
Velkommen til digitalt møte

• Dette er det femte digitale møtet for tillitsvalgte forbundet arrangerer

• Totalt 197 påmeldte på de digitale møtene



Dagens agenda

• Forbundets arbeid i koronatiden

• Forbundsstyrets arbeid

• ParkinsonNet

• Nytt informasjonsmateriell

• Prosjekter og aktiviteter

• Hvordan arrangere møter i koronatiden



Forbundets arbeid i koronatiden

• Nettbaserte møter og arrangementer

• Avtaler i henhold til smittevernreglene

• Hjemmekontor

• Sentralbord 

• Parkinsontelefonen



Forbundsstyret 2019 - 2021



Forbundsstyrets arbeid

• Økonomi

• EPDA

• Brukermedvirkning

• Impulskontrollforstyrrelser

• Fylkessammenslåing

• Ny generalsekretær

• Spørreundersøkelsen

• Fundraising

• ParkinsonNet

• Landsmøte 2021

• Nye filmer og informasjonsmateriell

• Kontakt med helsemyndighetene

• 4 - 6 styremøter i året



Økonomi

• Budsjett

• Kvartalsvis rapporter

• Prosjekter 

• Tilskuddsordninger

• Returkontingent til fylkesforeninger
▪ Hovedmedlemmer: 150,-

▪ Nærmeste pårørende: 100,-

▪ Støttemedlemmer: 100,-



EPDA – European Parkinson`s Disease
Association

• Digitalt årsmøte 7. september

• Knut-Johan gikk av som leder etter eget ønske 
▪ 15 år som president

• Mange endringer og utfordringer de siste årene i EPDA

• Forbundsstyret vurderer fortløpende medlemskapet



Brukermedvirkning

• Brukermedvirkning er viktig

• Revidering av eksisterende brosjyre



Impulskontrollforstyrrelser

• Pasientskadenemda: tre personer har vunnet frem sak 
om impulskontrollforstyrrelser

• Advokatfirma Roander og Co – gratis rettslig rådgivning
▪ Se forbundets hjemmeside for mer info. 

• Tips og råd om bruk av medisiner i forbindelse parkinson
▪ Spør nevrologen

▪ Les bruksanvisning

▪ Informasjonsmateriell



Fylkessammenslåinger

• Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag → Trøndelag

• Vest-Agder og Aust-Agder → Agder Parkinsonforening

• Vestfold og Telemark → Vestfold og Telemark Parkinsonforening

• Hordaland og Sogn og Fjordane → Vestland Parkinsonforening

• Hedmark og Oppland → Innlandet Parkinsonforening

Fylker som består: Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland. 

Flere foreninger er også godt i gang med prosessen. 



Ny generalsekretær

• Styrets prosess så langt
▪ Skagerak Consulting v/Jan Inge Hiorth

• Når blir det ansatt en ny generalsekretær?

• Hva vil dette ha å si fremover?



Spørreundersøkelsen 2020

• 1140 besvarelser, hvorav 877 selv har parkinson.

• På hjemmesiden finner dere resultatene fra undersøkelsen



Fundraising – Satsningen 



Fundraising –
Forskningsmidler som gjør en forskjell

Mathias Toft (Oslo universitetssykehus):

«Midler fra forbundet har stor effekt. De kan være såkornmidler; man får støtte før man kan bevise noe og 

dermed får man viktige midler i tidlig fase. Og så får man senere de store midlene når man har bevist at 

noe er lovende. Eller, det kan brukes som tillegg til større midler, slik at man får gjort flere analyser - man 

får mer ut av pengene man allerede har fått når man får støtten fra forbundet.»

Trond Riise (UIB):

«Det er begrensende forskningsmidler i Norge, og det er utrolig viktig at vi støtter opp om dette. Vi kan gjøre 

mye unikt i Norge som de ikke kan andre steder. Støtte fra pasientgruppen selv er veldig inspirerende for 

oss som forsker på dette, det gir ekstra motivasjon.»



Fundraising –
Hva kan foreningene bidra med? 



ParkinsonNet


