
 

 

 
Vil du som pårørende støtte Parkinsonistene økonomisk? 
Jeg oppdaget det når vi på årsmøtet skulle telle medlemmer til stedet, med tanke på å vite 
hvor mange stemme-berettigede vi var. Et kjapt overblikk sa meg at det var ca. 40 
personer i lokalet, men jeg fikk ikke meldt inn mer enn ca 20 ( def: har betalt kontingent). 
Det betød at over halvparten av Parkinsonistene ikke hadde noen kontingent-betalende 
pårørende – her må det være noe galt et sted, tenkte jeg!?! Jeg ble overbevist, da jeg 
sjekket medlemslisten for noen dager siden. Der fant jeg at det var 85 medlemmer som 
hadde pårørende som ikke var medlemmer. 
Det er mange grunner til å være støttemedlem: Jeg nevner «kjøttvekta» først fordi den er 
enkel å forstå; Vi blir hørt og lagt merke til ettersom vi kan hoste opp antall medlemmer. 
Hvis jeg legger til hvor mye foreningen jobber for nettopp pårørende for at de skal få 
informasjon om sykdommen  + all den informasjon og opplisting av rettigheter o.l. man 
har ved denne sykdommen så tenker jeg at de fleste forstår hva jeg mener!?! 

«Det er lettere å se fanen når det er flere som bærer den» 
Bli støttemedlem du også, slik at vi får nær 100 nye medlemmer!          
Klikk her til foreningens web-sider med skjema foring. 

Innkalling til fortsatt vurdering av DBS:  
 
Jeg innrømmer at det var litt skummelt – og få det svart på hvitt. Så skal jeg også si at jeg i 
skrivende stund har gjennomført operasjonen og så langt jeg kan forstå på nevrokirurgen 
og ikke mins nevrologen, med vellykket resultat. Så nå venter jeg bare på sårbehandling 
før det er dags å begynne med justering og vurdering av medisinbruk kontrollert det å ta 
imot symptom-utstyret jeg nå så behendig har fått sydd inn i kroppen. Den jobben har 
ikke startet enda fordi de ikke er fornøyd med groingen og jeg har derfor ikke tatt 
stingene. Planen er at de skal tas på mandag. 
Ellers hadde jeg tenkt at det kunne være et tema for en spalte i nyhetsbrevet fremover. 
Slik at dere kan få et innblikk i hva som gjøres med denne symptom-maskinen. 
L meg avslutte denne gangen med en metafor jeg brukte med tanken på å være noe 
nervøs for det jeg gikk til: Jeg sammenliknet dette med å være redd for å fly. Da glemmer 
man ofte at det finnes to kapteiner foran i flyet som er like interessert i å komme sikkert 
frem som deg selv! For meg var det en trøst å tenke på. 

 

 

Dette er medlemsmøtet du ikke vil gå glipp av 
- 8. april på Lambertseter Gård 
 
For det første kommer han som i Norge kan mest om Fysioterapi og 
Parkinsonisme, han har i lang, lang tid jobbet på Fram og er kjent for å være den 
viktigste bidragsyter til «fram-modellen». Nå har han skiftet beite og begynt å jobbe 
ved kraftsenteret for årets heteste Helse Norges prosjekt, nemlig ParkinsonNet. 
Han kommer nettopp for å forklare hvilken nytte og glede vi parkinsonister kan ha 
av dette. 
 
I tillegg kommer han som trellbandt oss for omlag et år siden, når han foreleste om 
den nederlandske kunstneren Rembrandt - denne gangen kommer 
historiefortelleren, journalisten og forfatteren Alnæs, med den nye boken han har 
skrevet, om kjærligheten. 
 

                                                              
Mandagsklubben utvidet med faglig tillegg. 
- Mandag 25.  mars 2019 
 
Vi har arbeidet litt i det stille for å søke dekning av utgifter til - og til å utvide 
mandagsklubben med et faglig innslag. Det vil foregå på styrerommet til 
frivillighetssalen – altså på samme sted og tid som normalt har quiz. Først ute er 
vår kjære pedagog Serilinn med tema som på finspråket kalles: Dysphagia og som 
vi kan kalle: Skjult svelg-problematikk ved Parkinson. Dette handler altså om at 
når Parkinsonisten får klaffen for sent igjen får de ofte mat i luftveiene. Hvordan 
kan det unngås – hva slags mat kan anbefales? 

 
Serilinn på et av våre medlemsmøter på Lambertseter gård. 



 

 

Sammen mot parkinson (lese 
mer!) 
 
Barn forteller 

om at begge foreldre har parkinson. 

Jeg tar med to artikler fra parkinson.no som 
begge er eksempler på nyttig stoff, ikke minst for 
pårørende du finner der. 

Mestring og livskvalitet 
Å få vite at man har parkinson 
Les mer selv! 

 


