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Trøndelag Parkinsonforenings arbeidsprogram for 2020 

 
Bakgrunn 
Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram er retningsgivende for arbeidet i alle 
organisasjonsledd. Forbundets program for 2020-2021 omtaler følgende områder:  

• organisasjonsutvikling,  

• møteplasser,  

• interessepolitikk,  

• informasjon  

• forskning. 

 

I tillegg vedtok landsmøtet to hovedsatsinger i perioden:  

• ParkinsonNet - implementering i hele landet  

• Styrke tillitsvalgte i fylkes- og lokalforeningene. 

 

Landsmøtet avga uttalelser om følgende to områder som har effekt på 
handlingsprogrammet: 

• Fritt valg av fysioterapeut med spesialkompetanse 

• Oppfølging av DBS opererte 

  
 

Fylkesforeningen (TPF) har en rådgivende og støttende funksjon i forhold til lokalforeningene, 
som i sin tur har hovedansvaret for medlemsrettet aktivitet. Et godt samarbeid med 
lokalforeningene er en forutsetning for et godt resultat i arbeidet med å ivareta 
medlemmenes interesser. 
  

Oppgaver 
Trøndelag Parkinsonforening vil for 2020 arbeide med følgende oppgaver: 
 

Organisasjonsutvikling  

• Etablere et foreningstilbud for regionene Orkland/Øyriket og Fosen, i samarbeid med 
Trondheim Parkinsonforening.  

• Styrke og følge opp tillitsvalgte gjennom å klargjøre forventninger og tilføre 
kompetanse.  

• Rekruttere regional yngrekontakt og sammen med forbundet, gi vedkommende 
erfaringsoverføring og kompetanse for å kunne initiere regionale tiltak.  

• Medlemsverving og arbeid for å bedre økonomien generelt.  
• Rekruttere flere brukerrepresentanter og tilby opplæring og oppfølging av disse.  
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Møteplasser 

• Etablere et tilbud til de sykeste med Parkinson. Organiseres som besøkstjeneste i et 
fellesprosjekt med lokalforening 

• Arrangere Yngrecamp i Namdalen. 
• Etablere en møteaktivitet som kan dekke hele eller deler av fylket. 

 

Interessepolitikk 

• Oppfølging av pasienter som har gjennomført DBS operasjon, herunder etablere et 
erfaringsforum for DBS opererte for å kartlegge behovet for oppfølging. 

• Gi regional og lokal støtte til implementeringen av ParkinsonNet. 
• Påvirke til at Parkinsonpasienter kan ha fritt valg av fysioterapeuter med 

spesialkompetanse i sykdommen. 
• Bidra med erfaring og kunnskap for å bedre kompetanse i kommunale 

hjemmetjenester og sykehjem.  

 

Informasjon 

• Etablere klare retningslinjer for kommunikasjon med og informasjon til våre 
lokalforeninger og medlemmer ved økt bruk av hjemmesiden, sosiale media, 
medlemsblad og SMS. 

• Bidra til at media finner våre aktiviteter interessante og publiseres. 
  

 

 

Stiklestad, mars 2020 

Styret 

 

Vedtatt på årsmøtet 03.03.20 som sak 5/2020 og redigert i tråd med årsmøtets vedtak i saken. 


