
Utdrag fra Norges Parkinsonforbunds 
spørreundersøkelse 2020

• 877 som selv har 
parkinson

• 200 pårørende
partner

• 63 andre pårørende

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Finansiert av Dam, vi når ikke ut til de som bor på sykehjem, 90% av de besvarende er medlemmer.



Fylkesfordeling



Hovedårsaker til medlemskap

Nye medlemmer (medlem i 0-4 år)
• Behov for mer informasjon: 48 %
• Komme i kontakt med andre: 24 %
• Støtte formålet: 16 %

Medlem i mer enn 4 år
• Ny og oppdatert informasjon: 35 %
• Støtte formålet: 17 %
• Deltakelse på arrangementer: 13 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spørsmålet er stilt til alle som har oppgitt at de er medlemmer.



Tilgang til / bruk av behandlere

96% følges opp av nevrolog. 
3 av 5 opplever oppfølgingen som tilstrekkelig.

2 av 5 har vært i kontakt med parkinsonsykepleier.

3 av 5 går til fysioterapeut.

1 av 3 har vært i kontakt med ergoterapeut.

3 av 10 har vært hos logoped. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De fleste som oppgir at oppfølging av nevrolog er utilstrekkelig, svarer videre at årsaken er at de ikke får time ofte nok, og/eller ikke får nok tid hos nevrologen.



Trening

2 av 3 driver med lett fysisk aktivitet hver dag.

2 av 3 driver med anstrengende aktivitet ukentlig.

51 % trener mer nå enn før de fikk sykdommen.



Arbeidsliv 

85 % under 65 år har opplevd endringer i arbeidslivet på 
grunn av parkinson.

12 % under 65 er sykmeldt pga parkinson.

43 % under 65 år er uføre pga parkinson.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Se flere tall på parkinson.no/2020



Pårørende partner

Pårørenderollen har ført til at:

• 2 av 5 har fått dårligere helse.

• 1 av 3 har hatt endringer i arbeidssituasjonen.

• 5 av 6 er slitne.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Se flere tall på parkinson.no/2020



Pårørende partner

57 % hjelper personen med parkinson i over 1 time daglig.

13 % hjelper i over 7 timer hver dag.

94 % av de som hjelper personen med parkinson i 
hverdagen, har ikke omsorgslønn eller andre betalte 
ordninger.



Illustrasjoner til informasjonsarbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I en presentasjon skal det gå an å trykke på det største bildet for å komme direkte til riktig nettadresse.

http://www.parkinson.no/2020
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