
Referat fra medlemsmøtet 29. september 2016 i forbindelse med 

«Alzheimerdagen» 

 

Også i år ble det arrangert et fellesmøte mellom Pensjonistuniversitetet og Demensforeningen 

i lokalet «Naftadjupet» på NTNU. Det ble fullt hus, mer enn 100 personer møtte frem.  

Formann for Pensjonistuniversitetet i 

Ålesund, Åshild Nordhus ønsket alle 

velkommen og ga så ordet videre til Inger 

Storheim fra Demensforeningen, som 

åpnet med en kortfattet informasjon om 

Ålesund og omegn demensforening. Hun 

opplyste om tilknytningen til 

Nasjonalforeningen for folkehelsen, og 

kunne fortelle at Alzheimers sykdom er den mest utbredte av alle demenssykdommer. 

Første foredragsholder var Sandra Rogne, opprinnelig fra Brattvåg. Sandra har siden ung alder 

opplevd å være pårørende til en person med demens, i det hennes far alt i 40 års-alderen viste 

de første symptomer til demens, selv om dette først ikke ble oppfattet av kretsen rundt ham. 

Sandra formidlet en sterk historie om hvordan hun opplevde den endringen faren gikk 

igjennom, fra Sandra var liten, og til voksen alder. Før 

demens satte inn, var faren en allsidig, alltid opptatt, 

engasjert og ressurssterk mann. Han var en omsorgsfull, 

barnekjær og ikke minst tålmodig person og far til sine 3 

barn. Sandra var nummer to av tre søsken. 

I 40 års-alderen endret dette seg, og faren gikk fra å være 

rolig og fattet til det stikk motsatte. Denne endringen i 

personligheten kom mer tydelig frem etter at ekteparet 

flyttet fra hverandre og ble skilt. Det oppsto nå krangel 

mellom faren og barna om de minste, og mest «absurde» 

ting. Han ble veldig rask sint. Det kom til slike «episoder» så 

godt som hver gang barna møtte faren, og det ble etter hvert 

en vanskelig hverdag for barna, kanskje spesielt for (den 

gang) tenåringen Sandra. Situasjonen og problemene ble holdt hemmelig for omverdenen og 

dette skapte en hverdag som ble veldig slitsom og som tok mye energi fra de berørte. Hun 

torde for eksempel ikke ta med venner hjem, i redsel for hva faren kunne finne på å si. For 

Sandra førte dette til migrene i veldig ung alder. Hun følte at det var vanskelig å åpne seg for 

eksempel for lærer på skolen. Hun endte så opp hos lege, som heller ikke oppfattet den 

egentlige situasjonen den unge Sandra var utsatt for. Hun ga da egentlig opp å få hjelp, og på 

et vis avfant hun seg med situasjonen i flere år. 

 

 



Farens situasjon endret seg etter hvert mer og mer, og etter en bilulykke, som faren var 

årsaken til, aksepterte han å få hjelp av psykolog. Han brukte ikke lengre bil etter dette, men 

syklet nå. Dessverre gikk det ikke bedre enn at faren syklet utfor et stup og ble alvorlig skadet. 

Dette ble det store vendepunktet for ham. Under sykehusoppholdet ble det endelig – 10 år 

etter at de første symptomene viste seg – stilt en diagnose. På et vis var dette en lettelse, ting 

ble nå «tatt på alvor» og det ble tatt tak i ting. Faren kom på sykehjem, etter at skadene satte 

ham i rullestol. 

Nå var det plutselig et stort team rundt ham. Det ble på et vis skremmende og voldsomt for 

barna, dette å møte hele det store teamet, som fylte dem opp med all slags informasjon om 

faren, i beste hensikt.. Dette ble en ny og vanskelig situasjon, og en del informasjon ble 

oppfattet som direkte skremmende, for eksempel informasjon om eventuell arvelighet. 

Sandra fant det vanskelig å besøke faren, som i tillegg nesten helt hadde mistet stemmen etter 

ulykken. Det føltes vanskelig å håndtere situasjonen slik den sto frem på sykehjemmet. 

Hennes storesøster syntes å takle situasjonen bedre, og ble en god støtte for Sandra. 

Det var ikke helt uproblematisk å legge alle tidligere opplevelser fra seg, og å gå inn i den nye 

rollen som pårørende. Situasjonen ga en god del «dårlig samvittighet» - ufortjent og 

unødvendig for den unge Sandra. Det fins nok ingen oppskrift på hvordan takle slike 

situasjoner på en såkalt riktig måte. Det var mangel på system for hjelp og oppfølging av 

pårørende, og spesielt for barn, og den vedvarende situasjonen med faren har påvirket henne 

også i voksen alder. 

Faren fikk etter hvert flytte tilbake til Brattvåg, der han i en kort tid bodde på pleiehjem, nært 

sin egen far, som også var på pleiehjem. Han døde etter relativ kort tid på pleiehjemmet. 

Sandra var student i Trondheim og, etter farens død, kontaktet hun Nasjonalforeningen for 

folkehelsen i Trondheim. Hun fikk en god mottakelse og god respons for sine ideer. Hun ble 

engasjert og begynte å holde foredrag i bl.a. pårørendegrupper. Sandra avsluttet med å 

fortelle at situasjonen med pårørende- og samtalegrupper nå etter hvert har bedret seg 

betydelig over hele landet. 

 

Etter en kort pause hadde vi fornøyelsen av å møte Alv Orheim 

Alv fikk demens i en alder av 62 år, mens han ennå var yrkesaktiv. Han måtte slutte i jobben 

på grunn av sykdommen Vaskulær Demens, som er litt forskjellig fra Alzheimers. Alv åpnet 

med å fortelle at han av og til ikke husker hvor han er, og at informasjon som blir gitt kan gå 

«rett igjennom hodet», uten at den blir oppfattet. Til andre tider derimot er han «helt klar». 

Alv opplever til tider å være hjelpeløs i dagliglivet. Alle pårørende, også barnebarn, har fått 

klar beskjed om å hjelpe – si fra om noe er «galt». Han gjorde det helt klart at uten sin kone, 

så ville han ikke ha klart seg.  

«Det er vondt og fortvilende å ikke få til det man egentlig ønsker eller vil», var ett av utsagnene 

hans. Han tilsto at han ikke alltid var lett å leve tett sammen med - i 24 timer i døgnet. Han sa 



videre at han kunne bli veldig opptatt av seg selv, og da kunne det være svært liten plass til 

overs for andre. 

Ifølge Alv er det mange forskjellige måter / strategier for det å leve med demens. For ham er 

det avgjørende å ikke ha mange valgmuligheter, og Alv understreket flere ganger at det for 

ham var viktig å få redusert valgmulighetene; da ble alt så mye lettere. 

Alv avslutter med å si at man kan og skal slåss mot utviklingen av demens, i alle fall gjør han 

dette med sin type av demens. Han strålte av optimisme, pågangsmot og livsglede da han ga 

sin siste melding til oss fremmøtte: «Det gjelder å utfordre seg selv». 

 

 

Kvelden ble avsluttet med at Inger Storheim ga en orientering om «Ålesund som 

demensvennlig by» og prosjektet «Demensvenn», som allerede har startet kurs for 

aktivitetsvenner i Ålesund (startet 12. og 13. september.) Mer informasjon om dette kan fås 

ved å kontakte Ålesund og omegn demensforening v/ Inger Storheim 

(inger.storheim@stayon.no) 
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