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Kjære alle sammen!
2019 blir et spennende og innholdsrikt år i parkinsonsammenheng. 
Pilotprosjektet ParkinsonNet pågår i Rogaland og Oslo med stadig 
økende oppslutning blant helsepersonell i kommuner og bydeler. 
Gjennom vår deltagelse i pilotområdene konstaterer vi mange små 
og store positive resultater. Det er stor entusiasme blant  
helsearbeiderne som deltar. Brukere i Rogaland og Oslo forteller 
om ønskede endringer i tilbudene de møter, der de bor.  

I løpet av 2019 skal Helse- og omsorgsdepartementet ta stilling 
til om ParkinsonNet skal spres og implementeres i hele landet. 
Vi har en tydelig forventning om at departementet faller ned på 
at det er klokt og riktig å fortsette arbeidet. Nye nettverk skal da 
etableres og mange hundre helsearbeidere fra nye kommuner skal 
involveres og inkluderes. I tillegg skal sykehus og regionale helse-
foretak ha ansvar for å etablere, utvikle og drive lokale nettverk. 

Vi har lovet at vi skal bidra i det som blir et svært omfattende 
arbeid over de neste 2-3 år. Det betyr at alle tillitsvalgte i fylkes-  
og lokalforeningene vil få oppgaver med å representere og ivareta 
brukere med parkinson/parkinsonisme og pårørende i nettverkene. 

Vi er optimister. Jeg mener at ParkinsonNet er den viktigste en-
keltbeslutningen i Norges Parkinsonforbunds historie. Jeg er sikker 
på at vi vil bidra til at ParkinsonNet vil fungere over hele Norge 
basert på innsatsen fra brukerne og våre dyktige tillitsvalgte. Vårt 
mål er å sikre at fagpersoner som er skolert i Parkinsons sykdom 
skal være der for deg, og gi deg best mulig oppfølging, ivaretakelse 
og behandling.

Du skal vite at vi er her for deg.
Velger du å engasjere deg i arbeidet vårt, har vi alltid plass til deg.

Vennlig hilsen
Knut-Johan Onarheim
Forbundsleder

Våg å vite
Norges Parkinsonforbund har et stort utvalg av informasjonsmateriell 
og ulike filmer som kan gi deg mer kunnskap om sykdommen og 
gode råd for å takle ulike sykdomsutfordringer i hverdagen.
 
Vi har nettopp lansert filmserien «Sammen mot parkinson» som 
du kan lese mer om i denne utgaven av Parkinsonposten. Vi har nylig 
også gitt ut treningsfilmer med fysioterapeut, stemmetreningsfilmer 
med logoped og en egen treningsbrosjyre «Bli inspirert fra A til Å», 
laget av mennesker med parkinson. Du finner alt dette på parkinson.
no
 
I denne utgaven av Parkinsonposten blir vi bedre kjent med Frode 
Olsen (50) som bor på Karmøy. Frode er en lun og humoristisk fyr 
som trives godt med praktisk arbeid, gjerne utendørs. Vi får også et 
innblikk i livet til Eli Lunde Wells (62) som bor i Stavanger, en sporty 
dame som fortsatt er i jobb og ihuga hockeysupporter.

Vennlig hilsen 
Thyra Kirknes
Redaktør
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Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
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YNGRESEMINAR 
61 grader nord med parkinson
Vil du være med? 
Se parkinson.no for påmelding 
og mer informasjon.
Dato: 24. mai–26. mai 
Sted: Pellestova Hotell Hafjell, 
Hundersætervegen 910, Øyer 

Foto: Anders M. Leines

med familieterapeut 2. mai

Har du spørsmål om det å være 
pårørende, bekymringer, omsorg, 
praktiske hensyn, barns spørsmål, 
samliv og parforhold? 
Familieterapeut og klinisk 
sosionom Bjørn Tore Bergem 
svarer på spørsmål i nettmøte 
2. mai 2019.
 
Spørsmålene kan du sende 
på e-post til sos@parkinson.no

Nettmøte



Parkinsonposten nr 1 - 2019         5

Det har over lengre tid vært en mangeltilstand på 
Sinemet-tabletter. Det er mangel i hele Europa og det 
har til tider vært utfordrende å skaffe synonympreparater. 
Statens legemiddelverk (SLV) har nå godkjent Madopar, 
som et erstatningspreparat for Sinemet. 

Madopar inneholder samme virkestoff som Sinemet 
(levidopa, karbidopa). Madopar kan fås i 12,5 mg/50 mg 
og 25 mg/100 mg. Doseringen av medikamentene vil 
derfor være den samme som ved Sinemet. Forskjellen 
mellom Sinemet og Madopar er hjelpestoffene og måten 
medisinene er pakket inn på. Du vil på apoteket få ut-
levert Sinemet i tablettform, eller Madopar som kapsler.

- De fleste vil ikke merke noen endringer i hvordan 
medikamentene virker, men noen få kan oppleve bivirk-
ninger av hjelpestoffene. Kvalme er den bivirkningen 
som oftest kan oppstå, forteller helsefaglig rådgiver i 
forbundet, Ragnhild Støkket.

Hun peker på at dersom apoteket er tomme for 
Sinemet-tabletter trenger du ikke ny resept for å få 
Madopar eller annet synonympreparat. Du vil bli tilbudt 
dette automatisk på apoteket.

Statens legemiddelverk (SLV) er ansvarlig for godkjenning 
og informasjon om legemidler i Norge. For oppdatert 
informasjon om leveringssituasjonen kan du følge med 
på SLVs hjemmesider. 

www.legemiddelverket.no

Mangel på Sinemet-tabletter

Medisintilgang: Helsefaglig rådgiver 
Ragnhild Støkket sier at dersom du 
opplever at apoteket er tomme for 
Sinemet-tabletter vil du automatisk 
bli tilbudt synonympreparater.

Å være et 
helt menneske, 
er å føle seg
som et

Oslo og 
Akershus
23 28 82 00

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

www.och.no

Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.

OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av 
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertifisert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede 
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.

ANNONSE
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- Jeg prøver å leve livet så normalt som mulig og er veldig 
åpen om at jeg har parkinson, sier Frode Olsen (50).

Han var 44 år da han fikk diagnosen Parkinsons sykdom.  
Han og kona er bosatt på Karmøy. 
- Jeg har vært gift i 30 år, men det er ikke min feil. 

Han og kona har tre jenter, på 29, 27 og 24 år. De bor alle  
i Bergen. Eldstedatteren er fotograf og tar bilder av faren sin  
titt og ofte. Om han er i båten, i hagen eller under bilen og  
mekker hører han klikk fra hennes kamera. Men han får ikke  
lov til å se. De andre døtrene er henholdsvis sivilingeniør  
og snart ferdig lærerskolen. 
- Jeg har ingen barnebarn, men lever i faresonen. 

KLAR BESKJED
Frode har god erfaring med å være åpen om sykdommen,  
spesielt på jobb. Jeg pleide å si «Jeg kan skjelve eller det kan se  
ut som jeg sover. Men det gjør jeg ikke, jeg har parkinson.»

Da en brysk mann fra Tollvesenet ga arbeidsplassen til Frode  
en altfor kort frist for å rette opp i en feil kom åpenheten til 
nytte. Frode svarte «sånne frister er det verste jeg kan få, for  
jeg var så heldig å få parkinson som 44-åring og jeg takler  
ikke stress». 
- Plutselig var det likevel greit med lengre tid likevel. Det var en 

Flaks med god 
tålmodighet
Tekst: Thyra Kirknes
Foto: Aina Østebøvik Olsen
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positiv opplevelse. Jeg fikk roet meg ned og klarte å levere før 
fristen han opprinnelig hadde satt. 

SKOGING
Det nærmer seg et år siden han sluttet i stillingen som salgs-  
og logistikkansvarlig i et firma i oljeindustrien. Nå forstår han  
ikke hvordan han hadde tid til å gå på jobb. Litt vaktmester-
tjenester og pleie av en syk mor. Oppussing, fisking, skoging, 
dagene strekker ikke til. 

I tillegg går han på gruppetrening hos fysioterapeut en gang  

i uka. De fleste har parkinson, men ikke alle. En stund syntes  
han treningen var litt laber, og tok initiativ til dialog med 
fysiotera peuten. På rehabiliteringsopphold hadde Frode lært  
mye om hva slags øvelser som var bra ved parkinson. 
- Jeg tok med brosjyrer og forklarte. Jeg oppfordrer også andre 
til å gå i dialog. 

VINNEROPPSKRIFT
Det er ikke så mange med parkinson på hans alder på Karmøy. 
- Jeg kjenner en til som er litt yngre enn meg, ellers er det  
flest eldre på Karmøy med parkinson. Vi har litt ulike behov.  
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Men jeg trener gjerne med folk i alle aldre, vi har det hyggelig  
og det er en sosial møteplass på tvers av alder.

Det er fint med erfaringsutveksling med andre. Selv har han  
studert egen parkinsonmedisinbruk og form nøye. Vinner-
oppskriften er en fast rutine hvor han starter dagen med  
medisiner klokken syv, neste dose ti, halv to og halv åtte.  
Da holder det hele dagen. Utover det er det viktigste å få  
gjøre alt i eget tempo. 

HVIS HELSA HOLDER
Frode har sittet en dag og hørt nevrologer holde foredrag  
på ParkinsonNet grunnkurs for fagpersoner i region vest.  
Han synes det er bra, men er glad han kan en del fra før av.  
Han har sett på ordene og funnet en egen formel. 

- Det må være TBF de jobber etter, sier han. 
- Og hva er det? 
- Trebokstavsforkortelser. 

Han har tro på ParkinsonNet, som er et kompetansenettverk  
for fagpersoner med hovedfokus på opplæring, nettverk og 
samhandling.
-Det tar tid med innkjøring, men så lenge det holdes varmt  
kan det bli meget bra. 

Vi er veldig flinke til å påvirke hverandre, sier Frode. I samme 
øyeblikk kommer han på historien om en gutt som bor hos 
besteforeldrene sine. 
- En lørdag formiddag de var i byen traff de kjentfolk som  
henvendte seg til gutten og kommenterte at han hadde blitt  
så stor. «Ja», sa gutten. «Jeg er seks år og skal begynne på skolen 
til høsten hvis helsa holder og jeg lever så lenge».  

FLAKS MED TÅLMODIGHET
Frode har alltid vært veldig tålmodig og det kommer godt  
med nå. Han merker mye til treghet og at ting tar tid. Å  
kneppe skjorter tar for eksempel mye lengre tid enn før.
- Sykdommen har jeg jo, så det får jeg ikke gjort noe med.  
Jeg må nesten ta det som det er. 

- Jeg er den første til å fleipe med sykdommen hvis jeg har 
mulighet til det. Humor er viktig for meg. Jeg har veldig mye  
gøy med det, hvis noe går galt er det gjerne parkinson som  
har gjort det.

I fjor gikk Frode på kurs og er nå likeperson i Norges Parkinson-
forbund. Kontaktinformasjon og bilde ligger ute på parkinson.no 
så de som vil kan ringe han. Nå har han nettopp blitt oppringt  
av den første personen. 
- Det er veldig positivt å kunne være til hjelp for andre. 

Om Frode er i hagen eller under 
bilen og mekker hører han klikk 
fra datterens kamera.
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- Jeg sender en stor takk til alle dem rundt om i verden som har 
bevilget, donert og bidratt med midler, slik at mange kloke hod-
er har kunnet bruke av sin tid og sitt talent på forskning som har 
gitt opphav til dagens behandlingsmetoder, fortsatte Trine Lise.

Hvordan kommer vi oss fra dagens status i retning av målene  
vi ønsker å oppnå? I sitt brukerinnlegg pekte Trine Lise på at  
mye av svaret ligger i videre forskning. Forskning er ikke som  
et leksikon over fakta, men en prosess, og representerer  
syste matisk kunnskapsutvikling. Gjennom forskning kan man 
systematisk forsøke å finne sammenhenger. Komme fram  
med ny kunnskap. Basert på kunnskapen kan vi etablere  
behandlingsmetoder.

Trine Lise engasjerte de fremmøtte under forskningstildelingen. 
Hun pekte på at det foregår mye forskning på parkinson rundt 
om i verden, og at mange kanskje spør seg om det da er noe 
vits i å bruke penger og krefter på å forske på en forholdsvis 
smal gruppe pasienter i et lite land som Norge.

- I mitt hode er svaret et opplagt JA! Det er vits!!!

ATTRAKTIV PARKINSONFORSKNING
At det også forskes i Norge er en måte å koble oss aktivt inn 
mot alt det som skjer internasjonalt. Forskningsmiljøet holdes 

oppdatert og har en egen interesse av å følge med på viktige 
internasjonale problemstillinger knyttet til parkinson.

- I tillegg til den ubestridte nytten av relevant forskning så tror 
jeg den fokus og interesse for emnet som skapes i et levende 
forskningsmiljø er svært viktig for diagnosen. 

Trine Lise trakk fram viktigheten av å ha et fagmiljø med spiss-
kompetanse, som er opptatt av parkinson. 

- Det gjør mye for hvilken stemme akkurat vår diagnose 
har i kampen om oppmerksomhet i systemet. Jo flere som er 
engasjert, jo flere vet om oss, jo mer plass på dagsorden, kom-
petansenivået øker. Da blir det mer attraktivt for flinke folk, som 
kan velge og vrake i større grad enn andre, å velge og bruke av 
sin tid og kunnskap og kompetanse nettopp på vårt fagområde.

Trine Lise har stor tro på at et aktivt forskningsmiljø også vil 
bidra til generelt høyere kompetanse blant spesialistene, noe 
som i neste omgang kommer pasientene til gode.

- Jeg har troen, troen på at mange små skritt som tas over litt 
tid vil gi enda bedre behandlingsmuligheter og større håp om en 
bedre framtid.

Til parkinsonforskerne som nå skal gjennomføre de 10 tildelte 
prosjektene har hun en hilsen: 
- Jeg vil gjerne få takke alle dere som bruker av deres tid, talent 
og kompetanse til å forske på forhold knyttet til parkinson. Det 
er jeg og andre parkinsonpasienter svært takknemlige for. 
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Forskning er 
avgjørende!

Tekst: Sverre Nilsen
Foto: Anders M. Leines

– Uten forskning hadde jeg ikke stått her idag, fortalte Trine Lise Corneliussen under forsknings-
tildelingen 2019.
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Du kan nå ta en enkel test for å finne ut om du har impulskontrollforstyrrelser på www.parkinson.no  

- Jeg skal igangsette et prosjekt hvor vi skal undersøke en 
behandling for pasienter med impulskontrollforstyrrelser og 
Parkinsons sykdom. Det er en psykologisk behandling som heter 
kognitiv adferdsterapi, og vi håper den vil gi god effekt for de 
som er berørt av impulskontrollforstyrrelser.

Internasjonalt er Erga helt i front innen sitt felt, og han er med 
på å få fram ny kunnskap innenfor et område som forskerne i 
liten grad var opptatt av for kun få år siden. Impulskontrollforsty-
rrelser er ikke uvanlige bivirkninger ved medikamentell behan-
dling av Parkinsons sykdom.

Støttes med 200 000 kr: Aleksander Hagen Erga mottar friske forskningsmidler for å undersøke effekten av videoassistert kognitiv 
atferdsterapi mot impulskontrollforstyrrelser ved parkinson.
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Aleksander Hagen Erga, psykolog og forsker, Nasjonal kompetansetjeneste 
for bevegelsesforstyrrelser (NKB):

Norges Parkinsonforbund og Norges Parkinson Forskningsfond overrakte under 
tildelingsarrangementet over 2, 2 millioner kroner til forskere som i 2019 skal 
gjennomføre ti spennende forskningsprosjekter. Her er tre av dem.
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kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser 
(NKB): 

Ida er den første ernæringsfysiolog i Norge som tar doktorgrad 
på Parkinsons sykdom. 

- Jeg skal se på utviklingen av vekttap hos parkinsonpasienter. 
Det vi ønsker å oppnå er å se på hyppigheten av vekttap, se 
på utviklingen, og undersøke nærmere hvilke risikofaktorer som 
fører til vekttap ved parkinson. Hvis vi klarer å finne ut hvilke 
risikofaktorer som kan være mer utslagsgivende, så vil dette 
være viktig for klinikerne, slik at de kan være mer observante 
i pasientbehandlingen sin.

Lasse Pihlstrøm, lege og forsker ved nevrologisk 
avdeling ved Oslo universitetssykehus:

- Nå er jeg veldig stolt og glad over å ha fått penger til å 
gjennomføre et prosjekt hvor vi skal bruke en avansert billed-
teknikk som heter PET til å undersøke hjernen til pasienter 
med Parkinsons sykdom. Men denne metoden skal vi se etter 
forandringer som man typisk finner i hjernen ved Alzheimers 
sykdom. Vi ønsker å undersøke om graden av slike forandringer 
kan bidra til å identifisere pasienter som er spesielt sårbare for 
kognitiv svikt senere i sykdomsforløpet. Dette kan potensielt 
få betydning for person tilpasset medisin i fremtiden. Alders - 
rela terte hjernesykdommer som Alzheimers og parkinson har 
mange fellestrekk. Dersom det kommer ny behandling som er 
målrettet mot sykdoms mekanismene ved Alzheimers sykdom,  
blir det viktig å kartlegge om en slik medisin også kan bidra  
til å forebygge kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom, for  
eksempel hos en sårbar undergruppe av pasienter.

Variert forskning

Støttes med 150 000 kr: Ida Kristiansen skal
 undersøke sammenhengen mellom ernæring, 

vekttap og sykdomsutvikling.
Foto: Privat

Støttes med 125 000 kr: Lasse Pihlstrøm 
skal undersøke endringer i hjernen ved 

hjelp av avansert billeddiagnostikk. 
Foto: Olav Heggø/Fotovisjon
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Har du utfordringer med å komme i gang med gangen, trippende gange eller «frys», kan kanskje 
Active Path Finder være med å sette en strek for det. Bokstavelig talt. Active Path Finder er et 
hjelpemiddel til å feste på skoene som kan gjøre hverdagen enklere og livet bedre.

LASERSTRIPER
Active Path Finder er spesielt utviklet for personer som blant 
annet lever med parkinson, og kan være til hjelp i forbindelse 
med situasjoner hvor man «fryser fast», ved gange generelt og 
ved trippende gange. 

Dette er et hjelpemiddel som er konstruert slik at den kan 
festes enkelt direkte på skoen/føttene og gir visuelle signaler i 
form av laserstreker fra fronten av føttene.  Ved bevegelse vil 
strekene flytte seg fremover ettersom du går over dem. Dette 
kan oppleves stimulerende for gangen og rytmen, og kan rett 
og slett gjøre det enklere og sikrere å gå. Laserstripene kan lett 
justeres slik at den passer akkurat for deg og dine behov.

INNE OG UTE
Hjelpemiddelet er 100% bivirkningsfritt, og kan brukes både 
inne og ute. På bussen, toget, trikken, butikken og andre steder 
der behovet måtte være.  Den finnes i størrelsene M (35-38), 
L (38-41) og XL (41-45).

ØKT LIVSKVALITET
Tilbakemeldinger om produktet viser at mange har stor nytte  
av produktet. Noen forteller om at det har hjulpet dem med 

jevn og stabil gange, men også gitt økt livskvalitet i form av  
mer aktivitet, selvstendighet og selvtillit. Noen har blitt mindre 
avhengig av hjelp fra andre i det daglige. Dette gir en frihets-
følelse mange setter stor pris på. 

HVORDAN FÅ TAK I PRODUKTET?
Hør med en ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen der 
du bor. De kan gi råd og veiledning i forhold til hjelpemidler, og 
kan også bistå med hjelp til søknad som går til hjelpemiddels-
entralen i det fylke det skal søkes i.

HISTORIKK
Ideen til produktet fikk danske Lise Pape da hun så sin far, som 
har parkinson, slet med å komme i gang med gangen i «off»- 
situasjoner. Utvikling av produktet Active Path Finder ble  
utgangspunkt for hennes masteroppgave og videre arbeid.  
Nå har Active Path Finder vært på markedet siden 2017.

Mer informasjon:
• https://www.walkwithpath.com/ 
• https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/
   active-path-finder/.

Sett strek med 
Active Path Finder
Tekst: Anette Bekkelund/NPF
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Sett strek med 
Active Path Finder

Lurer du på noe om hjelpemidler? 
HVA ER ET HJELPEMIDDEL? 
Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til 
å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

HVEM KAN HJELPE DEG Å SØKE?
Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis 
du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos 
noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med 
helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med 
å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp 
hvis du ønsker det. Blant annet en ergoterapeut kan gi råd, 
veiledning og ytterligere henvisning til hvordan skaffe til veie 
eventuelle produkter.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen 
eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med 
læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du 
jobber.

HVA KAN DU SØKE OM?
Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du 

kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, 
men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å 
tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre 
tips og råd for å løse ditt behov?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. 
På www.hjelpemiddeldatabasen.no kan du lese om mange 
av dem. NAV dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddel-
databasen; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på  
andre måter.
Det gis vanligvis ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig 
handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller til nødvendig 
tilpasning for å kunne ta hjelpemidlet i bruk.

KOSTER DET NOE?
Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, 
men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpe-
midlet selv. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting 
for lån av hjelpemidler. 

Les mer om hjelpemidler på www.nav.no/no/Person/
Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler 

Lise Pape synes alle fortjener en lysende fremtid.
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I filmserien «Sammen mot parkinson» kan du se nyttige erfaringshistorier fra andre om ulike 
temaer fra parkinsonuniverset. I filmene blir du bedre kjent med en rekke enkeltmennesker 
som står fram og forteller om sine egne opplevelser med parkinson i hverdagen. På Den 
internasjonale Parkinsondagen 11. april slipper vi flere nye filmer.

Amelia og Martin er i 20-årene. De har begge en forelder med 
parkinson. Amelias mamma er nydiagnostisert, mens Martins 
pappa fikk parkinson for 12 år siden. De deler i filmene sine 
tanker med oss. 
- Mamma er veldig innstilt på at hun skal være et positivt forbil-
de for sykdommen, og at hun skal ha en så aktiv hverdag som 
mulig med parkinson, forteller Amelia om sin mor. 
Martin var 9 år da hans pappa fikk parkinson. 
– Jeg greide på det tidspunkt egentlig ikke å ta inn over meg hva 

dette var for noe. Pappa var ikke veldig merkbart syk i starten. 
Det bare var et konsept. Parkinson bare var der. Det gikk noen 
år før jeg på en måte innså at dette var noe som påvirker, sier 
Martin.
Etter som tiden har gått ser han nå tydeligere hvilke utfordringer 
i hverdagen parkinson fører med seg for hans pappa. 
- Det er for min del den tøffeste delen med å ha en pappa med 
parkinson.

Du kan se over 30 
nye parkinsonfilmer
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Tekst: Sverre Nilsen

Mamma med parkinson: Amelias 
mamma er nydiagnostisert.
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MAMMA ER FORTSATT DEN SAMME 
- Vi merker foreløpig ikke så mye forskjell i hverdagen at mam-
ma har parkinson. Hun er akkurat den samme mammaen som 
før, og hun er fortsatt veldig sprek. Den eneste store forskjellen 
er at hun kanskje blir raskere trøtt og sliten og må sove litt mer 
enn før, forteller Amelia.

Hun gir i filmene gode råd til voksne barn i samme situasjon. 
- Lev som du gjorde før. Jeg tror det er veldig viktig å støtte opp, 
vise at du er der, at familien står sammen og støtter hverandre i 
hverdagen.
Martin trekker fram den viktige rollen hans mamma som 
pårørende har i familien. 
- Mamma er en helt, hun stiller opp, er alltid positiv. Hun er 
pappas store, store klippe, understreker Martin.

For at hverdagen skal gå rundt i familien er det viktig å fortelle 
mamma at hun også må tenke på seg selv, slik at hun ikke blir 
helt utslitt. Av og til er det viktig å ta en fot i bakken selv. 

DE VANSKELIGE TEMAENE 
I filmserien får du også et innblikk i Kjerstis liv. Hennes mann fikk 
parkinson i 2005. Kjersti opplevde utrolig støtte i det å snakke 
med andre i samme situasjon. 
- Jeg vil råde folk til å finne noen som er i samme situasjon og 
som de kommer godt overens med.
Hun forteller i filmene om situasjonen da hennes mann flyttet 
på sykehjem. 
- Jeg opplever at kjærligheten ble reddet litt av sykehjemmet. Da 
ble det håndterbart for meg. Det var selvfølgelig fryktelig trist, 
men samtidig klarte vi å bevare kjærligheten, sier Kjersti.

Pappa med parkinson: Martin var 
9 år da hans pappa fikk parkinson. 

Kjersti forteller om sine erfaringer 
om det offentlige omsorgstilbudet.
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PARKINSON I HVERDAGEN
Reidar er én av flere personer med parkinson som stiller opp i 
filmprosjektet, og deler sine egne erfaringer med sykdommen i 
hverdagen. 
- Jeg håper de som ser filmene kan føle at de kjenner seg 
hjemme, og at mine erfaringer kan gi noe til dem, sier Reidar.

Prosjektleder og produsent for filmserien, Hans Munkevik i 
Filmkonsulentene, forteller at det har vært et mål at filmene skal 
bidra til å gi verdifull støtte, inspirasjon og få fram erfaringshis-
torier om små og store ting i hverdagen, slik at andre på den 
måten skal stå bedre rustet til å takle ulike utfordringer for hele 
familien knyttet til sykdommen. 

- Selv har jeg gjennom dette prosjektet lært meg veldig mye 
om hvordan det er å leve med Parkinsons sykdom, forteller 
Munkevik.

Se filmserien «Sammen mot parkinson»: 
https://parkinson.no/aktuelt/sammen-mot-parkinson

PARKINSONTELEFONEN
På tlf. 22 00 82 80 møter du likepersoner som selv har 
sykdommen eller er pårørende. De bruker sine erfaringer 
og kunnskap til å hjelpe andre. Åpent hverdager kl. 10-16, 
annenhver onsdag kl. 16-21.

FINN EN LIKEPERSON
På parkinson.no under «Noen å snakke med» kan 
du finne likepersoner du kan kontakte direkte med. 
Du se hvor i landet de bor og velge mellom pårørende 
eller en med parkinson, yngre eller eldre med mer. 

Noen å snakke med?

En likeperson er en person som har egne erfaringer med det å leve med en parkinson-
diagnose eller med å være pårørende. Våre like personer setter gjerne av tid til en prat 
om det å leve med parkinson eller som pårørende. Likepersonene kan ikke gi råd om 
medisiner, men de lytter gjerne og kan dele av egne erfaringer.

Reidar håper at hans historier skal 
å hjelpe andre i samme situasjon.
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Ofte er det flere veier å gå

SAMVALG
går ut på at du får informasjon om de ulike  
behandlingsmulighetene som finnes for din  
sykdom. Så diskuterer du disse med helsepersonell. 
Sammen kommer dere fram til hva som vil være  
best for deg.

Referanse: helsenorge.no/rettigheter/samvalg#huskelis-
te-for-deg-som-ønsker-samvalg, lest av 08.02.2019. 

Her er               enkle 
spørsmål du kan  
stille legen1

Hvilke alternativer  
har jeg?

1

Hva er sannsynligheten  
for ulike fordeler og 

ulemper?

2

Hvor sannsynlig er det at jeg 
vil oppleve disse fordelene 

og ulempene?

3

Parkinsonsposten_A4.indd   1 26.02.2019   13:38

ANNONSE
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Dette er noen av de over 200 fagpersonene som er med 
i Pilot ParkinsonNet i Rogaland og Oslo. 

Aline Nedrud 
Ergoterapeut Oppland

Anniken Gjestad-Rosøy 
Logoped Oslo

Inger Marit Hurum Ergo-
terapeut Røyken kommune

Anna Eliasson 
Fysioterapeut Bydel gml Oslo

Birgit Stølen, Ergoterapeut 
St.hanshaugen i Oslo

Anne Kjerstina Tyldum Fysio-
terapeut Nordre Aker i Oslo

Britt Bøyesen 
Logoped Oslo

Annette Vistven 
Fysioterapeut Bærum

Carsten Pedersen 
Fysioterapeut Holtet i Oslo

Cathrine Østbebrød Utne 
Logoped Oslo

Daniel Brøndberg 
Ergoterapeut Frogner i Oslo

Daniel Oskar Danielsson 
Logoped Oslo

Elin Andersen 
Fysioterapeut Frogner i Oslo

Florie Courmont 
Logoped Bærum

Fredrik Heum 
Fysioterapeut Ullern i Oslo

Heidi Maria Borgeteien 
Logoped Oslo

Herico Palalay 
Fysioterapeut Oslo

Marte Gallefoss, Ergotera-
peut Ringen Hedmark

Rida El Gharbi, Fysiotera -
peut Bydel Bjerke i Oslo

Cecilie Gjersum 
Ergoterapeut Lier kommune

Cecilia Stensland 
Sykepleier Klepp

Hilde Blindheim 
Ergoterapeut Skedsmo

Marte Slemskogen Hartz Moe 
Ergoterapeut Sagene i Oslo

Serilinn Erlandsen 
Logoped Oslo

Anita Birkeland Vik 
Sykepleier Suldal

Ida Møllergård 
Ergoterapeut Bydel Ullern

Ina Storm-Paulsen 
Logoped Oslo

Pernille Botolfsen 
Fysioterapeut OsloMet

Sigvor Aleksandersen 
Ergoterapeut Bjerke i Oslo

Anna Maria Rudy-Rawicka 
Sykepleier Stavanger

Anne Christin Schjølberg 
Logoped Stavanger

Astrid Engen Eikeland 
Sykepleier Vindafjord

Astrid Nyhus Skålvik 
Fysioterapeut Tysvær

Beate Reigstad Skjerping 
Ergoterapeut Stavanger

Berit Lie Berentsen 
Logoped Sandnes

Inger-Lise Staum Parkinson-
sykepleier Ringen Rehab.senter

Helene T. Tjørn 
Logoped Farsund

Joar Straumstien 
Sykepleier Finnøy

Dorthe Thomsen 
Fagveileder sykepleie ParkinsonNet Oslo

Ingrid Eken Ergoterapeut 
Vikersund bad

Inger Flatekvål Lea 
Logoped Randaberg

Jonas Berner Bruun 
Fysioterapeut Stavanger

Eline Øidvin 
Fysioterapeut Strand

Ingrid Reiersen Kartveit 
Sykepleier Stavanger

Julia Hetebrij 
Fysioterapeut Stavanger

Nina Bondkall 
Fagveileder Ergoterapi ParkinsonNet Oslo

Yandeh Touray Fysioterapeut 
Vest helse Bærum

Hanne Jorunn Egeland 
Ergoterapeut Stavanger

Helene Hellegård 
Ergoterapeut Randaberg

Jenny Heimen 
Logoped Stavanger

Karin Louise Andersson 
Fysioterapeut Ski kommune

Jannicke Vøyne
Logoped Oslo

Jochim Bruun Henriksen 
Fysioterapeut Oslo

Kristian Osther, Ergo tera-
peut Nordre Aker i Oslo

Pål Andreas Berg, Ergoter-
apeut Grünerløkka i Oslo

Stian Aasgaard 
Ergoterapeut Gamle Oslo

Kristina Teigen Emblem, Fysio-
terapeut St.Haugen i Oslo

Pål Jostad Fysioterapeut 
Ringen Hedmark

Tove Vik Aasen, Fysiotera-
peut Sagene i Oslo

Malin Ude Von Schantz 
Logoped Oslo

Randi Fagerholt 
Fysioterapeut Oslo

Øivind Arnesen, Fysiotera-
peut Sagene i Oslo

Per Ola Wold-Olsen 
Fagveileder fysioterapi ParkinsonNet Oslo

Ylva Hiorth 
Fagveileder fysioterapi ParkinsonNet Rogaland

Anne-Guro Zahl 
Fagveileder logopedi ParkinsonNet Oslo
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Dette er noen av de over 200 fagpersonene som er med 
i Pilot ParkinsonNet i Rogaland og Oslo. 

Solfrid S. Natland 
Ergoterapeut Hjelmeland

Stig Pedersen 
Fysioterapeut Sandnes

Jos van Langen 
Fysioterapeut Hjelmeland

Kanya Raedthon 
Sykepleier Stavanger

Kari Benestvedt 
Logoped Karmøy

Kari Tunheim 
Sykepleier Sandnes

Kjell Nesgård 
Ergoterapeut Lund

Kjersti Rifsgård 
Sykepleier Sandnes

Kjersti Aabel Tvedte 
Ergoterapeut Stavanger

Kristin Stavenes 
Sykepleier Sandnes

Kristina Gjøse 
Sykepleier Sandnes

Kristine Gunnberg 
Sykepleier Sandnes

Lene Ims Vold 
Fysioterapeut Forsand

Linda Nilsen 
Ergoterapeut Haugesund

Linn Fjernestad 
Ergoterapeut Strand

Lisa Apeland 
Ergoterapeut Stavanger

Lisa Olsen 
Ergoterapeut Stavanger

Lise Bjørkhaug 
Logoped Karmøy

Tanja Kutsen 
Ergoterapeut Karmøy

Åshild Sukka Mehus 
Fysioterapeut Suldal

Marianne Sørhus 
Fysioterapeut Stavanger

Marit Løge 
Fysioterapeut Bryne

Reidun Noraberg 
Sykepleier Sandnes

Sigrid Bakkevold 
Fysioterapeut Haugesund

Steinar Uglebakken 
Fysioterapeut Karmøy

Karin Louise Andersson 
Fysioterapeut Ski kommune

Tiji Mary Chako 
Sykepleier Bydel St.Hansh

Tore Jensen 
Fysioterapeut Avaldsnes

Tove Rosseland 
Sykepleier Hå

Vanja Johansen 
Sykepleier Time

Yvonne van Teffelsen 
Fysioterapeut Klepp

Mette Svela 
Fagveileder ergoterapi ParkinsonNet Rogaland

Veronica Villalobos 
Ergoterapeut Tysvær

Vilde Varhaug Sandnes 
Sykepleier Sandnes

Kristin Øverland 
Fagveileder logopedi ParkinsonNet Rogaland

Berte Taraldsen 
Logoped Stavanger

Brit Berge 
Ergoterapeut Forsand

Britt Sinnes Holme 
Fysioterapeut Tysvær

Byron Stokes 
Fysioterapeut Rennesøy

Caroline Holmedal 
Fysioterapeut Vindafjord

Aila Skaara 
Fysioterapeut Stavanger

Therese Bøe 
Sykepleier Tysvær

Randi Østerhus 
Ergoterapeut Finnøy

Marianne Kalland Førre 
Ergoterapeut Haugesund

Kristin Høines 
Sykepleier Stavanger

Ragnhild Rossebø Hansen 
Fysioterapeut Stavanger

Maria Sørhaug Landro 
Fysioterapeut Tysvær

Marit Alseen Fysioterapeut 
Abildsø sykehjem

Olaug Lunde Kolnes 
Fysioterapeut Stavanger

Linn Solberg 
Ergoterapeut Stavanger

Margrete Amundsen 
Logoped Skedsmo

Randi Bjor Hognestad 
Logoped Røyken

Lena Urdal Nygård 
Sykepleier Sandnes

Kjersti Hammershaug 
Sykepleier Nordre Aker

Nina Nygård Ege 
Logoped Hå

Lena Bjelland 
Logoped Suldal

Jørgen Abrahamsen 
Sykepleier Stavanger

Charlotte Nordheim 
Logoped Tysvær

Anita Laugaland 
Sykepleier Hjelmeland

Tone Vold Solheim 
Fysioterapeut Suldal

Reidun Marie Johannessen 
Logoped A-logpedene

Morten Schultz Dam Fysio-
terapeut Sentrum fysioterapi

Gry Elen Ledaal Bjørnestad
Fagveileder sykepleie ParkinsonNet Rogaland

Kristin O. Forsmo 
Sykepleier Stavanger

Dali Paulsen 
Sykepleier Stavanger

Arnhild Frøystad 
Fysioterapeut Sauda

Tone-Martha Hovda Aukland 
Sykepleier Finnøy

Ruth Marie Haga 
Logoped Sandnes

Edle Alexandersen Berg 
Ergoterapeut Stavanger

Berit Øygard Haust 
Sykepleier Time

Torstein Rimstad 
Fysioterapeut Sandnes

Sandra Viola Voll 
Logoped Stavanger

Ellen Sørsdahl 
Fysioterapeut Stavanger

Gunnhild Borgen Erikstad 
Sykepleier Stavanger

Hege Are-Ekstrøm 
Fysioterapeut Stavanger

Heriette Braut Skurve 
Ergoterapeut Klepp

Imaad Saaid Saleem 
Sykepleier Stavanger

Ingebjørg Teistedal Gjøtterud 
Fysioterapeut Lund

Ingrid Aadland Lodden 
Fysioterapeut Stavanger

John Andre Helgø 
Logoped Tysvær
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Pilot ParkinsonNet 
øker i omfang 
Større nettverk betyr at flere mennesker med parkinson får helsehjelp av fagpersoner 
med kunnskap om diagnosen. Det kan gjøre en stor forskjell for hvert enkelt individ. 

Som mottaker av helsetjenester er det avgjørende å møte 
helsepersonell og fagpersoner som har opplæring og god 
kunnskap om parkinson og dens utfordringer. I tillegg er det viktig 
at også brukere selv har kunnskap om egen diagnose. Kombi-
neres dette, er mulighetene gode for økt livskvalitet. Parkinson-
Net skal være med å legge til rette for dette arbeidet. 

PASIENTENS HELSETJENESTE
Hittil i år har statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og 
omsorgsdepartementet ønsket over 100 nye fagpersoner 
velkommen på nye grunnkurs og i nettverket. -ParkinsonNet 
underbygger regjeringens ønske om å skape pasientens hel-
setjeneste. Brukeren får kunnskap om egen sykdom, tilpasset 
egentrening og egenbehandling slik at de kan mestre livet med 
sykdommen. Nettopp slik ønsker vi at pasientens helsetjeneste 
skal fungere, sa statssekretæren ved åpningen av nye grunnkurs 
for fagpersoner.

KOMPETANSENETTVERK
ParkinsonNet er et kompetansenettverk med fokus på opplæring 
av ansatte i helsesektoren, etablering av nettverk for fagpersoner, 
og samhandling sammen med pasient og pårørende. Målet er å gi 
mennesker med Parkinsons sykdom og parkinsonisme den best 
mulige helhetlige oppfølgingen på tvers av omsorgsnivå. Rogaland 
og Oslo er pilotfylker, og det som begynte i det små, øker nå 
stadig i omfang. 

SYKEPLEIERE
Til sammen består nå Pilot ParkinsonNet av over 200 fagper-
soner. Nytt av året er at sykepleiere også offisielt er en del av 
nettverket på linje med logopeder, ergoterapeuter og fysiotera-
peuter. Det betyr flere involverte fagprofesjoner med spesialop-
plæring i parkinson, som igjen fører til flere å spille på lag med. 

BRUKERINVOLVERING
Karin Fisketjøn og Eli L. Wells er to av flere brukere som har delt 
sine erfaringer med nye fagpersoner og statssekretæren på sam-
lingen i Stavanger. Deltakerne lot seg imponere over motet bruk-

erne viste ved å fortelle sine respektive historier. For så lett og 
så vanskelig er det å være åpen om å ha en kronisk nevrologisk 
hjernesykdom. Det er kjempeviktig at noen går foran og forteller 
om utfordringer ved diagnosen, som våger å sette ord på hvor 
skoen trykker i behandlingsapparatet, og som våger å stille krav til 
terapeuter og helsepersonell. Nettopp dette understreket også 
statssekretæren ved sitt besøk i Rogaland.

 TESKJEKJERRINGER
- Jeg er redd for at pasienter opplever å bli som “teskjekjerrin-

ger” i møte med helsetjenesten. Mange pasienter føler seg 
prisgitt de de møter. Og de er prisgitt den kunnskapen fagfolk 
har. Jeg tror mange ikke tør å spørre om fagpersonen kan noe 
om for eksempel parkinson. Fordi brukeren er redd for at 
fagpersonen sier ja og ikke er helt ærlig. Eller at de sier nei, og 
hva gjør jeg da? Derfor er det utrolig viktig at vi lærer fagper-
soner å være trygge på å si hva de kan og kan formidle det 
på en god måte. Hvis ikke jeg som fagperson kan parkinson, 
så kan jeg henvise videre og anbefale andre som har denne 
kunnskapen. Jeg tror vi må bli mer romslig på det. Fordi hver 
enkelt person trenger å vite at noen kan noe om parkinson 
slik at jeg som pasient kan få den beste hjelpen, sier statsse-
kretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet.

FORVENTNINGER
Gleden var stor i parkinson-miljøet da det ble bestemt at Parkin-
sonNet-modellen skulle prøves ut i Norge, nærmere bestemt i 
Oslo og Rogaland i perioden 2017-2019. 
Det er knyttet store forventninger til piloten, både blant politik-
ere, prosjektansvarlige, helseforetak, kommuner, fagpersoner og 
helsepersonell, og ikke minst for mennesker med parkinson og 
deres pårørende. ParkinsonNet er sågar nevnt i den nye regjer-
ingsplattformen i tillegg til Nasjonal hjernehelsestrategi. Forvent-
ningene blir ikke mindre av den grunn.
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Karin Fisketjøn og Eli L. Wells er to av mange brukere som deler sine erfaringer 
med nye fagpersoner i ParkinsonNet. Her sammen med statssekretær Anne 
Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i midten.

- ParkinsonNet er en del av noe større 
og er en del av et pionerarbeid som ikke 
bare kan forme tjenestene til gruppen 
med parkinson, men også til andre 
mennesker.  Dette er nybrottsarbeid og 
innovasjon på høyt nivå, og kan være med 
på å definere helsetjenesten i Norge, sier 
prosjektleder Thomas Rannstad Haugen 
i Helsedirektoratet som er en av mange 
med store forventninger og forhåpninger 
om ringvirkningene av et ParkinsonNet  
i Norge.

- Allerede til mandag får jeg en ny pasient 
med parkinson. Jeg vil garantert benytte  
kompetansen jeg har fått ved dette 
grunnkurset, samt nettverket jeg nå er en 
del av, i videre behandling. Opplæringen 
har vært utrolig lærerikt. Jeg har fått nye 
verktøy til å undersøke de rette tingene. 
Spesielt hos personer med parkinson i 
tidlig fase. Jeg har en del brukere som er i 
jobb og som begynner å få problemer. For 
disse kan det være svært verdifullt  
å få gode strategier til å håndtere hver-
dagen på best mulig måte. Jeg gleder meg  
til å ta fatt, sier Kirsten Gustavson Østrem, 
fysioterapeut ParkinsonNet Rogaland.

- Prosjektet er i det store og hele frem-
deles i en tidlig fase. Alt tyder imidlertid 
på at utviklingen går i riktig retning. Jeg  
er imponert over engasjementet til fag-
veiledere, brukere, deltakere og alle  
involverte som hver og en er en viktig 
part i å utvikle nettverket videre, sier 
Michaela D. Gjerstad (til venstre på 
bildet), prosjektkoordinator Parkinson-
Net Rogaland og nevrolog ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for bevegelsesfor-
styrrelser (NKB). Her sammen med  
Kristin L. Borch som er prosjektkoordina-
tor i Oslo og er seksjonsleder ved 
nevrologisk avdeling på Oslo Universi-
tetssykehus.
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1. ParkinsonNet er navnet på et helsefaglig pilotprosjekt i 
fylkene Oslo og Rogaland i perioden 2017-2019. 

2. Grunnmuren i prosjektet er systematisk opplæring av fagper-
soner, faglige nettverk, og samhandling om og sammen med 
bruker/pårørende.

3. Overordnet mål er å utvikle en helsetjeneste som skal bidra 
til at personer med Parkinsons sykdom får optimal behan-
dling og best mulig livskvalitet der de bor.

4. Fagpersonene er en del av et tverrfaglig nettverk og består 
av fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere.

5. Fagpersonene er synlige på www.parkinson.no\fagpersoner 
6. Prosjektet er fremdeles inne i en tidlig fase og under ut-

vikling. Det vil fremdeles ta tid før ParkinsonNet eventuelt er 
implementert i hele landet, fult ut ferdig utviklet og satt  
i system på alle nivåer.

7. En nasjonal utvidelse vil eventuelt skje fra 2020. Det er en 
politisk beslutning som vil avgjøres i løpet av 2019.

8. Pilot ParkinsonNet er IKKE et digitalt nettverk. Det er først 
og fremst er et faglig nettverk bestående av fagpersoner  
som fysisk samles inntil fire ganger i året for å utveksle  
erfaringer, samarbeide på tvers, og få økt og nødvendig  
kompetanse i forbindelse med Parkinsons sykdom/ 
parkinsonisme. 

9. Det er viktig å vite at i Norge er det mange dyktige  
terapeuter og helsepersonell som har god kunnskap om 
Parkinsons sykdom/parkinsonisme selv om de ikke er  
en del av ParkinsonNet. 

10. ParkinsonNet er viktig for alle personer med Parkinsons  
sykdom/parkinsonisme i fremtiden, selv om du ikke bor 
 i Oslo og Rogaland. Utviklingen som skjer i pilotfylkene, 
danner grunnlaget for eventuelt samme løsning over  
hele landet i fremtiden. 

10 ting du bør vite om ParkinsonNet

Nye fagpersoner, brukere og 
deltakere i forbindelse med 
nytt grunnkurs ParkinsonNet 
i Oslo i mars i år.
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Frivillig innsats i 
Norges Parkinsonforbund? 
Vil du være med å gjøre en forskjell i en av Norges mest aktive og engasjerende frivillige  
organisasjoner? Norges Parkinsonforbund er i vinden som aldri før og de neste årene vil  
organisasjonen fortsette å utvikle seg. Vi skal kjempe videre for økt livskvalitet og god  
behandling for personer med parkinson og deres pårørende.

I våre 40 fylkes- og lokalforeninger og sentralt, bidrar over 400 
frivillige i verv og ulike oppgaver. 25.-27. oktober i år møtes ut-
sendte representanter fra fylkesforeningene for å stake ut kursen 
for 2020-2021. De skal blant annet vedta et arbeidsprogram og 
velge et nytt forbundsstyre. 

VERV
Valgkomiteen er på utkikk etter nye personer som kan være ak-
tuelle for forbundsstyret. Det kan være personer med parkinson 
og pårørende. 
- Det er fint hvis medlemmene kan tenke på om det er noe de 
kan gjøre for organisasjonen, om de kan ha noe å bidra med, sier 
leder av valgkomiteen, Eilif Nordseth.

Dersom du ønsker å engasjere deg, kan det være fint å ta stilling 
til om du vil arbeide lokalt, på fylkesnivå eller sentralt.  Hvis du 
vil bidra i lokal- eller fylkesforening, ta direkte kontakt med dem. 
Adresselisten finner du bakerst i bladet og på parkinson.no

Veien til et verv i forbundsstyret går gjennom fylkesforeningen, 
til valgkomiteen, og deretter til landsmøtet. Oppfordringen fra 
valgkomiteen er derfor å melde din interesse til din fylkesforen-
ingsleder. Når fylkesforeningene har sendt sine forslag til valg-
komiteen, vil valgkomiteen gjøre en vurdering basert på ulike 
kriterier før de kommer med sitt forslag til forbundsstyre for 
neste periode. Forslaget skal deretter legges fram for landsmøtet 
som foretar valget. 

Hvis du har spørsmål eller trenger avklaring kan du kontakte 
valgkomiteens leder, Eilif Nordseth på 934 32 272 eller 
eilif@sieino.com

ARBEIDSPROGRAM
Har du forslag til satsingsområder for forbundet i 2020-2021? 
De kan du også ta opp med din fylkesforening, med sittende 
forbundsstyre eller sende dem på e-post til post@parkinson.no 

Nåværende styre i Norges Parkinsonforbund. Fra venstre Arne Ludvig Mørk, Bjørn Erik Olsen, Trine Lise Corneliussen, 
Knut-Johan Onarheim, Trygve Andersen, Skjalvor Berg Larsen, Rune Vethe, Bård Moshagen. Gunn Synnøve Håland 
var Ikke til stede da bildet ble tatt. Ikke alle stiller til gjenvalg, og valgkomiteen trenger forslag til kandidater 
for perioden 2019-2021. Noe for deg?

Eilif Nordseth er leder av valgkomiteen i Norges 
Parkinsonforbund og gleder seg til å få inn mange 
gode forslag til kandidater. 
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Det er snart 40 år siden Eli Lunde Wells (62) møtte mannen sin i Stavanger og 
gikk på første date på Oilers-kamp. Hun vet ikke hvor mange kamper de har 
vært på. Reisevirksomheten hos ekteparet Wells planlegges så de unngår å være 
bortreist under en hjemmekamp i DNB Arena.

Samen e me 
sterke!
Tekst: Thyra Kirknes
Foto: Anette Bekkelund/privat

Eli hadde fulgt Stavangers ishockeylag av og på siden ungdom-
men. Vic hadde nettopp flyttet fra Middlesbrough til Stavan-
ger for å jobbe og ville være med på kamp for å finne seg en 
interesse i den nye byen. De giftet seg og fikk to barn. De prøvde 
og gå på kamp med to små, men det var ikke så lett. Da barna 
flyttet ut til England og Skottland tok de opp interessen igjen. 

IKKE BARE VONDT I RYGGEN
Eli jobbet som avdelingsleder i banken og var 48 år. Skjelvingen 
hadde alltid vært der, så det var ikke noe spesielt. Det var mange 
år siden hun hadde vent seg til spørsmål om hun var nervøs 
på dansegulvet fordi hun skalv så mye. Men nå taklet hun ikke 
stresset så godt. Kundene ville ha ekspedert lånesøknadene raskt. 
Det var mye styr og mye papirarbeid. Eli forstod ikke sin egen 
håndskrift. I tillegg hadde hun stiv rygg og strevde med å reise 
seg opp. Hun strevde med å motivere seg for å gå på jobb. 

Det var kiropraktoren til Eli som først nevnte at han trodde hun 
hadde parkinson og ville sende henne videre til vurdering på 
sykehuset. «Det nekter jeg for», sa Eli. Men hun innså jo at hun 
ikke var i god form. Kiloene rant av. Veien til endelig diagnose 
gikk gjennom mange undersøkelser, leger og ulike medisiner. 7. 
juni 2007 konkluderte nevrologen med at det var Parkinsons 
sykdom. 

KJENTE IKKE STANKEN
Når hun ser tilbake skjønner hun at sykdommen begynte 
tidligere. Hun husker at hun fikk kommentarer på overdreven 
parfymebruk, men det var ikke bare godlukt som gikk under 
radaren. 
- Jeg var avdelingsleder i banken. En dag kom en ansatt og sa at 
det luktet så vondt i garderoben at vi måtte få vaktmesteren til å 
fikse det. 
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Eli kjente ikke lukten, men flere ansatte kom og klaget. Det var 
så ille at de ikke ville gå inn i garderoben. Vaktmesteren kom og 
konstaterte fort at det var noe feil med kloakksystemet. Lukten 
var ikke til å unngå. Redusert luktesans er et symptom som ofte 
kommer før man vet at man har Parkinsons sykdom. 

TRENING SOM VIRKER
Etter at hun fikk diagnosen begynte Eli å gå til fysioterapeut, 
skjønte at det var noe man skulle gjøre. 
- Jeg gjorde de samme øvelsene hele tiden. I mange år. Jeg følte 
til slutt at det var litt som om jeg jobbet der: «Der er du igjen, 
ja». Treningen ga meg ikke så mye, og da jeg var på rehabiliter-
ingsopphold skjønte jeg at den treningen jeg hadde gjort ikke 
hadde noen særlig effekt. Jeg prøvde å trene selv ut ifra prinsip-
per som jeg hadde lært på Fram. Men trener en alene må en ha 

god selvdisiplin.
 
I ettertid angrer hun på at hun ikke stilte flere krav til fysiotera-
peuten, men på den annen side: Eli visste jo ikke hva hun skulle 
stille krav om.  

- Nå har jeg begynt å gå i gruppe hos en fysioterapeut som 
er med i ParkinsonNet, og føler at jeg får mer trening ut ifra 
forutsetningene og sykdommen jeg har. Jeg får vite hvorfor vi skal 
gjøre de ulike øvelsene og det gir motivasjon. For eksempel har 
jeg ikke lyst til å få en fremoverlutende holdning. Vi er en gjeng 
med parkinson som trener sammen. Alle er forskjellige og vi har 
ulike behov. Men vi er der for hverandre og kan snakke sammen. 

Vil ikke høre om sykdommen

Det er snart 12 år siden Eli fikk vite at 
hun hadde Parkinsons sykdom. I fjor 
gjennomgikk hun hjerneoperasjon (DBS).
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Med venninnene i syforeningen snakker hun ikke om sykdom-
men, og det synes hun er greit. 
- Jeg vil bli husket som Eli, ikke som hun med parkinson. Det er 
viktig for meg. Jeg sier gjerne at jeg har sykdommen, men jeg 
klarer å leve livet med å holde parkinson litt i bakgrunnen. Jeg 
gjør så godt jeg kan. 
Samtaler med andre kan fort stoppe litt opp når hun forteller at 
hun har parkinson. Eli sleper på den høyre foten når hun går og 
får av og til spørsmål om hun har vondt i beinet.
- Da svarer jeg, «nei, jeg har parkinson». Da vet de vel ikke hva 
de skal si, så da stopper den samtalen. 

FORNEKTELSE
- Mannen min har satt seg inn i sykdommen og var mye med i 
starten. Nå har det gått lang tid. Han synes det går greit. Jeg vet 
at han er interessert selv om han ikke forstår alt. 
I hverdagen skjer endringene nokså gradvis og Eli klarer seg selv 
bare hun har god nok tid. Barna er interesserte og prøver å 
forstå situasjonen. Noen ganger kan det være vanskelig å se at Eli 

er syk, mange av symptomene er skjulte. Desto viktigere er det 
at hun selv forteller, og det gjør hun gjerne til de som vil.
- Jeg har en gammel mor som benekter at jeg har parkinson. 
Samtidig må jeg jo av og til forklare at jeg ikke kan hjelpe henne 
med alt. Da sier hun det er greit, og at jeg kan gjøre det når jeg 
blir bedre. 

JOBBEN ER VIKTIG
Nå har hun jobbet over fire år i 50 % stilling som konserntillits-
valgt i Finansforbundet. Det er en jobb som passer henne godt. 
Hun er ansatt i banken og får fortsatt være en del av det samme 
miljøet hun har vært i 43 år. Hun har ingen planer om å gå av 
ennå.

10 NYE ÅR
For halvannet år siden ble formen dårligere, sykdommen hadde 
merkbart begynt å forverre seg. Eli hadde mye uro i kroppen 
og fikk ikke sove om natten. Armen levde sitt eget liv, på jobben 
måtte hun sitte på den for å holde den i ro. De som satt ved 
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siden av henne på Oilers-kamp måtte holde på kaffekoppene for 
at hun ikke skulle veive dem ned. Hun stotret og fikk ikke frem 
ordene. Sluttet å delta i diskusjoner. 

Nevrologen trappet opp på medisiner, men det var snart ikke 
mer å gå på. Nevrologen begynte da å snakke om avansert 
behandling. Nå er det snart ett år siden Eli gjennomgikk hjerneo-
perasjon (DBS) i Trondheim. 

- Da jeg fikk sykdommen som 49-åring sa de at de første 10 
årene forhåpentligvis blir ganske greie. Det har de på en måte 
vært. Nå er jeg operert og håper å få ytterligere 10 greie år og 
kan holde meg på beina enda en stund.

Eli og mannen er fortsatt en del av Oilers-familien, som hock-
eyklubbens kaller sine supportere. Slagordet er «Samen e me 
sterke!». I morgen er det Oilers-kamp. Eli gleder seg. 

Eli prøver å få med seg alle Stavanger 
Oilers-kampene på hjemmebanen 
DNB Arena. 

Vic og Eli liker å reise. 
Her er Eli i Roma. 
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TUSEN TAKK!

Vi takker for innsamlede midler ;
Bursdagsinnsamling 

på facebook:
Unni Rønnaug Andersen

Carina Colada
Gunn Synnøve Håland
Maria Midttun Marøy
Hans-Christian Meyer 

Gerd Helene Bøe
Martin Vosgraff

Synnøve Vangberg Hansen
Hildegunn Skogseth
Helge Kristiansen
Odd Erik Karlsen

Ranveig Nilsen
Leif Grafsrønningen

Kirsten Fyrske

Ragnar Storstrøm
Ingvar Josdal

Benedicte Aashaug
Kristin Svennungsen Aasly

Nina Chr Gundersen
Colin Hampson
Torger Bakkane

Tonje Krølla Hjort
Andrea Sandmo

Mi Jennt
Gunilla Jørnholt
Fam T Brobakk
Stig Hellerslien

Vilde Marie Døhl Stensrud
Ina Marie Bruserud

Unni Merethe Saggau

Hans Georg Olsen
Bergunn Høie

Nils Erling Skarseth

 Innsamling på facebook:
Heidi Skagestad
Vigdis Nysæter

Ivar Christian Løseth
 

Andre innsamlinger:
Audun Tandbergs 70 årsdag

60 års gave, Einar/Helga Aasheim
70 års gave Bergunn I Høie
Innsamling Gunilla Jørnholt

Innsamling Berit Ingalill Bjørklund

En stor takk for gaven:

Vi takker for alle gaver til minne om:
Enok Hove

Bjørn Overvåg
Mary Torbjørg Hevrøy

Henning Åsmund Isaksen
Turid Marie Berg Christiansen
Eivind Nils Magnar Engeness

Sigbjørn Heitmann
Bjørn Kåre Overvåg

Jan Syversen

Hans Ole Skogli
Ulf Stockinger
Audun Holmen

Liv Berit Andresen
Marie Alette Saur

Helge Kavli
Gunnar Egil Kristensen

Tor-Ivar Larsen
John Skimmeli

Åse Synnøve Dahl
Elisabeth Helsing
Per Jørgen Olsen

Nils Midtlien
Henning Sigvartsen Hauger

Per Jørgen Olsen
Hans Erling Mengshoel

Vestfold Parkinsonforening
Ola Kaupang

Karl Andreas Halvorsen         
Mai Britt Wedvik

Susanne Lone Larsen
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Vi takker for gaver fra våre faste givere og 
bidrag på på vår utsendelse i november.
Pengene går til å finansiere norske 
forskningsprosjekter og tilbud som kurs, 
samlinger og informasjonsarbeid.

Ditt gavebidrag øker tempoet mot målet vårt: en kur mot parkinson!
Gi din gave til kontonummer 6116.56.67289, eller gi på parkinson.no/gave

Alle som har gitt 500 kroner eller mer i gave til Norges Parkinsonforbund i løpet av et kalenderår kan få skattefradrag 
for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Du kan få skattefradrag for gaver inntil 50 000 kroner (2019).

Vi treffer Alf Magne og Heidi Bye 
mens de er en liten snartur innom 

hovedstaden, nå før julestria 
setter inn. Alf Magne har vært på 

Rikshospitalet for en kontroll etter 
en hjerneoperasjon. Heidi er med 

som støtte for mannen sin. Det begynner å bli noen år siden nå, 

men begge kan huske når det hele 
startet på alvor. 

– Den 4. april 2002. Klokken 11. Jeg 
vil nok aldri glemme den dagen. 

Parkinson, sa legen. Det var en 

beintøff beskjed å få. Jeg trodde 
faktisk at jeg kom til å dø før jul 

det året, innrømmer Alf Magne.MANGE BEKYMRINGER 
I 2002 var Alf Magne byråkrat hos 

Nord-Trøndelag fylkeskommune. 
Hjemme hadde han og Heidi tre 

gutter. Håvard på 12, Martin på 9 
og minstemann Magnus på 4. Hverdagene fløy avgårde. Fotball 

om sommeren. Ski om vinteren. 
Alltid var minst én ung og lovende 

Bye-gutt i farta. Og mamma 
og pappa stilte opp. Ville han 

fortsatt være i stand til det?– Det aller tøffeste i starten var nok 
tankene som svirret. Jeg fryktet for 

meg selv, men også for resten av 
familien. Hvordan skulle de klare seg?  

Var parkinson arvelig? Kunne gutta 
også få sykdommen? Slike tanker 

plaget meg mye, forteller Alf Magne. MØTET MED ANDRE SOM MEG
Heldigvis gikk mye langt bedre 

enn Alf Magne hadde fryktet. 

Alf Magne Bye var travel småbarnspappa på Inderøy 

nord i Trøndelag da han i 2002 fikk diagnosen. I dag tar 

60-åringen én dag av gangen, aller helst sammen med 

kone og bestevenn Heidi. 

– Det aller tøffeste i starten var 
nok alle tankene som svirret. 
Jeg fryktet for meg selv, men 
også for resten av familien. 

181030_Parkinsonforbundet_DM4 jul_8s_A5.indd   2
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Fikk Parkinsons sykdom i 2002:

– Da jeg fikk parkinson-diagnosen 

trodde jeg at jeg kom til å dø før jul.
Alf Magne Bye, 60 år   

181030_Parkinsonforbundet_DM4 jul_8s_A5.indd   1

01.11.2018   10.09
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SLAM – Herr Parkinson
Du din tyv som stjeler livslyst og levegnist
Du din tyv som stjeler tiltrengte krefter og energireserver
Du din tyv som gjør det vanskelig å gå oppreist

Men du får ikke slettet alle de gode minnene 
Nei, du får ikke slettet smaken av jordbær på barnelepper
Og du får ikke slettet følelsen av en skjeggete klem

Du din sleiping som sniker deg inne og tar så altfor stor plass her i livet
Du din sleiping som gjør det vanskelig å både legge seg, sove og å stå opp
Du din sleiping som sparker en ut av sin egen seng

Men du får ikke knekke en sjel som har stått imot kuling tidligere
Nei, du får ikke helt knekke en rygg selv om du gjør den kroket
Og du får ikke knekke viljen til å klare seg selv

Du din slyngel som gjør at man står stille når man skal gå
Du din slyngel som skaper rystninger slik at man ikke får gjort det man skal
Du din slyngel som ødelegger matlyst og evne til å spise

Men du får ikke stjålet hele den vakre personligheten
Nei, du får ikke stjålet den karakteristiske humoren 
Og du får ikke stjålet de knusk tørre vitsene

Du din bøddel som gjør at man ser to når man kun vil se en
Du din bøddel som skaper syner og viser frem de underligste ting
Du din bøddel som får fremtiden til å se ut som en gjørmete dam

Men du får ikke hvisket ut følelsen av å være av betydning
Nei, du får ikke hvisket ut de årelange vennskapene
Og du får ikke hvisket ut ønsket om å være der for andre

Du, ja du Herr Parkinson
Du drar livslysten ut av utslitte lemmer 
Du gjør livet vanskelig og forhindrer verdighet

Men du får aldri, nei aldri tatt fra meg min takknemlighet, beundring og kjærlighet til min far

     Marit Sofienlund Almquist januar 2019

Marit har skrevet 
poesi til ære for 
sin pappa som 
har parkinson.
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Gaver:
Britt og Mikael Vaktskjolds Gullbryllup

Ola Kaupang

Norges Parkinson Forskningsfond
v/Linni Tiller, Gyssestadkollen 76, 1341 Slependen

e.post: forskning@parkinson.no - tlf. 916 08 464 ·  www.parkinsonfondet.no
Kontonummer 8101 06 45603

Hans Ole Skogli
    Mikael Hofsli

    Arvid Kristian Næsset
    Astrid Selvnes

    Ørjan Myklebust

    Tor Peter Øwre
    Audun Holmen

    Geri Regbo
    Arvid Martinsen

Minnegaver:
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) ??O Har du spørsmål til en fagperson? 

Sitter du inne med spørsmål du gjerne skulle stilt en fagperson?
Gjennom sos@parkinson.no kan du få svar fra et bredt 
sammensatt fagpanel. Les mer på parkinson.no

Sikler mye
Jeg sikler veldig mye. Finnes det midler mot dette? Hva er bivirkningene?

Svar fra nevrolog Arnulf Hestnes:
Ja, det gjør det. Det finnes tabletter, dråper og plaster med såkalt antikolinerg effekt som 
hemmer spyttproduksjonen. Mange har også nytte av Botox-injeksjoner i spyttkjertler. Nå 
er det likevel slik at det ikke dannes for mye spytt ved Parkinsons sykdom, men det er den 
automatiske unnasvelgingen som er for treg. For sterk hemming av spyttproduksjonen kan 
gi ubehagelig munntørrhet og være uheldig for tenner og tannkjøtt. Diverse tungegymnastikk, 
stimulering i munnhulen, suging på drops kan hjelpe og være en mer fysiologisk behandling. 
Ellers er det slik at om en er mye foroverbøyd så er det lettere for at spyttet renner ut 
i munnviken. Sikling er således også en grunn til å være opptatt av god holdning.

Sliten etter trening
Har parkinson, men trener mye og det gjør godt. Når jeg trener hardt, rock steady boxing, 
blir jeg ekstremt sliten etterpå. jeg er i veldig god fysisk form. Hva skyldes det?

Svar fra parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket:
Det kan hende du tømmer kroppen for dopamin. Snakk med nevrologen om du kan 
få ta en ekstra tablett i forkant av treningen.



VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER
Østerkløftveien 249, 8215 VALNESFJORD
Tlf. 75 60 21 00 - post@vhss.no - www.vhss.no

Ingen egenandel hos oss.

Gruppetilbud med individuell tilpasning. Diagnosespesifikke opphold, blandede grupper med fokus
på generell opptrening og spesifikke temaopphold. Tilpasset fysisk aktivitet, mestring
og deltakelse som hovedfokus. Friluftsliv som lavterskeltilbud vektlegges.

Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter
I samarbeid med Norges Parkinsonforbund har våre bedrifter utarbeidet egne treningsprogram for parkinsonpasienter.

Du søker om opphold på rehabiliteringssenter ved at fastlegen din sender inn eget henvisningsskjema til en enhet i helse-
regionen for videre behandling. Egenandel kr. 140,- pr. døgn. Ønsker du ytterligere opplysninger, ta kontakt med oss direkte:

Opptreningssentrene anbefales av:

REHABILITERINGSSENTERET
NORD-NORGES KURBAD AS
Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø
Tlf. 77 66 88 00 - Fax. 77 66 88 66
firmapost@kurbadet.no - www.kurbadet.no
Gruppetilbud og individuelle opphold. Nyhet fra 2015: LSVT Loud!

RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER
Med vestlandsk natur som ramme tilbyr vi rehabiliteringsopphald ved Parkinson sjukdom.
Vi har gode, tilrettelagte fasilitetar og dyktig fagstab til rettleiing og oppfølging. Tilbodet vårt
inkluderer trening innan mellom anna LSVT Big-metoden og  PWR, samt undervisning med
hovudvekt på kognitiv terapi, mestringstrategiar og endringsprosesser. I tillegg til å nytte både
basseng, gymsal og treningssalar innandørs, legg vi stor vekt på å nytte naturen rundt oss
som ein treningsarena.

Sjå vår heimeside www.rkhr.no for meir informasjon

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Tlf. 74 12 46 50 - post@kastvollen.no

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold; grupper for DBS opererte, LSVTbig, PWR,
nydiagnostiserte, vanlige gruppeopphold.
For nærmere info se vår hjemmeside www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.

RINGEN REHABILITERINGSSENTER as
Tlf. 62 33 45 00 - Fax. 62 33 45 99
post@ringen-rehab.no - www.ringen-rehab.no

Rehabiliteringstilbud
Alle gruppetilbud har ankomst og avreise torsdager.

Gruppeinntak Parkinson +55
03. jan - 24. jan, 24. jan - 14. feb, 14. feb - 07. mar - 07. mar - 28. mar, 25. mar - 18. apr,
15. mai - 06. jun, 06. jun - 27. jun, 18. jul - 08. aug, 08. aug - 29. aug, 29. sep - 19. sept,
19. sep - 10. okt, 31. okt - 21. nov, 21. nov -. 12 des 2019,

Gruppeinntak Parkinson yngres -55
24. apr - 15. mai, 10. okt - 13. okt 2019.
IIndividuelt tilpasset rehabilitering, på dag og døgnopphold. Helhetlig, tverrfaglig
tilnærming med tanke på å nå de fleste motoriske, og ikke-motoriske symptomene
ved Parkinson. LSVT- BIG treningstilbud dag og døgn med både fysioterapeut og ergoterapeut.
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Norges Parkinsonforbund

AUST-AGDER
v/Bente F. Nilsen
Brattåsen 73
4817 HIS 
97 65 33 24
aust-agder@parkinson.no  

BUSKERUD
v/Brita Faaberg 
Buskerudveien 137
3027 DRAMMEN 
97 50 76 17
buskerud@parkinson.no 

ØVRE BUSKERUD 
v/Ola Perstølen 
Leksvolvegen. 10
3570 ÅL 
91 35 78 48

KONGSBERG 
v/Sven Esben Bang 
Bråflåtvegen. 7
3630 RØDBERG 
90 84 88 88
svenesben@gmail.com
 
FINNMARK 
v/Ketil Hanssen
Bekoskogen 47 
9511 ALTA
91 76 40 38
ketil.hanssen51@gmail.com

HEDMARK
v/Solveig Bekk
Sven Morens vei 26
2408 ELVERUM
95 85 05 32
hedmark@parkinson.no

SOLØR-ODAL
v/Analia Serrano Clavero
Finnskogvegen 100
2224 AUSTMARKA
48 26 14 85
solorodal@parkinson.no 

HAMAR OG OMLAND 
v/Ivar Refsdal
Høgvollveien 63
2312 OTTESTAD
91 30 10 75
ivar@refsdal.org 

ØSTERDALEN 
v/Reidar Nysten 
Likvernvn. 58        
2412 Sørskogbygda 
92 63 91 12
rei-nys@online.no  
   
HORDALAND 
v/Eivind Lowzow 
Myrdalskogen 226 
5117 ULSET 
40 42 98 97
hordaland@parkinson.no 

SUNNHORDLAND  
v/Hilja Sòtkajär vi Pouljo
Leitevegen 41 
5430 BREMNES
99 02 28 39
hilja.sotkajar vi.pouljo@
haugnett.no

MØRE OG ROMSDAL 
v/Steinar Furnes 
Kirkegt. 7 
6004 ÅLESUND 
95 25 51 00
steinar@furnes.org 

NORDMØRE 
v/Ingr id Hagedal 
Garnveien 18 a, 
6515 Kristiansund 
70 33 34 69 / 90 14 83 25  
ihagedal@online.no

ROMSDAL 
v/Vigdis Ner land
Bjørset Bovegen 11  
6410 MOLDE 
40 20 01 18
ner land.vigdis@gmail.com

SUNNMØRE 
v/Kari Steinsvik 
Slevika 23 
6016 ÅLESUND 
90 19 46 72
steinsvik.kar i@gmail.com

NORDLAND 
v/Steinar Arnesen 
Skonsenghagen 2
8615 SKONSENG 
48 21 63 32   
nordland@parkinson.no 

BODØ OG OMEGN 
v/Grethe Kant
Strømsnessletta 8
8215 VALNESFJORD
75 64 91 95/ 908 46 866
grethekant@yahoo.no

LOFOTEN OG VESTERÅLEN 
v/Steinar Kar lsen
Oshaugveien 22  
8415 SORTLAND 
95 19 27 87
skar ls@star t.no   
   
NARVIK OG OMEGN 
v/Arnt Zimmermann 
Kongensgate . 48 
8514 NARVIK 
90 50 90 06 
arntzimm@gmail.com

RANA  
v/Steinar Arnesen
Skonsenghagen 2               
8615 SKONSENG
48 21 63 32
rana@parkinson.no

HELGELAND
v/Stein Ivar Mor tensen
Gleinsvågvn. 68 
8820 DØNNA
90 59 29 33
helgeland@parkinson.no

TRØNDELAG 
v/Viktor Normann Iversen
Fiolvegen 25B
7654 VERDAL
91 70 73 94  
trondelag@parkinson.no

INNTRØNDELAG 
v/Jan Anders Austad
Hyllavegen 19
7670 INDERØY
90 10 37 38  
inntrondelag@parkinson.no 

NAMDAL 
v/Ole Harald Røthe 
Kjær lighetsstien 77 B 
7804 NAMSOS  
97 95 96 66  
ole .harald.rothe@ntebb.no

TRONDHEIM 
v/Torbjørn Modig
Enromvegen 225
7026 TRONDHEIM
90 18 32 84  
torbjor tn@modig.no

OPPLAND 
v/Ingar Tangen Odland  
B.lundgårdsgate 26 
2608 LILLEHAMMER
92 26 38 57
ingar@pellestova.no 
  
OSLO/AKERSHUS 
v/Bjørn Skare
Auvi terrasse 4c
3403 LIER
92 06 38 88
bs@eraks.no

ASKER OG BÆRUM 
v/Finn Er ling Dahl
Basaltveien 43
1359 EIKSMARKA
90 05 12 42
finn.er ling.dahl@gmail.com

FOLLO
v/Cornelis Post 
Stenfeltskogen 27
1405 LANGHUS 
90 59 56 11 / 64 86 94 32
cornelpo@online.no

LØRENSKOG 
v/Torgeir Torsteinsen 
Nesåsveien 11, 
1475 FINSTADJORDET  
91 11 00 92
tor torst@hotmail.com                                    

OSLO VEST 
v/Dag Mathiesen
Tennisveien 29 B
0777 OSLO 
90 06 59 06 
dag.mathiesen@gmail.com

OSLO NORD 
v/Tor Halvorsen
Nordstrandveien 69d 
1164 OSLO
97 50 97 22
torhal@outlook.com 

OSLO SYD 
v/Renny Bakke Amundsen 
Nordåssløyfa 12, 
1251 OSLO 
93 01 80 02
rennyba@online.no

SKEDSMO OG OMEGN 
v/Svein B. Stuge
Fr ydenlundsgate 2C
2010 STRØMMEN
95 83 05 27
svein.stuge@vikenfiber.no

ROGALAND 
v/Stig Hellerslien
Glimmervegen 5
4347 HUNDVÅG
48 14 56 33 
rogaland@parkinson.no

HAUGESUND OG OMEGN 
v/ Målfr id Toft 
Anaveien 35
5550 SVEIO
99 26 93 28
mtoftsveio@gmail.com

SOGN OG FJORDANE 
v/Reidun Sagen
Strandgata. 22 
6905 Florø
95 89 22 94
re-sage@online.no   

TELEMARK  
v/Gunnar Engebretsen 
Bor ti Reicheltsv. 2 
3920 PORSGRUNN  
41 50 23 87
telemark@parkinson.no  
 
TROMS 
v/Ranveig Nilsen 
Fjellskardalen 218 
9056 MORTENHALS
95 28 10 02
troms@parkinson.no 

HARSTAD & OMLAND
v/Alf Hanssen 
Skilleveien. 17 
9411 HARSTAD 
90 57 31 83  
alhansse@online.no
   
VEST-AGDER 
v/Terje Nygård
Topdalsveien 287 A 
4658 TVEIT
99 38 73 10
merevas@yahoo.no    
  
VESTFOLD 
v/Tr ygve Andersen 
Thorsholmen 4 
3209 SANDEFJORD 
91 37 45 99
vestfold@parkinson.no
 
ØSTFOLD 
v/Ragnhild Bugge
Frøyasgate 24, 
1608 FREDIKSTAD
93 00 89 92
ragnhild.bugge@gmail.com
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Norges Parkinsonforbund
Portokostnader og ekspedisjon kommer i tillegg.        

Navn: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................... Postnummer/sted: ..................................................................................................................................................................................

Telefon: ............................................................................................ E-post: ...........................................................................................................................................................................................................

 ANTALL  HVA  PRIS 

 Bøker

  ........ stk Den lille Parkinsonboken Bind 1: Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme 25,-
  ........ stk Livet med parkinson - slik vi opplever sykdommen 25,-
  ........ stk Den lille parkinsonboken bind 2: Komplisert parkinsonisme 25,-
 Brosjyrer

  ........ stk Trening for folk med parkinson - motivasjon fra A til Å               0,-
  ........ stk Informasjonsmappe for barnefamilier der mor eller far har parkinson.               0,-
  ........ stk Søvn og Parkinsons sykdom                25,-
  ........ stk Tid for sykehjem 30,-
  ........ stk Operasjon for parkinsons sykdom: Tiden etter operasjonen 0,-
  ........ stk Seksualitet og samliv 15,-
  ........ stk Nære omsorgspersoner 25,-
  ........ stk Ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom 25,-
  ........ stk I bevegelse - en treningsveileder 25,-
  ........ stk Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom 0,-
  ........ stk Fall ved Parkinson sykdom 25,-
  ........ stk Parkinson pluss 25,-
  ........ stk Apati, depresjon og fatigue 15,-
  ........ stk Smerter ved Parkinson sykdom 25,-
  ........ stk Riktig dose til riktig tid 0,-
  ........ stk Operasjon for Parkinsons sykdom: En orientering til deg som er henvist til behandling med hjernestimulator. 0,-
  ........ stk Å finne rytmen, skrevet av Audun Myskja 25,-
  ........ stk Tannhelse 25,-
 Diktsamlinger

  ........ stk Med en uvenn i kroppen 1 av Per Martin Linnebo 100,-
  ........ stk Med en uvenn i kroppen 2 av Per Martin Linnebo 150,-
 Annet

  ........ stk Reisekort med kort informasjon om parkinson på ulike språk 0,-
  ........ stk Gule gummiarmbånd med påskriften “Team Parkinson” og “Shaken, not stirred” 0,-
  ........ stk Postkort med ulike motiver 0,-
  ........ stk Parkinson handlenett 50,-

 Medlemskap  Jeg ønsker å melde meg inn i Norges Parkinsonsforbund:
 r Pasientmedlem (kr 400,- pr år)
 r Støttemedlem (kr 350,- pr år) Fødselsdato og -år :........................................................
 r Nærmeste pårørende (kr 350,- pr år) Bosatt i samme husstand som: ............................................................................................................

Bestillinger kan også gjøres på www.parkinson.no. Alle brosjyrene er gratis tilgjengelig på parkinson.no for nedlasting.
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Returadresse:
Norges Parkinsonforbund 
Karl Johans gt. 7 
0154 OSLO

– Forskningen på parkinson er sårbar og helt avhengig av pengestøtte. 
Bare gjennom forskning kan vi få ny kunnskap. Kunnskap som gir 
bedre behandlings muligheter, og som forhåpentligvis en dag vil 
bidra til å løse parkinsongåten en gang for alle. 

Guido Alves, nevrolog og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste 
for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger universitetssykehus.
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Du kan få skattefradrag for din gave, les mer på parkinson.no eller ring 22 00 83 00.
 
Parkinsonforbundet bruker gaver vi mottar til beste for personer med parkinson i Norge. På årsbasis fordeler bruken seg slik: 
Rundt 60 prosent går til å finansiere norske forskningsprosjekter. 40 prosent går til forbundets øvrige arbeid.

parkinson.no/gave
Konto 6116.56.67289
Vipps 140814

Gi din støtte på:


