghistorie stilles ut
Fra den 20. Februar skal
Erik Foss ha en utstilling
med motorsager på Sverresborg museum.
Tekst og foto: Trude Witzell

Her kan du se motorsager fra
begynnelsen av 1900-tallet og
fram til i dag.
Erik har de siste 20 årene samlet
på motorsager, samlingen omfatter nå omkring 300 sager.
Det hele startet da Erik fant den
gamle motorsaga etter faren sin.
Han bestemte seg for å sette den
sammen, men manglet deler.

Interessen økte etter hvert som
han fikk tak i delene og ble kjent
med ulike motorsagentusiaster:
- Etter dette begynte folk å gi
meg deres gamle motorsager,
forteller Erik. Det var kjekt å
bruke kveldene på å sette dem
sammen.
Erik har mange forskjellinge
typer motorsager i samlingen.
Han er veldig glad i tomannssagene, for det er noe folk som
regel ikke har sett før, sier han.
Selv bruker Erik sin 1940 Stihl
tomannssag når han skal kløyve
store trær, den kan ta trær opp til
1,5 meter i bredden.

Motorsagsamler: Erik foreviget midt i samlingen sin.

På spørsmålett om det er en sag
han virkelig kunne tenkt seg, så
smiler Erik lurt: - Drømmen,
det er å få en Bamse. Bamse ble
produsert på 1950- tallet i Oslo,

på Norsk Sagblad Fabrik, kan
han fortelle. Det ble kun laget
rundt 500 stk, så en slik komplett
sag hadde virkelig vært noe!
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l i vsgl e d e

Trivsel: Det er mye latter og gode replikker. John Holte i midten og Gunnar Moxnes til høyre sammen med Siri Storøy. Den toårige vallaken Expecting Rain er ivrig og vil ut.

Gårdsarbeid gir livsglede
En gruppe pensjonister
deltar en dag i uka i
driften på besøksgården
Landmanden, gjennom
prosjektet Livsglede for
hjemmeboende eldre.
Tekst og foto: Ingrid Ertsaas Åsheim
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Her hjelpes det til på gården,
travhestene slippes ut og båsene
blir ryddet. Geitene, sauene og
kalvene blir matet og stelt med.
– Hadde jeg ikke vært her i dag,
så hadde jeg nok sittet inne og
lest en bok, sier Liv Lange (86).
I stedet har hun kostet opp gress
til geitene. Og gitt dem kraftfór.
Hun er en av de heldige som får
komme til gården og stelle med

dyrene. I sin oppvekst på Inderøya fikk hun være med faren
som var veterinær. Hun husker
at de hadde hester i uthuset på
vinteren, det var behøvelig for at
faren skulle komme seg rundt.
Arnold Edwin Sørli (87) er
og veldig glad for å få bli med
på gårdsarbeidet, ” i stedet for
å sitte hjemme og se i veggen”,
som han sier.

John Holte (79) er den eneste
av de fire som er med på arbeidet i dag som har bakgrunn fra
gårdsdrift. Han har hatt fjøs med
over 8000 høns. Denne dagen
hjelper han til i stallen , sammen
med Gunnar Moxnes (95).
Prosjektleder Sigrid Seppola
har bakgrunn som både agronom
og sykepleier. Hun har selv hatt
hest og jobbet i travmiljøet.

L I V S G L EDE / S O S IA LT NE T T V ER K

Bruker teknologi for å
bli mer sosiale

SAMARBEID: Det ryddes og stelles i båsene. Fra venstre: Sigrid Seppola, Siri
Storøy, Gunnar Moxnes og John Holte.

Infosenter for seniorer og
Sintef har samarbeidet
med europeiske teknologiaktører om å utvikle
en app, en applikasjon
eller et lite dataprogram,
spesielt beregnet på
seniorer.
Tekst: Merete Rønning

Co-Living er et EU-prosjekt, og
har som mål å hjelpe eldre til å
leve et uavhengig og aktivt liv så
lenge som mulig.

Arbeid: Liv Lange (til v.) og Ingunn Myklebost har gitt geitene mat. Snart blir det
en velfortjent gløggpause.

Gjennom prosjektet ønsker
Trondheim kommunes infosenter for seniorer å finne ut om
velferdsteknologi kan bidra til at
hjemmeboende seniorer i Trondheim blir mer aktive. I løpet av
prosjektperioden fra 2010 til
oktober 2013 deltok seniorer på
kurs i bruk av smarttelefon og
nettbrett. Målet er appen at skal
bidra til mer sosial deltakelse.
Sosial isolasjon og ensomhet er
blant de viktigste årsakene til
dårlig helse i eldre år.
App for hva?
Appen Co-Living gir oversikt
over aktiviteter og arrangementer i Trondheim, mulighet til å
melde seg på og invitere med
venner. Det er mulig å se hvem
som har meldt seg på arrange-

mentet, og deltakerne kan legge
inn egne aktiviteter som deres
venner kan melde seg på.
Anne Margrethe Molberg, Sidsel
Berg Fremstad og Tore Jensen
har vært med på prosjektet siden
oppstarten. Sammen har de lært
å orientere seg i den teknologiske verden. De er blitt rene
eksperter i bruk av smarttelefon
og lesebrett. De bruker e-post,
kalender, facebook, tar bilder,
sender bilder og mye mer.
Deres erfaring er at de er blitt
mer sosialt aktive etter at de
begynte å bruke teknologiske
verktøy. Ved hjelp Co-Livingappen har de har meldt seg
på forskjellige aktiviteter, for
eksempel besøk på seildampskipet «Hansteen», allsang på
Rockheim og kurs i slektgransking.
Å få en oversikt over arrangement og samtidig se hvem som
har meldt seg på er særlig nyttig.
– Det viktigste er ikke å ha noen
å gå sammen med, men å vite at
jeg kan treffe noen jeg kjenner
på arrangementet, kommenterer
Anne Margrethe Molberg.
– Det er litt omvendt med oss
Vi bruker «usosial» teknologi
for å bli mer sosiale. Vi vil
være aktive i stedet for å sitte
hjemme, forteller teknologientusiastene.

Hygge: Praten går lett og livlig rundt lunsjbordet etter arbeidsøkten. Fra venstre:
John Holte, Gunnar Moxnes, Arnold Edvin Sørli, Liv Lange, Siri Storøy og Sigrid
Seppola.

Praten går livlig for seg ved
lunsjbordet etter arbeidsøkten.
Mye informasjon og erfaring
deles.
De ansatte fra hjemmetjenesten som er med og hjelper til på
gården synes det er godt å få en
annerledes dag innimellom, og
det rullerer mellom ansatte hvem
som er med.

– Utfordringen er å få tak i de
mange som sitter ensomme
hjemme, og gi dem tilbud før
de trenger helsetjenester. Sigrid
Seppola ser for seg at et slikt
tilbud kan utsette en institusjonsplass veldig lenge: – Det
viktigste er at alle som er med
har lyst til å være her, og at de
får en meningsfylt dag.

App: Sidsel Berg Fremstad (t.v.), Anne Margrethe Molberg og Tore Jensen mener
ny teknologi bidrar til at de blir mer sosiale.
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Ser nye muligheter
På synscafé for svaksynte
utveksles tanker, følelser
og kunnskap for å få det
bedre. Jorun Gilje synes
det har vært veldig nyttig
å delta.
Tekst: Ruth Våpenstad
Foto: Trude Witzell

Ingen ser at Jorun Gilje er synssvekket. Det vises ikke utenpå.
Hun har 30 prosent syn på det
ene øyet, og 20 prosent på det
andre.
Når skarpsynet blir borte får
man problemer med å lese,
kjenne igjen folk på gata og det
blir vanskelig å gå på rett buss.
Da forandrer livet seg. Mange
sier: Nei, jeg vil bare ha sterkere
briller. Det hjelper ikke alltid.
For noen hjelper grå stær-operasjon, eller at øyelegen gir en
sprøyte for å bremse syns-tilbakegangen. AMD (aldersbetinget
macula degenerasjon), grønn
stær, netthinneløsning, synstap
etter hjerneslag og RP (retinitis
pigmentosa) er diagnoser som
ergoterapeut Anne Betty Sødal
vet konsekvensene av. Alle bør
gå til optiker eller øyelege hvert
annet år.
Mestring
- Synscafeen er et lærings- og
mestringstilbud som hjelp til å
fungere best mulig i hverdagen,
sier Sødal. - De fleste tenker at
de vil klare seg selv og ikke ha
noe med kommunen å gjøre.
Men vi ønsker å gi et tilbud på
et tidlig stadium, før man gir
opp de daglige aktivitetene.
Jeg kan gi råd og tips om ulike
muligheter, men det er minst
like nyttig at en som selv har
vært svaksynt i flere år forteller
hvordan hun har mestrert de
ulike utfordringene. Det handler
om å tørre å være åpen, f.eks si:
Jeg ser dårlig, det er derfor jeg
ikke hilser på deg når du ser meg
i byen, sier Sødal.
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Mestring: Ergoterapeut Anne Betty Sødal og Jorun Gilde anbefaler synscafé på Hornemansgården.

Hjelpemidler
Et av temaene på synscafeen er
hjelpemidler. Jorun Gilje demonstrerer en markerings-stokk. Den
er sammenleggbar, og får plass
i håndveska hennes. Den er ikke
en blindestokk, men gir et signal
til andre. F.eks. til buss-sjåføren
når man står på holdeplassen,
eller passasjerer på bussen om at
dette er en person som trenger å
sitte. Som svaksynt har du nemlig økt risiko for å falle.
Fastlegen har et skjema for
reiserett, der antall taxi-reiser er
avhengig av hvor dårlig synet er.
Ledsagerbevis betyr at en følgesvenn får en gratis billett. Da blir
det lettere å be nabodama om å
bli med på teater eller konsert.
Støtte
-Jeg har fått veldig mange tips
i gruppa. F.eks. fikk jeg stort
utbytte av å gå på en hjelpemid-

delutstilling i regi av Blindeforbundet, forteller Gilde. Forbundet tilbyr mestringskurs, også for
pårørende. Det er viktig å vite
at deres arbeid ikke bare er for
blinde, men også for svaksynte.
På synscafé kan man støtte
hverandre i å prioritere seg
selv og sine egne behov. Alle
trenger sterkere lys med alderen.
En 40-åring vil trenge lys fra
en 40-watts lyspære, mens en
60-åring trenger en 60-watts
pære for å se like bra.

Gilje forteller hvordan hun nå
klarer å lage mat på kjøkkenet
etter at tak og vegger ble malt
hvite, og ved hjelp av nye
lamper og luper.
-Jeg kan ikke lese prislappene i
butikken. Da må jeg tørre å be
om hjelp.
Men hjemme har jeg fått
fantastisk hjelp av «lese-tv», en
forstørrelses-maskin utlånt av
hjelpemiddelsentralen. Følelsen
av å kunne lese sin egen post er
uunnværlig! sier Jorun Gilje.

Fa kta o m S YN S C AFE
Tid: Torsdag 27 februar, 13. mars, 27. mars og 10. april kl 12-14
Sted: Hornemansgården, hovedfløy. 2 etg. møterom 3.
Påmelding til Anne Betty Sødal tlf 953 09 359
Ulike tema hver gang. Tilbudet er gratis.

tema

Hjernetrimmen
K r y ss o r d

10 spørsmål
1. Hvilken vektklasse i
profesjonell boksing er
den tyngste av cruiservekt
og lett tungvekt?
2. Hvor mange land er det
tidligere Jugoslavia delt
inn i dag?
3. Hva var det første
matvareproduktet som
ble markedsført under
varemerket Toro?
4. Hva kalles det økonomiske
bidraget fra staten til
norske aviser?
5. Hvilken innsjø er verdens
dypeste?
6. I hvilket land ble curling
oppfunnet?
7. Hvor ligger Norges eneste
planetarium?
8. I hvilket land foregår
handlingen i operaen
«Carmen»?
9. Hvilket land er verdens
viktigste produsent av
appelsiner?
10. Omtrent hvor mange
kilometer over jorden
befinner ozonlaget seg?

Sudoku lett

Sudoku medium

Svar 10 spørsmål
1. Cruiservekt
2. Seks
3. Buljongterninger
4. Pressestøtte
5. Bajkalsjøen
6. kottland
7. Tromsø
8. Spania
9. Brasil
10. Førti
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Svar kryssord
Sudoku medium

Løsninger

Sudoku lett

B–blad

H i sto r i kk

Ilaparken i hverdag og fest
Ilaparken ble anlagt på
den tidligere ekserserplassen for borgerkompaniet, og sto ferdig til
byjubileet i 1897. Den
17. juli samme år ble
det stor feiring som
varte i fire dager. Kongetribune for kong Oscar II
ble også bygd til feiringen.
Haldis Isachsen

Noen mente at den riktige
jubileumsfeiringen skulle være
olsokdagen 29. juli. Derfor ble
det igjen stor folkefest, hvor
selveste Bjørnstjerne Bjørnson
holdt tale. Etter sigende var
stemmen hans så kraftig at de
hørte ham på torvet.
Norges første 17. mai-tog gikk
herfra i 1826. Initiativtaker var
Matthias C. Peterson. Minnestein av ham står på vestsiden
av parken.
Utstillingsplass
Ved kroningen i 1906 var det
store folkefester i parken hvor
også kong Haakon var til stede.
To år senere åpnet han den
nordiske fiskeriutstillingen, der
både Skansen og Ilaparken var
utstillingsplasser.
I parken var det ofte musikkparader der både Divisjonsmusikken og andre korps spilte. Det
ble også arrangert kulturkvelder
med allsang og annen underholdning i parken. Den gamle
musikkpaviljongen ble revet i
1970-årene og erstattet av en
ny.
Kamp for Trondhjem
I 1929 gikk 20.000 trondhjemmere i demonstrasjonstog og
samlet seg i Ilaparken, for
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Fest i parken: Musikkparade i Ilaparken en søndags formiddag i 1925. Foto: Schrøder

å kjempe for at byen skulle
beholde Trondhjem som navn.
Yndet sted
Fontenegruppen fra 1918 er
utført av Wilhelm Rasmussen
og det fortelles at det var hans
kone som sto modell. Fontenen
var en gave fra brukseier Jacob
Digre.
Parken har gjennom alle år
vært en yndet lekeplass for
ungene i Ila. Fontenen med de
mange sel-figurene var fin som
«badeplass» om sommeren. Det
var konkurranse om å få den
selen som sprutet kraftigst.
Gasslykter lyste opp i parken
før det ble elektrisk lys. Det
var en person som var ansatt
av kommunen for å tenne og
slukke disse.
På stikka
På et skilt i parken kunne man i
gamle dager lese at fotballsparking var forbudt. Det forbudet
ble ikke alltid overholdt.

Parkvakta var streng og sprang
for å ta ballen, men guttene var
raskere til beins! Ved Hjorten
var det drosjeholdeplass. Hvis
sjåførene hadde lite kunder
kastet de femører på stikka i
parken. Guttene så en sjanse
til å tjene seg noen femører, og
la leire under skoene for igjen
å gå over femørene som lå på
bakken. Femørene klistret seg
fast under skoene, slik at de
hadde penger til å kjøpe seg

noe snop på Havanakiosken
som lå rett ved parken.
Om vinteren krydde det av
unger som gikk på skøyter i
parken. Det ble også arrangert
skøyteløp, Etter at småungene
hadde gått hjem om kvelden ble
det spilt ishockey. Mange gode
minner knytter seg til
Ilaparken, og den ble kåret til
landets grønneste park i 1997.
Ved inngangen står bronseskulpturen av kong Sverre.

Dagens park: Ilaparken med fontenegruppen og musikkpaviljongen.
Foto: Haldis Isachsen

