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VÆR HER
EN FILM AV RAGNHILD NØST BERGEM
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KORT SYNOPSIS
Jan, Mimi og Sigvald har ulike former for
demens. I filmen VÆR HER ser vi hvordan
livene deres preges av leting etter ord,
minner og gjenstander. Gradvis ser vi de
mister biter av seg selv. Omsorg, samvær
og musikk kan hjelpe, men hverdagen er
krevende både for dem og for deres
nærmeste.
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SYNOPSIS
Jan, Mimi og Sigvald har ulike former for demens. I VÆR HER
ser vi hvordan livene deres preges av leting etter ord, minner
og gjenstander. Hverdagen er krevende både for dem selv og
for deres nærmeste, men omsorg, samvær og musikk hjelper.
De mister aldri hele seg, selv om mye av den de en gang var
sakte blir borte i sykdommen.
VÆR HER er en varm og nær film om tre menneskers
hverdagsliv, om redselen for å miste kontrollen og om
hvor viktig relasjoner er. Regissøren er tett på, og resultatet er
en vakker og autentisk beskrivelse med fokus på menneskeverd
og kjærlighet. Det handler om å være til stede, om å være her både som pårørende og samfunn.
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FAKTA
Tittel:
Med:
Genre:
Lengde:
Språk:
Produksjonsland:
Produksjonsselskap:
Distribusjon:
Regissør:
Co-Regi:
Foto:
Manus:
Klipp:
Dramaturg og klippekonsulent:

VÆR HER
Jan Ingvar Jørstad, Mimi Mæhlum og Sigvald Tveit
Dokumentar
1 t 26 min.
Norsk
Norge
Herlig Film og TV AS i samarbeid med
Storyline Studios og Filmmakeriet
Euforia Film v/ Vibeke Skistad
Ragnhild Nøst Bergem
Erlend Eirik Moe
Ragnhild Nøst Bergem
Ragnhild Nøst Bergem
Trude Lirhus
Niels Pagh Andersen
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Produsent:
Executive produsent:

André Folkestad og Camilla Vanebo
Finn Gjerdrum, André Folkestad og
Arild Karlsen

Finansiert av:

Norsk Filminstitutt,
Filminvest,
Extrastiftelsen gjennom
Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Østnorsk Filmsenter,
Fond for lyd og bilde,
Stiftelsen Fire Ord,
Lillehammerregionen,
NRK,
SVT
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OM REGISØREN
Ragnhild Nøst Bergem (f 1990)
Regissør og fotograf fra Oslo. Hun har bachelor i dokumentarregi fra Høgskolen i
Lillehammer og fotografutdannelse fra Oslo Fotokunstskole. Hennes filmer er vist på
norske tv-kanaler, nett-tv og på filmfestivaler i hele verden. Hun har med sin
dokumentar om yngre personer med demens «Husker du meg?» nådd ut til et bredt
publikum. Filmen hadde verdenspremiere på IDFA i 2016 og har vunnet flere priser. ”
Husker du meg?” ble i 2017 antatt til Høstutstillingen og er kjøpt av Aftenposten-tv
og Filmbib. Filmen, med tilhørende regissørbesøk og foredrag, har vært på
Norgesturné de siste årene og har nå passert over 100 ulike arrangement. Den har
også vært på turné med Den kulturelle skolesekken.
I september 2020 ble Bergems første dokumentar produsert for tv:
"Koronadagbøkene - fortellinger fra helsevesenet", sendt på TV 2. I dokumentaren
deler norsk helsevesen sin hverdag det første halvåret av pandemien. Helsevesenet
fortsatte å filme etter dette og helt frem til mars 2021 og det har blitt til
dokumentarfilmen «Koronadagbøkene". Den skal bla på turné med Den kulturelle
skolesekken.
Hennes første langdokumentar for kino, ”Vær her” har premiere 17 september.
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OM
PRODUKSJONSSELSKAPET
Herlig Film og TV er et lite regionalt produksjonsselskap fra
Lillehammer. Vi fokuserer på å fortelle historier om det å være
menneske i verden – historier som kan bidra til refleksjon og
ettertanke. Vi ønsker å bevege og berøre, og minne hverandre på
at i menneskenes hjerter forandres intet.
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INFORMASJON OM DE
MEDVIRKENDE I VÆR HER
Filmingen til VÆR HER foregikk fra januar 2017 til januar 2019.
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JAN (1949 - 2020)
Som ung var Jan Ingvar Jørstad frontfigur i coverbandet "The
stades". Selv om bandet etterhvert gikk hvert til sitt, fortsatte Jan å
glede seg over musikken med gitarspilling og sang. I 1983 tok han
over familiegården etter sin far og ble gårdbruker. Jan var også en
organisasjonsmann med lederverv i forskjellige lag og foreninger,
samtidig med at han drev gården fram til 2009.
Jan fikk diagnosen alzheimers sykdom i 2012, men mye tidligere
startet en begynnende bekymring for hans helse og tilstand.
Allerede i 2007 merket hans nærmeste (søskenbarna) at noe var i
endring. Utover årene 2008 og 2009 ble det vanskeligere for han i
det daglige. Høsten 2009 mistet han førerkortet, da han kjørte i
motsatt retning inn på E6. Han mistet også muligheten til å drive
med gjøremål knyttet til gårdsdriften og etter dette ble Jan
dessverre ganske isolert hjemme. Men han hadde mye selskap i sin
nabo som bodde 100 meter ovenfor. Dit gikk han til alle døgnets
tider, da han ikke visste klokka.
Med sykdommens utvikling behøvde Jan mer hjelp fra andre og fra 2015 fikk han praktisk bistand fra kommunen. Hans nærmeste
pårørende, søskenbarna Nina og Jon Erland, har fulgt opp så tett de kan hele veien, selv om Jan selv ikke har forstått at han er syk.
- skrevet av fetter Jon Erland Volden
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MIMI (1946 - 2019)
Mimi Mæhlum var lærer på barneskolen og hun elsket elevene sine.
Hun underviste i mange fag men hennes hjerte brant for de
estetiske fagene, kunst, håndtverk og drama. Hun var primus motor
for skoleforestillinger hvor hun iscenesatte, sto for regien og sydde
alle kostymene.
Sykdommen kom smygende og ble i starten forvekslet med
depresjon. Hennes evne til å gjøre praktiske ting ble gradvis svakere
flere år før hun fikk diagnosen. Da hun ble pensjonist flyttet hun
tilbake til sin barndomsby Lillehammer, og fikk ny lege. I løpet av
1-2 år ble hun utredet og fikk diagnosen Alzheimer sykdom da hun
var 67 år. Etter dette utviklet sykdommen seg raskt og hun behøvde
etterhvert mye støtte og hjelp til daglige gjøremål. De to siste årene
bodde hun på bokollektiv. Med sykdommen klarte hun ikke lenger å
holde på med håndarbeid, men helt til det siste hadde hun enorm
glede av å bevege seg og gå turer i naturen.
Hun var familiekjær og var tilstede og satte pris på all tid med familien helt til siste stund, selv om hun til slutt ikke kunne uttrykke
seg med ord. Påsken 2019 sovnet Mimi stille inn.
- skrevet av datter Cathinka Mæhlum
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SIGVALD (1945 - 2019)
Sigvald Tveit var komponist, med flest registrerte verker i Tono. Han
underviste i komposisjon ved Universitetet i Oslo i nærmere 40 år.
Fra de første tegn på demens, fra rundt 60 års alder, til han døde av
blodpropp i lungen i januar 2019, gikk hans funksjonsevne gradvis
nedover. Sigvald var likevel tilstede som far, bestefar og ektemann
til siste stund. Sigvald ble utredet over en to-års fase, før han fikk
diagnosen frontallappdemens i en alder av 65 år. Hans vurderinger
og oversikt ble svakere flere år før hukommelsessvikten ble
framtredende. Sigvald bodde hjemme med sin kone Barbro så
lenge han kunne, men måtte de siste to årene bo på sykehjem.
Musikk og mennesker var Sigvalds prioritet og glede til siste stund.
- skrevet av datter Ane Lillian Tveit
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REGISØREN OM FILMEN
Å få en sykdom som rammer hjernen er manges verste
mareritt. Demens er en dødelig hjernesykdom. Det finnes
ingen kur. De som rammes mister gradvis biter av seg selv,
det er ganske mørkt. Jeg vil fortelle en historie om denne
endringen. Jeg vil gå inn i tapet, som både gjelder for de
syke og ikke minst de rundt.
Men selv om sykdommen innebærer tøffe stunder, vil jeg
vise at det også er lys. Jeg vil vise hvordan kontakt med
andre mennesker kan øke livskvaliteten til demenssyke. Når
det totale bildet er håpløst er det kanskje viktigere enn
noen gang å finne de gode øyeblikkene og holde fast ved
de. Selv om den med demens ikke kan respondere på
samme måte som før, betyr det noe å være sammen, det
betyr noe å være der.
Flere og flere blir rammet av demens og sykdommen er en
av de største helseutfordringene i alle land i verden.

Bare i Norge vil det gå fra 80.000 mennesker med demens i
dag, til dobbelt så mange om rundt 20 år. Er vi godt nok
rustet og forberedt? Jeg mener vi har et samfunnsansvar for
å være der for de som rammes.
Demens er en sykdom som også i stor grad påvirker de som
står rundt den syke. Jeg har selv opplevd dette i egen familie
og vet hvordan demens tar grep om tilværelsene og endrer
personer som står en nær. Det er krevende. Jeg mener det er
av betydning at folk får innblikk i dette. For mest sannsynlig
kommer de dessverre også en dag til å få
demenssykdommen tett på seg selv. Filmen skal skape
forståelse og empati for både de som rammes selv og de
pårørende. Jeg mener dette temaet er særlig viktig fordi det
rammer flere og flere, fordi det er en langvarig tilstand og
oppleves som svært krevende og smertefullt.
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For å forstå utfordringene med demens mener jeg det er
viktig å vise hvordan sykdommen rammer og utvikler seg, og
at det kan skje på forskjellig vis. For å tydeliggjøre det har
jeg valgt å følge tre personer i dokumentaren; Jan, Mimi og
Sigvald. De er svært ulike som personer, og har også ulike
demensdiagnoser i ulike stadier. Sykdommen gjør hverdagen
vanskeligere for alle tre, men det å være sammen med andre
kan være en hjelp. I tillegg viste det seg at musikken hadde
en god effekt hos alle.Musikk stimulerer de friske delene av
hjernen til de som har sykdommen. Derfor kan den spontane
virkningen av musikk også være god for hukommelse, humør
og funksjonalitet. Filmen viser hvordan de syke via musikken
kommer i sterkere kontakt med seg selv, og ikke minst, i
sterkere kontakt med sine nærmeste.

Jeg ønsker at filmen vil bidra til refleksjon rundt hvordan vi
som medmennesker kan bidra til å gi alvorlig syke
mennesker den verdigheten de alltid vil ha krav på, selv om
de ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.

Jeg har laget en film som jeg håper berører, og som kan
bidra til diskusjon, ettertanke og handling.
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BAKGRUNN REGI
Da jeg var i starten av 20 årene fikk farfaren min slag. Han
måtte flytte inn på sykehjem og etter hvert fikk han også en
demensdiagnose. Språket forsvant. Han kjente meg igjen og
lyste opp da jeg kom på besøk, men om han husket helt
sikkert hvem jeg var vet jeg ikke. Den farfaren jeg kjente var i
ferd med å bli borte. Vi i familien forsøkte så godt vi kunne å
finne måter å takle denne endringen på. En av tingene vi
oppdaget var at farfar fremdeles kunne synge og det så ut
som han gledet seg over det. Farfar har alltid sunget. Jeg tror
han kunne alle sangene i salmeboken før han ble syk. Jeg
husker en episode fra sykehjemmet hvor farmor spilte piano
og sang, med farfar sittende ved siden av. Farfar sang med,
melodien og ordene kom helt naturlig. Å se gleden i ansiktet
hans ved sangen og lettelsen ved at ordene og melodiene
var der, var sterkt og fint. Demensrammede mister mye av
seg selv, men den de egentlig er, innerst inne, blir aldri helt
borte.
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Vi i familien fant trøst i at farfar satte pris på at vi var der
sammen med han, selvom han ikke lenger kunne respondere
på samme måte som før. Farfar ble gradvis dårligere og døde
av demenssykdommen i 2015.
Jeg har opplevd hvordan demens tar grep om tilværelsene
og endrer personer som står meg nær. Ikke minst vet jeg
hvordan dette utfordrer oss som står rundt. I tillegg til å ha
kjent på demenssykdom i familien, har jeg vært deltidsansatt
på sykehjem i fire år, i hjemmesykepleien i to år og på en
avdeling for yngre personer med demens i to år. Jeg har
møtt på mange skjebner som har berørt meg og det er
derfor jeg engasjerer meg sterkt for denne
sykdomsrammede gruppen. På avdelingen for yngre
personer med demens ble jeg kjent med Siri som hadde fått
diagnosen da hun var 38 år.

Det rørte meg dypt og jeg ønsket å formidle gjennom film
hvordan det kan være å bli rammet av en slik sykdom som
ung. I filmen «Husker du meg?» møter vi Siri og to andre
yngre personer med demens. De siste årene har filmen og
jeg vært på Norgesturné og vi har nå passert over 100 ulike
arrangement. Erfaringen med denne type arbeid har tydelig
vist meg hvordan en kan berøre publikum og skape debatt. I
etterkant av møter har jeg for eksempel fått tilbakemeldinger
på konkrete tiltak på sykehjemsavdelinger. Aller sterkest står
historiene publikum forteller meg. Det er så mange som på
et eller annet vis har demens inne i livet sitt og dessverre vil
stadig flere rammes. Dette har gitt meg inspirasjon og
drivkraft til å arbeide videre med tematikken. Det har blitt til
filmen “Vær her”.
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LITT OM FILMEN
100.000 mennesker i Norge har demens. Om 20 år er det
dobbelt så mange. Demens rammer hjernen – og personen
du egentlig er forsvinner langsomt. Det er en dødelig
sykdom, og de som blir rammet mister på mange måter
både seg selv og sine nærmeste. Men trenger de å miste sin
verdighet? Kan vi likevel ta vare på menneskeverdet? Dette
var utgangspunktet da vi startet filmprosjektet VÆR HER
Gjennom 2,5 år har regissør Ragnhild Nøst Bergem fulgt Jan,
Mimi og Sigvald tett med kamera. Resultatet er en unik, nær
og empatisk skildring av tre mennesker og hvordan deres liv
med demens arter seg. Filmen er lævmælt og filmspråket
formidler på en subtil måte hvordan hverdagen deres er
preget av leting etter ord, minner, gjenstander og seg selv.
Med filmen VÆR HER ønsker vi å berøre, engasjerer og
inspirerer til refleksjon, debatt og diskusjon om vår tids
største folkesykdom - demens. Regissør Bergem har en klar
målsetting med sitt arbeid, og hun har et budskap som skal
ut; – alt hjelper.

Demenssyke trenger å bli minnet på hvem de er - selv om de
husker lite og har problemer med å orientere seg. Det
hjelper å være nær, det hjelper å dele tid, minner og samvær.
Omsorg er viktig spesielt når det ikke er noen kur eller vi ikke
lenger kan ta vare på oss selv. De aller fleste av oss vil før
eller senere måtte forholde oss til demens på en eller annen
måte. Vi har foreldre, besteforeldre, venner eller kolleger
som har sykdommen eller som er i den store risikogruppen.
Eller vi kan selv en gang få sykdommen. Vi har alle et ansvar
for å ta vare på lysglimtene som fortsatt er der.
VÆR HER er en unik skildring av det å leve med demens – et
usminket og ærlig portrett av tre mennesker og deres liv. Vi
ønsker å synliggjøre et tema som berører mange. Filmen
setter også søkelyset på hvordan samfunnet behandler
mennesker med demens og indirekte det arbeidet omsorgsog institusjoner og deres ansatte gjør. Vi har som mål å sette
livskvaliteten og menneskeverdet til mennesker med demens
på dagsorden. Vi ønsker oppmerksomhet i nyhetsbildet i
form av debatt/diskusjon med søkelys på et området vi
mener fortjener større oppmerksomhet.
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PÅRØRENDE OM FILMEN
Min far hadde frontallappdemens i ca 15 år. Frontallappdemens
kjennetegnes ved mangel på oversikt, innsikt, struktur og
gjennomføring. Mennesker med frontallappdemens har ikke
lenger evnen til å skjule sine behov og tanker, og har ikke
nevrologisk mulighet til innsikt i eget sykdomsbilde. Andre med
nedsatt funksjon i frontallappen er mennesker med Downs
syndrom - og barn. Når barn lærer seg akseptert sosial aldferd,
i den kulturen de er oppvokst i, lagres dette i frontallappen. Når
mennesker med frontallappdemens mister
korttidshukommelsen, som ligger i tinninglappen, er
sykdommen allerede langt framskreden.
Da regissøren Ragnhild Nøst Bergem tok kontakt med vår
familie ville hun lage en film om demens og musikk. Min far var
komponist og underviste i komposisjon. Han var en produktiv
mann og er fortsatt den med flest registrerte verker i Tono. Det
var naturlig for oss å åpne opp for offentlig lys på min fars
sykdom.

Både for vår egen del, og for å være med å bekjempe negative
holdninger til verdien av å bruke tid sammen med mennesker
med demens. Vi hadde nok ikke klart å stå oppreist i 15 år uten
å være åpne om sykdommen, ta i mot hjelp fra venner, og takle
situasjoner med humor og masse masse tålmodig kjærlighet.
Etterhvert som Ragnhild involverte seg med de tre
hovedpersonene: Mimi, Jan og pappa, har filmens fokus blitt
enda større. Filmen gir oss en opplevelse av menneskets
essensielle behov for relasjoner.
Det sies ofte at mennesker med demens mister seg selv. Men
hva sier det om våre holdninger til det å være menneske?
Mister mennesker med demens sin evne til å elske, sin evne til
å kjenne tilhørighet, følelse av selvstendighet, behov for frihet,
og å bety noe for et annet menneske? Hva betyr det å være
seg selv?
Da pappa ikke lenger klarte å uttrykke fulle setninger, kunne
han likevel uttrykke behov i små setninger som «Snakk til meg»,
«Ikke gå» og «Kan du være med meg?»
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Ragnhilds væremåte, hvordan hun ser hver enkelt person for den de
virkelig er, gjør at jeg mener at denne filmen er enormt viktig langt utover
hensyn til mennesker med demens: Filmen tar hensyn til menneskets
innerste vesen - hensyn til at mennesket består av kropp, sjel og ånd.
Jeg heter Ane Lillian Tveit og er utdannet ergoterapeut.
I denne sammenheng er jeg først og fremst datter av min far, Sigvald Tveit,
som er en av tre hovedpersoner i denne filmen. Mimi, Jan - og pappa.
Hvordan møter du et spedbarn som ikke kjenner deg igjen, selv om det er
bare en uke siden du var sammen med barnet sist? Hvordan møter du
ungdommen som ikke trives på skolen? Hvordan møter du
småbarnsforeldre som føler at de ikke strekker til i både arbeid og på
hjemmebane? Hvordan møter du den gamle som ikke lenger er
produktiv?
I denne estetisk vakre filmen viser Ragnhild hvordan mennesker kan være
nære og tilstede - fra vugge til grav.
Ragnhild setter lys på vår tids største utfordring: Å være tilstede der livet
skjer. Vær her.
Av Ane Lillian Tveit.
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FAKTA OM DEMENS
Hva er demens?
Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer.
Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer
i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket,
orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål
er vanlig.
Demens er alvorlig sykdom som trenger systematisk oppfølging
av fastlege og øvrig helsetjeneste, på lik linje med
andre kroniske og dødelige sykdommer.
I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil
antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun
rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen.
Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Av alle som
lever med demens i dag, antar vi at minst 2 000 er under 65 år,
men disse tallene for yngre er usikre anslag, og det kan være
flere.
Demens skyldes sykdom i hjernen, og er ikke en naturlig side
ved aldring.

Evnen til logisk tenkning blir påvirket av sykdommen, og
etter hvert blir det vanskelig å klare seg på egenhånd og
utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i
humør og væremåte.
Ulike typer demens
Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan
føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste, og
utgjør 60 prosent av alle demenstilfeller. Omtrent 20
prosent har vaskulær demens. Andre typer er blant annet
frontallappdemens og demens med Lewy-legemer.
De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man
gradvis blir dårligere.
Er du bekymret for at du selv eller for at noen i familien har
fått demens? Da er det viktig å ta kontakt med fastlegen.
Det er fastlegens ansvar å starte utredning når det er
mistanke om sykdom.
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Altfor mange som har demens mangler diagnose. Diagnose er viktig
både for å utelukke annen sykdom og for å få et best mulig tilrettelagt
pleie- og omsorgstilbud fra kommunen. Dessuten er det viktig å få en
diagnose for å kunne planlegge for framtiden, og for å få de tjenestene
det blir behov for.
I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres
for å leve best mulig med sykdommen. Nasjonalforeningen for
folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres
pårørende.

(Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Les mer om demens hos Nasjonalforeningen for folkehelsen
https://nasjonalforeningen.no/demens/ og hos
Aldring og helse, nasjonal kompetansetjeneste
https://www.aldringoghelse.no/demens/
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TRAILER
Klikk for å se
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KONTAKT
REGISSØR: Ragnhild Nøst Bergem, ragnhildn.bergem@gmail.com
PRODUSENT: Camilla Vanebo, camilla@herligfilm.no
PRESSEANSVARLIG: Vibeke Skistad, vibeke@euforiafilm.no

Norsk kinopremiere 17.september 2021
Festivalpremiere: Tromsø Internasjonale Filmfestival 14.januar 2020
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