
Velkommen til digitalt møte!

Informasjonsarbeidet i forbundet

Informasjonsarbeidet i foreningene

Hjemmesider – forbund og foreninger



Informasjonsarbeid - grunnprinsipper

• Lik informasjon

• Til alle

•På samme tidspunkt



Informasjonsarbeid

• Alt vi gjør i forbund og foreningene dreier seg om informasjon

• Informasjon går som en «rød tråd» gjennom hele organisasjonen

• God og målrettet informasjon er et verktøy for å forankre beslutninger, 

oppnå forståelse for vedtak og motivere til deltakelse og involvering.

• Informerte medlemmer føler seg inkludert i organisasjonens arbeid.

• Skape samhold, fellesskap, lagfølelse, god kultur

• Bidra til å nå nye målgrupper og nye medlemmer



• Praktisk informasjonsarbeid 

tar ofte utgangspunkt i:

• Styringsdokumenter

• Mål – og handlingsplaner

• Aktivitetsplaner

• De løpende aktivitetene

• Ad-hoc saker

Infoarbeid -
prinsipper



Informasjonsarbeidet i forbundet

• Informasjonsarbeid i 

hverdagen er en ting.

• Informasjonsarbeid i 

koronatiden, noe helt 

annet.



Korona-informasjon:

• Situasjonen er ennå ikke 

avklart

• Koronainformasjon er 

fortsatt veldig aktuelt

• Jeg tar dere med litt tilbake 

til mars-april…



Parkinson.no

• God og faktabasert 
korona
informasjon fra norske 
helsemyndigheter

• En statisk info side om 
korona, jevnlig oppdatert.





Informasjonstiltak i koronaperioden

• Styrking av vårt fagpanel

• Nettmøter hver uke

• Produksjon av et stort antall 

rådgivningsfilmer

• Info om at du når som helst kan 

sende dine spørsmål til en 

fagperson

• Aktive fagveiledere i ParkinsonNet



Parkinson.no

• En rekke ulike 
fagpersoner har 
bidratt i 
informasjons-
arbeidet

• Rådgivningsfilmer

• Nettmøter

• Styrket 
spørsmål/svar-
tjenesten



Trenger du noen å snakke med?



Informasjonsarbeid i koronatiden



NOEN Å SNAKKE MED: Parkinsontelefonen 
har vært åpen i hele perioden



Oversikt over våre likepersoner 

finner du på: 

parkinson.no/likepersoner

De kan informere deg om ulike 

erfaringer ved sykdommen.

Noen å 
snakke med?



Hyppige nyhetsbrev og eposter til 
medlemmer og tillitsvalgte



Egne informasjonssider for 
foreningene og tillitsvalgte



• Vi har søkt støtte til mange 
prosjekter

• Alle disse prosjektene er aktive 
informasjonstiltak i koronatiden

• Vi vil fortsette med å sende 
prosjektsøknader framover

• Vi vil kontinuerlig informere dere 
om nye tildelinger og nye 
aktiviteter dere kan delta på!

Stiftelsen Dam –
konkrete 
informasjonstiltak



Informasjonsarbeidet i forbundet

• Intern informasjon

•Ekstern informasjon



Informasjonsvirksomheten i Norges Parkinsonforbund

Vi informerer gjennom mange kanaler:



Sosiale medier



Facebook

•Vi har nå passert 7000 følgere 
på vår Facebook-side!



Facebook

• Vi publiserer nye saker hver dag

• Del gjerne saker

• Benytt gjerne stoffet i deres forening sitt 
informasjonsarbeid

• Tips gjerne medlemmer og andre om vår 
Facebook-side!



FACEBOOK 2020-2021
Mål:

• Bidra til fortsatt å øke synligheten på FB. 

• Identifisere nye bruksområder og utviklingsmuligheter.

• Mål om i hvert fall en sak hver dag.

• Vurdere å forsøke direktesendinger

•Teste ut nye tekniske løsninger.

● Engasjere brukerne 



YouTube



Sammen mot parkinson - filmprosjekt

Du finner et stort antall filmer på parkinson.no



MEDIEARBEID
● Vi har etter hvert fått et brukbart journalistisk kontaktnett

● 2020: Fortsette arbeidet med å forsøke å selge inn mediesaker ved jevne 
mellomrom

● Bistå fylkes- og lokalforeninger i mediearbeid der det ønskes

● Mange lokalforeninger er allerede dyktige på det, og har god kontakt med lokale 
journalister.



REDAKSJONSKOMITÉ FOR PUBLISERING:

● Møtes cirka 30 minutter hver 14. dag

● Arbeider etter en «publiseringsplan»

● Mål om å samordne og koordinere all 

informasjon til foreninger/medlemmer og 

publisering i ulike kanaler.

● Resultat: Vi får en samlet oversikt over all

informasjon som går ut fra forbundet sentralt.



Informasjonsarbeid er også en 

del av arbeidet med å styrke 

kompetansen om Parkinsons 

sykdom blant helsepersonell.

«Matvett på nett» – et 

e-læringsprogram for 

helsepesonell og et 

oppslagsverk er nylig lansert.

Informasjon for 
å styrke 
kompetansen



Kompetanseheving i kommunene - skolering av 
helsepersonell

helsekompetanse.no/kurs/parkinsonmedisin



Vi produserer 
et stort antall 
brosjyrer og 
infomateriell

Du finner alt på parkinson.no



Forskning

• Dette må vi kjempe for, SAMMEN!

• Forbundet arbeider for at alle skal ha 
tilgang på et godt tilbud - uansett 
hvor du bor i landet.

• Vi trenger mer forskning på 
parkinson. Vi må redusere 
forskjellene fra kommune til 
kommune. Med deg som en 
uvurderlig del av laget får vi til dette! 

• Du finner mer info om forskning på 
parkinson.no/gave



Som medlem 
står du aldri 
alene!



Håp

Optimisme

Varme

Medmenneskelighet

Våre 
kjerneverdier



Informasjonsarbeid – gode råd

• Er vi gode nok til å informere?

• Hva lurer egentlig våre 
medlemmer på?

• Er vi tilgjengelige nok?

• Benytter vi de «riktige» kanalene?

• Treffer vi de som trenger 
informasjon?

• Treffer vi riktig målgruppe med 
relevant informasjon?



• Informasjonsarbeid i hverdagen er en ting – informasjonsarbeid i 

koronatiden, noe helt annet.

• Flere foreninger har gått ut med egen informasjon til sine medlemmer 

om hvordan foreningen forholder seg til situasjonen og hvordan det 

påvirker aktiviteter og arbeidet. Bra!

• Mange foreninger har satt opp digitale informasjonskanaler

Korona informasjon



Foreningene: Tilpasset informasjon i 
koronatiden



Foreningene: Digitale møteplasser i 
koronatiden



Informasjonsarbeid i foreningene

Hjemmesider     • Arrangementer/møter

Nyhetsbrev (epost)                      • Digitale møter

Medlemsblader   • Medlemsverving (vervemateriell, info om foreningen)

SMS-er

Facebook

Stands

Saker i lokale medier



• Informasjonsarbeidet bør 

underbygge og støtte opp 

om foreningenes aktiviteter

• Forbundets arbeidsprogram: 

Tilpasses lokalt i 

foreningene med egne 

planer 

Hovedfokus –
informasjonsarbeid i 
foreningene



Informasjonsarbeid - erfaringsdeling

• Et godt råd er at fylkesforening og 
lokalforeninger(der de finnes) samarbeider 
og utveksler erfaringer og gode ideer

• Fylkesforeninger i de ulike helseregionene 
kan etablere informasjonsnettverk på tvers 
av foreningene

• Informasjonsarbeid bør løftes høyt opp i 
foreningene og være noe foreningsstyrene 
prioriterer

• Forbundets administrasjon vil etter beste 
evne forsøke å bistå som rådgiver, 
tilrettelegger og bidragsyter ift innspill i 
koordinering og av informasjonsarbeidet i 
foreningene.



Informasjon: Mange foreninger har 
egne medlemsblader



Informasjon: Mange foreninger har 
egne medlemsblader



Lokale presseklipp - synlighet



Hjemmesider forbund/foreninger
parkinson.no – vår felles plattform!



Parkinson.no

Mål: Det foretrukne sted for informasjon om Parkinsons sykdom

Hovedfokus: Vi prioriterer god og kvalitetssikret informasjon om 
Parkinsons sykdom

Nyhetssaker nedprioriteres – publiseres i andre kanaler



Hjemmesiden – parkinson.no
● Av elektroniske kanaler er hjemmesiden vår eldste og mest 

innarbeidede kanal for informasjonsformidling.

● Hovedhjemmesiden er et felles tilknytningspunkt for forbundet 

og fylkes- og lokalforeningene når det gjelder formidling av 

informasjon fra hele organisasjonen.

●Hjemmesiden dekker de fleste behovene i vår hektiske 

informasjonshverdag

● Muligheter for rask nyhetsformidling

● Vi treffer mange samtidig med vårt budskap

● Et samlingssted for hele «parkinson-familien»

● Gir oversikt over våre andre kanaler som Facebook, YouTube, 

Instagram, Vimeo



Parkinson.no – foreningens nye sider:



URL-er: kortadresser

• https://parkinson.no/om-forbundet/fylkes-og-lokallag/tr%C3%B8ndelag-

parkinsonforening

• Kort: https://parkinson.no/trondelag

• Nyttig å kunne formidle korte url-er i medlemsblader og i andre 

sammenhenger.

• Vi skal lage korte url-er for alle foreninger!

https://parkinson.no/om-forbundet/fylkes-og-lokallag/tr%C3%B8ndelag-parkinsonforening
https://parkinson.no/trondelag


Lokale sider: Om foreningen



Lokale sider: aktivites- og arr. kalender



Lokale sider: «Aktuelt» - nyhetssaker



Kurs for foreningene i hjemmesidearbeid

Webredaktørene:

● Kan være en 

ensom jobb

● gi webredaktørene

anerkjennelse

● Info bør være fellesnevneren

for alt arbeid i foreningene

● Hjemmesiden, viktigste

Infokanal, internt og eksternt.



Hva kan administrasjonen bidra med for dere?

• I løpet av 2020: Nye digitale 

webredaktørkurs

• Styrke webredaktørfunksjonen

• Bidra i arbeidet med godt 

innhold på foreningenes sider

• Support for webredaktører i 

hverdagen



Craft – publiseringsløsningen for 
hjemmesiden



Menystrukturen 
i craft – lik 
parkinson.no



Motivasjon

Hvorfor bruke hjemmesiden?



Er det noen som besøker 
parkinson.no?



Er det noen som besøker 
parkinson.no?



Ta med dere budskapet ut til deres foreninger!

Gå inn på parkinson.no!

Dere kan bruke både:

Ipad, 

PC, 

smarttelefon



Norges Parkinsonforbund – og våre 45 
foreninger - vi er her for deg!



Dagens viktigste spørsmål:

Hva er dere opptatt av?

Hvilke tiltak mener dere kan bidra til å styrke 

informasjonsarbeidet både i forbundet og i foreningene?


