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HELSE: Det er nå godt over ti år 
siden Jostein Nærland kjente at 
han ble stadig mer kortpustet. 
I starten ble han behandlet for 
astma og lignende, men lite hjalp. 
Han ble stadig svakere.

– Symptomene lignet på støv-
skader, men de klarte aldri å fi nne 
årsaken, forteller 53-åringen.

Bunnpunktet kom for rundt fem 
og et halvt år siden.

– Det verste var den dagen jeg 
ble erklært ufør. Det føltes ikke 
mye godt. Jeg har alltid vært i 
arbeid, sier forskalingssnekkeren.

Nok med å stå oppreist
Våren 2014 var sykdommen 
kommet så langt at Nærland ble 
satt på venteliste for lungetrans-
plantasjon. Så fulgte fem lange 
måneder med venting før den 

etterlengtede telefonen endelig 
kom. På det tidspunktet hadde 
han ved gangtest en oksygenmet-
ning i blodet på rundt 60 prosent. 
Normalen ligger på rundt 98 pro-
sent.

Da han våknet opp fra narkosen, 
var det kraftanstrengelse nok bare 
å stå oppreist. Nærland selv sier at 
han er overrasket over hvor lang 
veien tilbake har vært, om han har 

vært aldri så sta.
– Statistikken sier at det å trene 

seg tilbake til normal form er van-
skelig. Mange klarer det ikke, sier 
Nærland.

I etterkant av operasjonen 
gikk han gjennom et opptre-
ningsprogram i regi av Norges 
idrettshøyskole. Nærland trente 
også på tredemølle hjemme, og 
gjorde så mye hagearbeid som 
kreftene tillot.

– Poenget er å gjøre noe, skal en 
bli friskere. Om en ikke er i stand 
til å jobbe, kan en i alle fall komme 
seg ut, sier han.

– Inspirerer golfklubben
Da passet det godt at en kamerat 
i august 2015 inviterte ham med 
seg til Ogna golfklubb. Nærland 

hadde aldri sett for seg at han 
en dag skulle labbe rundt med 
en golfkølle i hånda, men slo til. 
Han kom inn i klubben i regi av 
Hå kommune via Folkepulsen og 
Golf - Grønn Glede (se egen sak). 

– Det gikk vanvittig treigt i star-
ten. Jeg klarte bare å gå en halv 
runde, selv på helt fl at mark, for-
teller han.

Frisk luft og tunge løft 
fi kk Jostein tilbake i jobb
En mystisk lungesykdom gjorde forskalings-
snekkeren Jostein Nærland 100 prosent 
uføretrygdet. Fem år, to lunger og uendelige 
mengder trening senere, er han sterkt tilbake.

LUFT UNDER VINGENE: – Om en ikke er i stand til å jobbe, kan en i alle fall komme seg ut, sier Jostein Nærland, som debuterte på golfbanen ett år 
etter at han transplanterte begge lungene. Nå er han hekta. FOTO: HÅVARD OVESEN 

Men treningsformen med mye 
vandring i frisk luft appellerte, 
og Nærland kunne støtt og stadig 
observeres på banen. På det meste 
var han oppe i 35 runder i måne-
den. Når han ikke spilte, trente 
han ved å plukke golfballer.

– En blir jo hekta, sier han selv 
om sporten.

– Golf er fascinerende. Det er 
veldig vanskelig. Det er enormt 
mange ting som skal stemme før 
du får inn et godt slag, sier han og 
bedyrer at han ikke er noen god 
spiller.

– Jeg har ikke nok fysisk kraft. 
Det er kun de sju-åtte siste måne-
dene jeg har hatt nok kraft til å 
slå skikkelig gjennom i litt høyere 
gras, sier han.

Men om Nærland er beskjeden 
om egen golfi ng, er formannen i 
Ogna golfklubb, Rune Simonsen, 
tydelig på hva han synes om Nær-
lands innsats.

– Han er en veldig inspirasjon 
for de andre som er med i Golf - 
Grønn Glede, men også for oss 
andre. Vi snakker mye om ham 
når vi går rundt og spiller, sier en 
tydelig imponert Simonsen.

Innsatsen til Nærland er ikke 

reservert golfbanen. Han er nøye 
med hva og hvor ofte han spiser, 
og er med i et forskningsprosjekt 
i regi av Oslo universitetssykehus 
og Norges idrettshøyskole som 
ser på verdien av egentrening i 
etterkant av lungetransplantasjo-
ner. Han er ofte å fi nne i lokalene 
til Jæren sportssenter på Nærbø, 
hvor han trener etter et program 
han har satt opp selv.

– Musklene svinner hen om du 
ikke gjør noe, sier Nærland, som er 
i full gang med å bygge opp mus-
kelmassen igjen.

Kom tilbake på jobb etter sju år
Paradegrenen er liggende 
beinpress. Da han begynte styr-
ketreningen 8. mars i år, kunne 
han ta 110 kilo. Nå er rekorden 
320 kilo. Og da han for litt over 

en måned siden passerte 200 kilo i 
sittende benkpress, fant han fram 
telefonen.

– Det var på tide å fi nne seg en 
jobb, sier han og smiler.

Nærland spurte sin gamle 
arbeidsgiver Jærentreprenør om 
de trengte noen ledige hender. 
Det gjorde de. Nærland, som 
hadde vært utenfor arbeidslivet 
i sju år, fi kk tilbud om å begynne 
med én gang. I starten jobbet han 
to dager i uken, men allerede den 
� erde uken var han oppe i fi re 
dager. Nærland slipper unna de 
aller tyngste løftene og det verste 
støvet, men han er ikke redd for å 
ta i et tak. Den siste uken før han 
gikk ut i ferie drev han med ele-
mentmontasje i sjette etasje. Det 
medførte en del trappeturer, men 
Nærland klager ikke.

– Det er fl ott å være tilbake og 
å få faste rutiner. Dette er jo en 
bransje jeg kjenner fra før, så jeg 
har jo masse erfaring å bidra med, 
sier Nærland, som er takknemlig 
overfor arbeidsgiveren.

– Det er ikke bare enkelt å få 
seg en jobb når en har vært lenge 
borte. Jeg tror det er mange som 
sliter, sier han.

Nå har han sommerferie, men 
ser ingen grunn til å ligge på 
latsiden av den grunn. Det blir 
annenhver dag med styrketrening 
og golf i tre uker, før han bevilger 
seg en ukes ferie hos søsteren i 
Fredrikstad.

– Jeg må fortsette å trene meg 
opp. Det er viktigere enn sydentur. 
Det kan jeg gjøre senere, sier han.

Håvard Ovesen
havard@jbl.no

Fakta
Lungetransplantasjon

 ● Hvert år får rundt 30 nordmenn 
nye lunger.

 ● Operasjonen kan medføre alvor-
lige komplikasjoner.

 ● Rundt 85-90 prosent av pasi-
entene er i live ett år i etterkant av 
operasjonen. Fem år senere er tal-
let mellom 70 og 75 prosent.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Det verste var den 
dagen jeg ble erklært 
ufør. Det føltes ikke 
mye godt.
Jostein Nærland

Han er en veldig 
inspirasjon. 
Vi snakker mye om 
ham når vi går rundt 
og spiller.
Rune Simonsen

INSPIRERT: – Han er en veldig inspirasjon, sier Rune Simonsen, formann 
i Ogna golfklubb, om innsatsen til Jostein Nærland. FOTO: HÅVARD OVESEN 

KOMMER SEG UT: Nærland ble hekta på golf gjennom Golf - Grønn 
glede-prosjektet. Her er han sekundert av Jan Rune Karlsen. 
 FOTO: HÅVARD OVESEN 

STERKT: Lungeopererte Jostein Nærland gir styrketreningen hos Jæren 
sportssenter mye av æren for at han nå er tilbake i jobb. Her løfter han 
290 kilo i liggende beinpress. FOTO: HÅVARD OVESEN 

Sprer glede 
på greenen
På Ogna kan mennesker 
som av en eller annen 
grunn står utenfor 
arbeidslivet spille 
golf gratis.

GOLF: Hver tirsdag, året rundt, 
samles en gjeng på ti-tolv styk-
ker på golfbanen på Ogna og 
spiller golf under banneret Golf 
- Grønn Glede.

–  Dette er et tilbud i regi 
av Norsk golff orbund vi som 
klubb kan være med på. Det 
innebærer at vi tilbyr en gratis 
aktivitet til alle som sliter med 
et eller annet, og ikke er i vanlig 
arbeid, enten det dreier seg om 
fysiske eller psykiske utfordrin-
ger, forteller formann i Ogna 
golfklubb, Rune Simonsen.

Gratis
Klubben tilbyr alle som deltar 
gratis spill og utstyr.

– Så lenge de er en del av 
dette tilbudet, kan de spille hos 
oss, sier Simonsen.

Prosjektet støttets av Golf-
forbundet og Hå kommune 
gjennom Folkepulsen. I � or 
var 42 golfklubber over hele 
landet med på prosjektet. På 
Ogna har de blant annet sam-
arbeid med Jæren golfklubb, 
som også er med. Poenget er å 
få folk ut i aktivitet i frisk luft, 
og på lenger sikt sikre rekrut-
teringen til sporten. 

– Det å komme seg ut i aktivi-
tet, være sammen med andre og 
bevege seg, det har en enorm, 
helsemessig eff ekt, både fysisk 
og psykisk, kanskje spesielt det 
siste. Det sparer samfunnet for 
millioner, slår Simonsen fast.

Vil ha med fl ere
I utgangspunktet er det eneste 
kriteriet for å bli med at en ikke 
er i fullt arbeid.

– Men det gjelder jo ikke van-
lige pensjonister da, sier han 
og ler.

Klubbmedlemmene vil 
gjerne dele litt av golfgleden 
de selv kjenner på.

– Det fi nnes noen fordom-
mer mot golf som vi vet er 
foreldet. Vi ønsker å inkludere 
fl est mulig folk til å se hvor kjekt 
det kan være. Vi har tro på at 
det gir en positiv ting i livet til 
folk. Vi vil gjerne oppmuntre de 
som har utfordringer med å ta 
seg ut og gjøre terskelen lavest 
mulig for å komme seg i gang, 
sier Simonsen.

Simonsen skulle ønske fl ere 
fi kk øynene opp for tilbudet.

– Vi forteller om det til kom-
munen og NAV, og prøver å 
være i dialog med forskjellige 
institusjoner, som for eksempel 
Veksthuset, men det skulle nok 
vært enda mer kjent, sier han. 


