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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 22 Gjester: 0 

VINLOTTERI OG KAFFE:  Kr 500,- 

FØDSELSDAGER: 

Ragnar Halle, 24.01.1936. 81 år 

Ole Myrbekk, 25.01.1944. 73 år 

Ivar Rolf Dybwad, 29.01.1942. 75 år 

 

Thorbjørn ønsker velkommen til ukas møte og innleder med å referere fra styremøtet som var i 

forkant. Vi har mange spennende møter på planen fremover og økonomien går på skinner. 

Vi har et kjempebra oppmøte på nærmere 60% ! 

1936 tilsvarer 1385 i den Armenske, 4632 i den Kinesiske og 5696 i den Jødiske kalender. Og det er 

Harens år ifølge den Kinesiske. 

Noen hendelser som er knyttet til 1936 er at det blir valgt en ny statsminister i Frankrike, filmen 

Modern Times med Charlie Chaplin har premiere. Fontomet kommer på trykk. Det berømte 

jagerflyet Spitfire flyr for første gang. En sjøflyrute mellom Oslo og Bergen åpnes. Man får et helt 

brød og en liter melk for under 50 øre, det tilsvarer 7-8 kr i dagen pengeverdi. Og Ragnar Halle blir 

født, 81 år 24. januar. Vi synger burdagssangen for han.   

Vintrekningens vinnere ble Gustav og Einar. 

Are har vært på villsvinjakt i Tjekkia. Det er en liten landsby, Úštěk, som arrangerer vilsvinjakt. 

Jaktbytte tilfaller landsbyen og det er en fin gest for at de skal få mat. Det er 40 jegere som hyller de 

gamle jaktguder. De kommer tett innpå dyra og det er en fin opplevelse. 

Carl Petter informerer om Vinterarrangementet på Selbuskogen som er den 26. februar. Sett av 

datoen. Det er Selbuskogen skisenter med Karin Galåen, Røde Kors, Redd Barna og Rotary som har 

arrangementet. I fjor kom det 140 stykker, så det er nødvendig med en del folk som kan hjelpe til. Et 

kjempefint arrangement å være med å bidra på.  

Hans Michael holder et innlegg om ADHD i forhold til voksne mennesker. Det er en forholdsvis ny 

diagnose som kom for ca 20 år siden. Hans Michael har vært Psykiater i 10 år og har hatt ca 300 

tilfeller i løpet av den perioden.  

Forekomsten av ADHD blant barn under 18 år er ca 4% gutter og ca 1,7% jenter, eller da 3 gutter pr 

jente. Blant de over 18 år er forholdet jevnet seg litt ut og det er ca 2,2% gutter og ca 2% jenter. Det 

er en tilstand forårsaket av arv. 
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En diagnose som du har hatt siden du er liten og du skal ha hatt noen av symptomene før fylte 7 år. 

Diagnosen består av en rekke symptomer og de som har ADHD har hatt det fra før de var 7 år. 

Symptomene er oppmerksomhetssvikt, følger ikke med. Slurvefeil. Følger aldri en instruksjon. Mister 

nøkler og mobil flere gang i uka. Hyperaktivitet forsvinner gjerne med årene. Det er mye uro i hender 

og føtter, klarer ikke å sitte iro. Har vanskeligheter med å vente på tur.  

For å få stilt diagnosen kreves det at det går utover dagliglivet, at man har funksjonssvikt i dagliglivet. 

At man for eksempel ikke fullfører videregående, må stadig bytte jobb. Det går utover familielivet, 

bytter partnere ofte. Fungerer dårlig sosialt. Har dårlig impulskontroll. 

Har man diagnosen kommer man ikke inn i militæret. Diagnosen er stigmatisert og forbundet med 

skam.  

Det er viktig å prøve å trekke fram de gode egenskapene personen innehar. Man er gjerne god på å 

håndtere 3-4 aktiviteter samtidig. 

Adferdsproblemer og lærevansker er ofte knyttet til at de ikke får med seg ting.  

60-80%  av ADHD er arv. Det ser ut til at det hoper seg opp i en del familier.  

Det er ikke vanskelig å få diagnosen, men det går gjerne 3-4 år før diagnosen er stillet. Det er 

vanskelig, spesielt for voksne å komme å si at de ikke takler hverdagen. 

Det skal medisineres med sentralstimulerende medikamenter. For eksempel Ritalin. Det er et 

narkotikum, et amfetaminpreparat. Det kan skrives ut på Blå resept. Det er lett omsettelig på det 

svarte markedet, og i studentmiljøene brukes gjerne Ritalin for å øke prestasjonen. Medisinen må 

hentes ut personlig, og det forlanges 6 måneder rusfrihet. Det er ikke uvanlig at de har rotet seg bort 

i rus før de kommer inn og får diagnosen. 

Typisk for voksne som blir medisinert er de klarer å planlegge og gjennomføre ting. Bivirkninger er at 

de kan få vondt i magen, vekttap, hodepine, er depressiv, høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Det er 

ikke alle medisineringen har like god effekt. 

Det er en ADHD-skole på Levanger der de får opplæring til å bli flinkere til å håndtere sykdommen. På 

skolene er BUP er inne og får tatt ut de med diagnosen i mindre grupper slik at det skal bli enklere å 

følge med på undervisningen.  

Han har hatt 5-6 pasienter som har strøket til fagprøven skriftlig, men har stått ved en muntlig 

gjennomføring. 

Hans Michael forteller om forskjellige kasus han har opplevd 

Det er en kvinne på 25 år som har to barn, er nyskilt. Hun begynte med Ritalin og fikk kjempegod 

effekt. Hun klarte å sitte i ro. Begynte på skole og oppdaget nå at hun hadde masse huller i 

utdannelsen. For eksempel var det i norsk enkelte ord hun ikke forstod betydningen av. Har nå 

gjennomført Vernepleie og skal bli fengselsbetjent 

Ei jente fra Selbu kom tilbake og fortalte at hun skal bli Sivilingeniør. 
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En annen kvinne på 27 år studerte sykepleie og strøk. Fulgte henne i flere år. Hun var deprimert. 

Klarte ikke fullføre oppgaver. Hun scorer fullt på oppmerksomhetssvikt. Hun hadde likevel klart seg 

gjennom oppveksten. Hun har fotografisk hukommelse og trenger bare å se et lite øyeblikk på en 

side så sitter det. Begynte med Ritalin. Leser nå en bok hver dag, og det oppleves som kjedelig.  

Man må ofte bruke et år på å venne seg til å bruke medisin. 

Det er sannsynligvis like mange jenter som har ADHD som gutter, men de blir ikke oppdaget. Jenter 

bråker ikke så mye. 

En dame på 35 år hadde en mor som skapte struktur. Hun sørget for at ikke lekselesingen ikke varte 

lenger enn 30 minutter, at det ble måltider på riktig tidspunkt og at det ble rikelig med fysisk 

aktivitet. 

Hun bruker ikke medisin, og sørger nå selv for å videreføre den strukturen moren etablerte og lager 

seg nå arbeidsoppgaver på 30 minutter.  

For henne er det for kjedelig med en mann, så hun har to samboere. 

Det er viktig å huske at ADHD ikke er bare problemer, og at det er en arvelig sykdom. 

Hans Michael forteller at det er viktig for han å få frem de positive egenskapene pasienten har. Det 

gir god tilfredshet å kunne hjelpe pasientene til en bedre hverdag. De har gjerne en voldsom 

arbeidskapasitet og god på å gjøre ting i praksis. De trener gjerne 3 gang i døgnet og har 4 timer søvn.  

Voksne bruker ofte medisin i 4-5 år og slutter deretter med det. De lærer seg å leve med 

sykdommen. 

De som blir deprimerte skal ikke ha sentralstimulerende midler.  

Selv om det er en arvelig sykdom kan det hoppe over noen ledd . 

Når det gjelder medisinering av barn opplever Hans Michel at de ofte er overmedisinert. De har 

sannsynligvis fått for høye doser. Det er viktig å ikke dosere for høyt for å minske bivirkningene.  

 


