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Etter vinter og vår med korona er behovet 
stort for å få ladet batteriene og mestre en 
ny og annerledes hverdag. Men hvordan? 
Vi får råd av både likepersoner og fagfolk.
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De siste månedene har vært svært spesielle. Ja, 
nesten en helt utenkelig situasjon. Det er derfor 
gledelig at samfunnet steg for steg beveger 
seg  tilbake mot normalen igjen. Samtidig er vi 
 forberedt på at sommeren for mange av oss ikke 
vil bli slik vi er vant til. 

For Norges Parkinsonforbund som organisasjon, 
og for hver og en av dere med parkinson, eller 
som er pårørende, har koronasituasjonen naturlig 
nok skapt mange utfordringer i hverdagen – men 
også nye muligheter. Vanlige aktiviteter ble plut-
selig satt på pause. Det har vært nødvendig med 
en omstilling, og å gjøre ting litt annerledes. 

Denne våren har for mange nærmest vært en 
digital revolusjon, også for meg. Vi har måttet 
lære oss å kommunisere på nye måter. Den 
blomstringen bidrar til å gjøre mange av oss mer 
digitalt selvhjulpne i hverdagen. Det gleder meg 
å høre om dere som får til boksetrening hjemme 
i egen stue med treneren på iPaden. Og om Oslo 
Syd som har tatt initiativ både til sosiale og faglige 
treff  digitalt. 

Vi i Norges Parkinsonforbund har lagt vekt på å 
bidra med informasjon og rådgivning til de som 
trenger det. Vi har søkt og fått støtte til ekstra-
ordinært informasjonsarbeid fra Stiftelsen Dam. 
Derfor har vi i vår arrangert fl ere nettmøter, og 

Kjære alle sammen!

LEDER

Trygve Andersen
Forbundsleder

Foto: 
Olav Heggø

hatt bedre rådgivningstilbud enn ellers. Mange 
fag personer har stilt opp og svart på spørsmål 
fra dere. Vi deler noen av tipsene deres i denne 
 utgaven av Tema parkinson. 

I tillegg er våre likepersoner til stede og klare for 
å ta imot telefoner og mail fra dere som ønsker 
noen å snakke med. Et navn og bilde sier ikke så 
mye, men i år kan du bli kjent med dem gjennom 
intervjuer både her i Tema parkinson og i sosiale 
medier. 

På parkinson.no fi nner du oversikt over et stort 
antall likepersoner du kan ta kontakt med. Du 
fi nner også et variert utvalg av gode fi lmer om 
blant annet ulike aktiviteter, trening og hverdags-
mestring. 

I disse tider er det viktigere enn noen gang at 
vi alle tenker på og blir inkludert i våre kjerne-
verdier. Mitt budskap er at det til tross for 
 situasjonen så er det håp, optimisme, varme 
og medmenneskelighet, der ute. 

Med ønske om en god sommer! 
  
Vennlig hilsen 
Trygve Andersen  
Forbundsleder 
5. juni 2020 
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Bevarer mammas 
håndskrift

Morten har utarbeidet en skrifttype 
basert på håndskriften til mamma 
Vera som har parkinson.

Side 16
Mestringens mester

Audun Mykja, lege og nevrologisk 
musikkterapeut, brenner for 
parkinsonsaken. Nå er han aktuell 
med en ny fi lmserie.
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Side 18
Gode råd for en 
krevende tid

Logoped Katrine Kvisgaard er én av 
fl ere fagpersoner som deler nyttige 
råd for hvordan du kan håndtere den 
nye  hverdagssituasjonen og ivareta 
livskvalitet og mestring.

norgesparkinsonforbund

@NorgesParkinson

parkinsonnorway

norgesparkinsonforbund

INNHOLD

Likepersoner
Våre likepersoner setter gjerne av tid til en prat om 

det å leve med parkinson eller som pårørende. 

En likeperson har egne erfaringer med det å 

leve med en parkinsondiagnose eller med 

å være pårørende, og de har gjennomgått 

kvalifi seringskurs. Likepersonsarbeid handler 

om erfaringsutveksling. 

Du kan bli bedre kjent med noen av våre 

likepersoner på sidene 4–15.

Svein Stuge

Svein startet en likepersonsgruppe for 
pårørende i Skedsmo for ti år siden. Han 
anbefaler andre å gjøre det samme.

Marit Digernes

Marit mener det er viktig å være åpen og 
snakke om det som er vondt og vanskelig, 
men også om det som gjør en glad.
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LIKEPERSONER

Tekst:  
Kathrine Veland/ 

Thyra Kirknes

Foto:  
Sverre Nilsen/ 

privat

Renny har hatt parkinsondiagnosen siden 2009. 

På grunn av stemme vansker tar han ikke likepersons

samtaler over telefon, men svarer gjerne på epost. 

SVEKKET RØST,  
STERK STEMME

Renny Bakke Amundsen (67) har trent lenge på å legge mer 

vekt på muligheter enn begrensninger. Lederen i Oslo Syd 

Parkinsonforening har en røst som er svekket av parkinson, 

men har en sterk og tydelig stemme som blir lyttet til. 

Renny er opprinnelig fra Herøya i Porsgrunn, 
men har bodd både i Trondheim, Bø og Bærum. 
Nå bor han i Oslo. Han er tidligere IT-sjef, og har 
siden han sluttet i arbeidslivet brukt sin stemme 
til å hjelpe andre som har  parkinson.

Manglende stemme og korona stopper ikke 
Renny. Som lokalforeningsleder og likeperson 
i Norges Parkinsonforbund er han travlere enn 
noen gang. Fra egen stue.
– Det handler om innstilling, om hvordan man 
ser på livet. Og det har jeg trent på lenge, også 
før jeg fikk parkinson. Jeg tenker at flasken er 
halvfull, ikke halvtom. 

Venner betyr mye
Etter hjerneoperasjonen for to år siden ble par-
kinsonsymptomene verre og stemmen nesten 
borte. Til tross for justering blir det ikke bedre, 
og på grunn av korona ble både hastetimen på 

smerteklinikken og rehabiliteringsoppholdet 
avlyst. 
– Det er egentlig rart jeg ikke tar det tyngre, 
sier han. 

Han legger mye av skylden for at han tar det 
så bra på personer han har rundt seg – og aller 
mest på kona Diane som han traff på nettet i 
1997. Da bodde hun i USA, men to år senere 
 flyttet hun til Norge. 
– Diane er helt fantastisk! Hun tar mye ansvar 
for meg, hun kjenner meg så godt at hun skjøn-
ner hvordan jeg kommer til å reagere – før jeg 
gjør det. 

Renny har merket at den svake stemmen gjør 
at folk ser annerledes på han enn tidligere. 
– Fagpersoner jeg møter ser meg av og til som 
en svak person fordi jeg snakker lavt. 
Selv opplever han seg selv som sterk og med 

KONTAKTINFORMASJON RENNY:

E post: rennyba@online.no

Se listen over personer du kan kontakte 

på  parkinson.no
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mye ressurser og er opptatt av å vise hva han 
kan. For eksempel at han har laget sitt eget 
skjema som følger med på hvilke symptomer 
han har, sett opp mot medisinopptaket. 

Viktig å bruke hodet 
Det er viktig for Renny å holde seg i form men-
talt. Han er bevisst på å ta kontroll over egne 
tanker, og ikke tenke mye på det vanskelige. 
Da kan det bli litt for mørkt. 
– Når jeg tenker på fremtiden, ser jeg etter 
noe positivt. 

Mennesker gir han energi og sørger for noe annet 
å tenke på, det er også hans anbefaling til andre: 
– Kom deg ut blant folk, da blir det ikke så mye 
tid til å synes synd på seg selv, sier han.

Vervet som leder i Oslo Syd Parkinsonforening 
holder han aktiv etter at han sluttet å jobbe. 
Foreningen har også gitt han en ny god venn for 
livet. Nå er Per Erik Hansen og Renny et radar-
par i foreningen. 

Livet på nettet
Renny har alltid brukt internett mye både i jobb 
og privat, og har blitt kjent med mange mennes-
ker over hele verden på den måten. Heldigvis har 
ikke det endret seg etter at han fikk parkinson. 
– Jeg skjelver ikke, finmotorikken fungerer fint. 
PC er et nyttig verktøy for meg. 

Han holder fortsatt kontakt med de fleste av 
 vennene rundt omkring gjennom Facebook og 
andre sosiale medier.
– Jeg føler at de fortsatt ser på meg som den 
«gamle» Renny, fra før jeg ble dårlig. Det er en 
god følelse. 

Han er åpen om parkinsondiagnosen både på 
nettet og når han møter folk. Det har skjedd flere 
ganger at tidligere bekjente tar kontakt når de 
selv opplever å få parkinson. 
– Jeg vet hvordan det er og det er godt å kunne 
være til hjelp for andre. 

Digitale møteplasser
Datainteressen har også kommet til nytte for 
lokalforeningen. Han oppdaterer hjemmesidene 
i lokalforeningen og sender nyhetsbrev til med-
lemmene. Oslo Syd er en aktiv forening med flere 
treffpunkter hver uke. Da korona i mars gjorde at 
alle møter og treff måtte avlyses, snudde han seg 
rundt og fant digitale løsninger. Nå kan de som 
vil delta både på sosiale treff, stemmetrening og 
fysisk trening over internett. Medlemmene sitter 
hjemme hos seg selv, og Renny bidrar med tek-
nisk hjelp til de som trenger det. Teknologiske 
løsninger kan ikke erstatte ekte møter med andre 
mennesker, men det er likevel blitt en verdifull 
erstatning denne våren.
– Jeg tenkte at koronasituasjonen ga oss en unik 
mulighet til å få flere av medlemmene til å bruke 
data. Det har gått over all forventning, synes han. 

Samfunnet åpner 
Når vi snakker med Renny venter han på trans-
port hjem etter trening hos fysioterapeuten. 
Samfunnet har endelig begynt å åpne sakte opp 

igjen. Renny var tidlig ute med å sikre seg en 
time. 
– Selv om teknologien gir muligheter er det noe 
annet å møtes ansikt til ansikt enn å trene på 
ergometersykkel hjemme. Vanligvis går jeg til 
fysioterapeut to ganger i uken. 

Tenk positivt
Ekteparet elsker å reise. De reiser flere ganger 
i året, og har vært mye i Europa og i USA. I vår 
har de måttet avlyse den planlagte turen til 
Syd-Frankrike med gode venner. 

Renny og Diane skulle få en etterlengtet ferie og 
avbrekk i hverdagen. Nå koser de seg med turer 
i nærområdet, enten i hverandres selskap eller 
med trygg avstand til noen få venner. Det er også 
hyggelig, men de gleder seg til å sette seg på et 
fly ut i verden når det blir trygt igjen. 
– Å planlegge og glede seg til neste reise gir 
oss energi.
 

Per Erik Hansen og Renny har 

blitt nære venner etter at de 

traff hverandre gjennom lokal

foreningen. 

Renny og Diane Amundsen 

feiret 20 års bryllupsdag i fjor. 

De giftet seg like etter at hun 

flyttet til Norge i 1999. 

Endelig begynner hver

dagen å bli litt mer normal 

etter en periode hvor alt 

har vært stengt. Til vanlig 

går Renny til fysioterapi 

to ganger i uka, han 

synes det er godt å være 

tilbake.
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Tove KrøgerAndersen (54) fikk vite at hun hadde 
 parkinson dagen før hun fylte 50 år, og bursdagsfeiringen 
ble ikke helt som planlagt. Ved å melde seg inn i forbun
det har hun og mannen fått nye venner, og funnet en måte 
å leve både med hverandre og sammen med parkinson 
på. Pluss MS. 

For Kari Brekke Arnesen (66) kom interessen for 
 parkinson gradvis. Den pensjonerte læreren fra 
 Nordland er pårørende og engasjert både i forbunds
styret og i egen fylkes og lokalforening. Selv om hun 
tenker på fremtiden, lar hun ikke bekymringene ødelegge 
 hverdagen. Nå håper hun andre pårørende tar kontakt. 

LIKEPERSONER

Tekst : 
Linda Paulsen Vik 

Foto:  
Sverre Nilsen

LIKEPERSONER

Tekst:  
Linda Paulsen Vik

Foto:  
Steinar Arnesen

–Det jeg kanskje merker mest med parkinson i 
dag, er at ting som jeg brukte 10 minutter på å 
gjøre tidligere, bruker jeg gjerne 40 minutter på 
nå. Jeg fokuserer på å være tålmodig og positiv 
i hverdagen.

Det første jeg gjorde da jeg fikk parkinson var 
å melde meg inn i forbundet. Det ble en posi-
tiv erfaring. Da jeg fikk diagnosen bodde jeg 
i Trondheim og fikk kontakt med parkinson-
miljøet der. Jeg husker godt en av de første 
treningsgruppene jeg var med på, jeg endte opp 
med å stå og grine foran alle sammen. Den for-
ståelsen jeg ble møtt med gjorde meg så inderlig 
godt. Jeg følte meg heldig som hadde møtt disse 
menneskene.

Jeg synes det er veldig viktig at pårørende har 
egne møteplasser og kan snakke sammen og 
dele egne erfaringer. Jeg er selv pårørende til 
en mann med parkinson og har deltatt på mange 
pårørendesamlinger. En gang opplevde jeg noen 
som sa i samlingen at dette var første  gangen 
noen hadde spurt hvordan den pårørende 
hadde det. 

Jeg tror det er vanlig at pasienten blir satt i 
fokus og at de pårørende fort kan bli litt glemt. 
Som pårørende har man en annen måte å ha det 
tøft på. Derfor synes jeg det er bra at forbundet 
har ordningen med likepersoner. At vi som er 
likepersoner kan være til stede for andre som 
 trenger noen å snakke med.

Min mann fikk parkinson i 2009. Han har ikke 
så store plager med sykdommen i dag, men skjel-
vingene har økt litt den siste tiden. Deres første 
møte med andre i samme situasjon var i den 
lokale foreningen. Det gjorde sterkt inntrykk. 
Vi fikk høre historier der noen var rammet av 
impulskontrollforstyrrelser. 

Jeg ble litt bekymret over hvordan fremtiden 
kom til å bli, og ikke minst veldig redd for at 
dette skulle skje med oss. Hvis mannen min 
skulle få impulskontrollforstyrrelser, hva skulle 
vi gjøre da? 

Jeg tenker at jeg må huske på at «parkinson ikke 
er det samme som parkinson». Det er ingen som 
blir rammet av sykdommen på lik måte. Det har 
vært en trøst for meg, men så har jeg også sett 
hvordan det kan bli. Jeg har hørt noen skrekk-
historier, og usikkerheten over at jeg ikke vet hva 
som kommer i fremtiden er litt skremmende. 
Nå går det imidlertid bra og vi priser oss lykkelig 
for det, og fokuserer på ting vi kan gjøre i dag, 
forteller hun.

Mannen min har MS (Multippel sklerose), og i 
hverdagen lever vi sammen med hver vår syk-
dom.Vi forstår hverandre og hvordan det er å 
være syk selv om det ikke er samme sykdom. 
Vi løfter hverandre opp og passer på hverandre. 
Vi drar sammen på møter både i MS-forbundet 
og i parkinsonforbundet, til legen og nevrologen 
og på rehabiliteringsopphold. Det har styrket 
vårt forhold og gjort at vi er kommet enda nær-
mere hverandre. Det gjør godt for oss å kunne 
holde oss oppdatert og informert på hverandres 
sykdom, og ikke minst møte andre i samme 
 situasjon. 

Parkinson er en sykdom som ikke alltid synes på 
utsiden selv om den har tatt plass inne i kroppen. 
Jeg opplever at når jeg forteller andre personer 
at jeg har parkinson, så blir de overrasket. De ser 
det ikke på meg. Men så har de heller ikke sett 
meg på de dårlige dagene. Vi har alle de dårlige 
dagene. Men det som er fint er at mannen min 
har brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det 
vil si at det er en person som kommer hjem til 
oss 23 timer i løpet av uken, og hjelper oss med 
det vi har behov for. Det gjør ting veldig mye 
enklere for oss.

For meg var det veldig viktig å møte andre i 
samme situasjon da jeg fikk diagnosen. Jeg har 
møtt så mange flotte mennesker på veien, og 
fått nye og ordentlig gode venner. Nettopp fordi 
jeg valgte å bli en del av forbundet og det lokale 
 parkinsonmiljøet.

Tove KrøgerAndersen 

bor på Vestskogen på 

Nøtterøy og har hatt par

kinson i fem år. Hun er en 

av mange likepersoner 

i Norges Parkinsonfor

bund, personer du kan 

kontakte hvis du vil ha 

noen å snakke med. 

Kari og mannen fokuserer 

på alt de kan gjøre med 

dagen i dag. Turer med 

bobilen og håndarbeid i 

solen gir ekstra energi og 

livskvalitet for ekteparet 

fra Nordland.

GJENSIDIG 
STØTTE

PÅRØRENDE MÅ 
IKKE GLEMMES

KONTAKTINFORMASJON KARI:

Tlf: 917 91 849

Epost: karibarn@online.no

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no

KONTAKTINFORMASJON TOVE:

Tlf: 407 47 104

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no
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Det er noe dritt å sitte hjemme alene etter 

å ha vært gift i over 50 år. Heldigvis finnes 

det lyspunkter. Som sol. Og golf. Og å dele 

erfaringer med andre. 

LIKEPERSONER

Tekst: Thyra Kirknes/
Kathrine Veland

Foto: Olav Heggø 

– Sykdommen er vond, men Bjørg har taklet 
livet med parkinson veldig bra, forteller Svein 
Stuge (81). – Nå kan hun ikke prate lenger, men 
da hun kom inn på sykehjemmet, sa hun at hun 
ikke kunne hatt det bedre. Nå har hun bodd der 
i to år. 

Viktig at hun har det godt
Svein vet at kona har det godt. Det gjør det 
 lettere for han å takle at de ikke bor sammen. 
Han liker å skryte av de som jobber der, han 
synes de fleste er både dyktige og vennlige. 

Det som ikke er noe hyggelig, er å sitte hjemme 
alene, etter å ha vært gift i over femti år. 
– Jeg kjenner på det. Jeg ser på gamle bilder 
og tenker at «slik blir det aldri mer». Det er 
noe dritt! Men sånn er livet. 

Likevel prøver han å se positivt på tilværelsen, 
det mener han er viktig. 

Adskilt av korona
Da korona kom gikk det fem uker uten at Svein 
fikk møte Bjørg. Det var flere som ble smittet 
på samme sykehjem og Svein har forståelse for 
reglene, men han legger ikke skjul på at det var 
tøft. Da sykehjemmet endelig åpnet opp for et 
møte var det etter timebestilling. 
– På grunn av demens merker ikke Bjørg for-
skjell på om det har gått en time eller fem uker, 
men det gjør jeg.

Møtet ble en stor nedtur for Svein. Bjørg og Svein 
ble plassert ute på hver sin ende av et tre meter 

Svein snakker gjerne med 

andre pårørende over 

telefon.  

– Vi som har vært i denne 

situasjonen en stund har 

veldig mange erfaringer. 

Det deler vi gjerne.

SÅNN ER 
 LIVET

KONTAKTINFORMASJON SVEIN:

Tlf: 958 30 527

Epost: svein.stuge@vikenfiber.no

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no

langt bord. Sammen med dem var en ansatt fra 
sykehjemmet. 
– Det er vanskelig å kommunisere slik, men det 
vanskeligste er å ikke kunne holde rundt henne 
og gi henne en klem. 

Golf – uansett vær
Like etter at Bjørg flyttet på sykehjem flyttet 
Svein inn i en leilighet de hadde kjøpt for å til-
bringe alderdommen sammen. Etter to år har 
han nå flyttet igjen, og bor litt mer sentralt. 
– Jeg må ha sol! Det var fint om formiddagen, 
men for trist å sitte i skyggen på min veranda og 
se over til de som hadde kveldssol om ettermid-
dagen. Også er det kjekt med kort vei til toget.
Så lenge Svein vet at Bjørg har det bra klarer 
han også å ta vare på seg selv. I går var han på 
golfbanen. Han forteller at været har vært litt 
svingende i det siste, og i går haglet det side-
lengs. Det var likevel ingen grunn til å gi  seg, 
han  fullførte hele runden. 

Start pårørendegruppe selv
Svein startet en likepersonsgruppe for pårørende 
i Skedsmo for ti år siden, og den er fortsatt aktiv. 
Han anbefaler andre å gjøre det samme. 
– Man kan selvfølgelig håpe at andre setter i 
gang, men noen blir jo nødt til å ta det første 
steget. 

Svein måtte forsøke flere ganger før det begynte 
å komme folk.
– Det gjelder å ikke gi seg. For når det først 
 kommer i gang viser det seg at det er et stort 
behov. Nå er det stadig nye pårørende som 
 kommer på treffene. De deler erfaringer, både 
gleder og  sorger, og snakker om alt mulig. 
 Opplevelser med sykehjem, kontakt med helse-
vesenet,  forskjeller mellom ulike kommuner. 
– Det som blir sagt der, det går ikke videre. 
Jeg skulle bare ønske at det var flere menn som 
 deltok.
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Margit Lidi (64) er opptatt av at det er lov å reagere og 
kjenne på de følelsene som kommer når du får parkinson. 
Den mentale biten er veldig tøff for mange. Sykepleieren 
måtte selv fordøye både det ene og det andre før hun 
selv anerkjente diagnosen. 

For Marit Digernes (57) er det viktig å snakke om det 
som er vanskelig. Det kan man nemlig bli glad av har hun 
erfart. Som fastboende Stordværing er hun vant til en 
storm i ny og ne, og går ikke av veien for å ta opp tunge 
temaer. Hun er en kreativ sjel og er utdannet sykepleier. 

LIKEPERSONER

Tekst:  
Linda Paulsen Vik

Foto:  
Sverre Nilsen

LIKEPERSONER

Tekst:  
Linda Paulsen Vik

Foto:  
privat

Min far hadde parkinson. Det var slik jeg kjente 
sykdommen fra før. Jeg har bakgrunn som syke-
pleier, og da jeg selv fikk sykdommen, fikk jeg 
litt panikk. Jeg valgte bevisst å ikke fortelle det 
til noen før jeg greide å si det høyt til meg selv. 
Det gikk én måned før jeg fortalte det til man-
nen min. Da var svaret hans: Dette skal vi klare 
sammen! Det har vært utrolig viktig for meg å 
få den støtten. 

Da jeg selv hadde akseptert sykdommen, valgte 
jeg å fokusere på mulighetene som finnes. Det 
tror jeg man har mye å vinne på i det lange løp. 
Allerede halvannet år etter at jeg fikk  parkinson, 
var jeg på Ringen Rehabiliteringssenter. Det 
var nyttig og fint for meg å komme tidlig på 
rehabilitering. Det er viktig for å bli kjent med 
sykdommen, og hva vi kan gjøre for å bremse 
utviklingen. 

Plutselig ble hele landet stengt ned. Jeg hadde 
akkurat kommet meg etter et benbrudd, der 
jeg måtte holde meg i ro i flere måneder. 
Endelig hadde benet blitt bra igjen og jeg fikk 
overskudd til å gå ut på kafe og møte andre, 
bli med på  parkinsontreninger, gå på yoga og 
pilates. Jeg syntes livet var fint. Så kom korona 
og alt ble begrenset igjen. Jeg opplevde en stor 
sorgreaksjon på lik linje som den dagen jeg fikk 
 parkinson. Situasjonen lammet meg. Jeg følte 
meg både innestengt og utestengt på samme tid. 
Jeg ble redd for fremtiden, og det var flere som 
ringte til meg som sa det samme. Jeg brukte 
noen uker på å komme meg igjennom dette. 

Nå har jeg det bra igjen, og jeg lever godt med 
sykdommen som ikke preger meg så mye i hver-
dagen. Da jeg fikk parkinson fortalte jeg det først 
til min nærmeste familie, og etter hvert til resten 
av verden. Jeg synes det er viktig å være åpen om 
det og snakke om de tunge tingene. Men det er 
like viktig for meg å snakke om og finne ut hva 
som gjør meg glad. Det har vært mye ansvar og 
alvor i livet mitt. Å få en kronisk diagnose kan 
jo lett bli veldig alvorlig og trist. 

 Jeg fikk en veldig god venninne på et kurs jeg 
deltok på. Hun har jeg fått ett nært og fint for-
hold til selv om vi bor på ulike steder i landet. 
Vi har kontakt på videosamtaler flere ganger i 
uken, og deler våre erfaringer og historier. Det 
har vært utrolig viktig å ha henne som venn, og 
jeg vet at vi kan snakke sammen om alt uten at 
det blir tatt ille opp. 

Jeg har jobbet aktivt med stressmestring, og har 
derfor kunnet redusere svært mye på medisin-
dosen. Før hadde jeg voldsomme bivirkninger i 
form av søvnløshet, manier, uro og rare tanker. 
Nå har jeg det bra på alle vis, og det å ha et godt 
liv med færre medisiner har blitt en viktig sak 
for meg. 

Jeg har opplevd det å ha flere sykdommer. 
I 2019 fikk jeg føflekk-kreft, og det klarte jeg 
ikke å ta helt innover meg. Det var nok med én 
sykdom i hverdagen. Dermed var bekymringene 
for at kreften hadde spredt seg til stede, men 
ikke dominerende. Jeg valgte bevisst å fokusere 
på parkinson, da det er en sykdom jeg må leve 
videre med alltid. Vi har alle forskjellige måter 
å håndtere og reagere på, og det er ingen riktig 
eller feil måte. 

Min erfaring er at mange ikke melder seg inn i 
forbundet fordi de ikke føler seg «syke» nok. Jeg 
tror at de synes det er skummelt å se hvordan 
sykdommen kan utvikle seg når de møter andre 
som har hatt parkinson i mange år. For meg har 
det vært viktig å komme inn i et miljø med andre 
som også har diagnosen, og dele erfaringer og 
få forståelse. Jeg lever ellers et aktivt liv, både 
fysisk og mentalt. Det gir meg mye i hverdagen 
å kunne bidra og være en del av samfunnet. 

Margit har hatt parkinson 

i fem år. For henne har det 

vært viktig å møte andre i 

samme situasjon.

Marit fikk parkinson i 

2011, og har fått flere 

nye og gode vennskap 

gjennom forbundet. 

REAGÉR SOM 
DU GJØR

INNESTENGT 
OG UTESTENGT

KONTAKTINFORMASJON MARIT:

Epost: marit.digernes@gmail.com

Hvis du sender en epost kan Marit ringe deg 

når det passer. 

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no

KONTAKTINFORMASJON MARGIT:

Tlf: 476 62 224

Epost: margitlidi11@gmail.com

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no
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Geir Steinkjær (53) jobbet som sykepleier før 
han fikk parkinson i en alder av 45 år. Det ble en 
tøff start på parkinsontilværelsen, og veien til 
depresjonen var kort. På det verste trodde han at 
selv hunden ikke likte ham, men der tok han feil. 

John Erling Strøm (59) synes selv han var heldig som fikk 
parkinson. Dette begrunner han blant annet med å ha fått 
nye og gode venner, møtt fantastiske mennesker og at han 
har kommet inn i ett miljø han ellers ikke ville gjort. John fikk 
parkinson for fire år siden, og er aktiv i Møre og Romsdal 
Parkinsonforening. 
 

LIKEPERSONER

Tekst:  
Kathrine Veland

Foto: 
Sverre Nilsen

LIKEPERSONER

Tekst:  
Linda Paulsen Vik

Foto:  
Khanittha Strøm

Geir er født og oppvokst i Gausvik, en vakker 
bygd sør for Harstad, og vært Osloborger siden 
1992. 

Det viktigste for Geir i yrkeslivet har vært evne til 
å ta initiativ og være ansvarsbevisst, ha oversikt, 
være omgjengelig, presis og nøyaktig og ikke 
minst inneha evne til å gjøre det lille ekstra. 

Jeg gikk jeg ned 20 kilo og turte ikke å gå ut eller 
svare på telefonen. Jeg var livredd for å se meg i 
speilet, og jeg følte at hele verden raste sammen. 
Det var en mørk tid. Det tok lang tid før jeg kom 
meg opp og ut igjen.

I starten var jeg så langt nede at jeg til og med 
trodde at hunden min ikke likte meg. Jeg prøvde 
mindfulness, der noen pratet mens det var lyder 
fra fugler, elver og kirkeklokker i et opptak i bak-
grunnen. Jeg hørte bare kirkeklokkene, og tenkte 
at terapeuten ikke ville meg noe godt. Det var 
slitsomt. Nå er jeg uføretrygdet, og sørget for å få 
kommunal bolig. Jeg har ikke økonomi til å delta 
i mange aktiviteter. Det er vanskelig å gå fra et 
normalt liv til å føle seg som en uviktig person i 
samfunnet. 

Det har vært utfordrende å finne frem i mylderet 
av papirer og skjemaer uten støttespillere. 
Jeg måtte kjempe for rettighetene mine samti-
dig som jeg var veldig deprimert og sårbar. Jeg 
bygget opp mot til å ta kontakt med andre. Da 
de ikke hadde tid til å prate, tenkte jeg at jeg 
aldri skulle ringe noen igjen. Alt som gikk imot 
meg var et nederlag. Med parkinson har jeg også 
følt meg dum og klønete, og jeg har blitt mer 

Godt med et svar
Jeg har hele tiden sagt at jeg var heldig som 
fikk parkinson. Mange blir lei seg av å få en slik 
 diagnose, og det skjønner jeg veldig godt. Men 
selv var jeg glad for at det ikke var verre. Jeg 
hadde på diagnosetidspunktet gått til utredning 
en stund, og det var godt for meg å få et svar på 
hva som var galt. 

Reiseglad 
Jeg reiser fremdeles like mye som jeg gjorde 
før jeg fikk parkinson. Det er jeg veldig glad i og 
kommer til å fortsette med så lenge jeg kan. I det 
daglige er jeg opptatt av å trene og holde meg 

aktiv hver dag. Jeg har også fått en del hjelpe-
midler fra Nav som forenkler hverdagen for meg. 
Jeg har komfyrvakt, varmestrømpe, skosåler og 
hansker med varme i. 

Korona
Slik situasjonen er i dag med koronaviruset, 
 prøver jeg å gå tur hver dag uansett hvilket vær 
det er. Jeg holder god avstand til alle som jeg 
møter på veien. Det er lite aktivitet for tiden, 
ingen kurs eller faste treninger. Derfor er det 
ekstra viktig å komme seg ut. Det skal jeg fort-
sette med, i tillegg til å trene til Youtube-videoer. 

sjenert. Nå prøver jeg å se meg i speilet og ta tak 
i det. Et godt tips for meg, var å skrive ned alle 
følelser og tanker. Jeg gråt mens jeg skrev, men 
da jeg var ferdig med å skrive, rev jeg arket i 
stykker og var ferdig med saken. 

Det går an å komme seg opp igjen fra å være 
langt nede. Nå har jeg speil på veggene igjen. 
Hunden min, en Jack Russel Terrier på 5 år, 
er en god ledsager og turkamerat. På tur har jeg 
tilfeldigvis møtt andre med parkinson. Vi har 
snakket om hunder, og så har de spurt om jeg 
også har parkinson. Jeg har blitt kjent med flere 
jeg kan gå tur sammen med. Hunden har hjulpet 
meg med sorgen og tapet som parkinson har ført 
med seg for meg. 

Depresjon kan være en del av sykdommen. 
Det er viktig å ikke legge seg ned og gjemme seg. 
Det finnes håp der ute, og det er lov å stille krav!

Gjør de tingene du orker. Vær sosial der du er trygg, 

 forteller Geir som oppfordrer andre unge med 

 parkinson til å ta kontakt. 

John liker å gå turer og det akter han å fortsette med. 

Han holder kontakten med venner og kjente på telefon 

eller Messenger, og håper andre som sitter hjemme 

alene og har behov for å snakke med noen tar kontakt. 

EN TØFF START KUNNE VÆRT VERRE

KONTAKTINFORMASJON JOHN:

Tlf: 988 71 875

Epost: stroemjo@gmail.com

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no

KONTAKTINFORMASJON GEIR:

Tlf: 469 12 101

Epost: geirsteinkjaer@gmail.com

Se listen over personer du kan kontakte på 

 parkinson.no
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MESTRINGENS 
MESTER

Han ville gjerne vært der fysisk til stede for deg akkurat nå, Audun 
Myskja. Legen og den nevrologiske musikkterapeuten brenner 
for parkinsonsaken. Nå er han aktuell med en ny fi lmserie med 
gode råd og tips som kan gi deg indre ro og styrke til å mestre 

hverdagen på best mulig måte.

til dem. Det er en god begynnelse å akseptere 
at du ikke er slik du kanskje ønsker å være og at 
livet ditt ikke er slik du skulle ønske at det var.
– Ingen ønsker seg parkinson, eller andre 
 kroniske sykdommer og plager. Naturligvis vil 
vi ha liv, vi vil ha glede. Da må vi starte et sted. 

Helt konkret kan du gjøre en liten ting som er 
bra for deg i dag. Det er en måte å komme i gang. 
I fi lmserien tar Myskja fram fl ere tiltak som han 
har fått til å fungere over tid med et stort antall 
mennesker. 
– Jeg håper det vil hjelpe deg også!

Pust som en proff 
Pust er sentralt for å kunne roe kropp og sinn. 
Når vi er bekymret går pusten gjerne i stå.
– Mange med Parkinsons sykdom som jeg har 
jobbet med har altfor mange pust i minuttet. 
Da blir de kavet opp, og tankene og kroppen blir 
deretter. Det er en ond sirkel som er krevende å 
komme ut av.

Ved å bli bevisst på hvordan du puster kan 
du bygge indre ro, uansett hva du står i. 
– Du har sikkert hørt frasen «pust dypt med 
magen». Vi puster fortsatt med lungene, men 

Doktor Myskja går ofte sine egne veier og tenker 
utradisjonelt i behandlingssammenheng. Han 
legger vekt på sammenhengen mellom kropp og 
sinn – det hele mennesket skal med i Myskjas 
fi losofi . Gjennom arbeid med parkinson i over 
20 år har han opparbeidet seg en unik erfaring i 
oppfølging av mennesker med parkinson i ulike 
faser av livet. Ikke minst har han systematisert 
hva vi kan gjøre selv i hverdagen for å få det 
bedre – det han kaller mestringsmedisin.

Bli oppmerksom
Koronaepidemien setter sine spor. Dagene er 
for mange preget av usikkerhet for framtiden, 
indre stress og bekymring. Myskja mener det 
er små ting vi alle kan gjøre i hverdagen for å få 
det bedre. Det handler både om bevissthet og 
 oppmerksomhet. 

– Bruk ressursene i deg og rundt deg: Gi meg 
sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, 
mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å 
vite forskjellen.

Hverdagsmestring handler om å bli oppmerksom 
på hvordan vi bruker øyeblikkene i en vanlig 
dag: Hvordan puster vi? Hvordan beveger vi oss? 

Hva gjør vi med tankene? Hvordan er kropps-
holdningen?

Myskja husker godt en parkinsongruppe han 
hadde på trening. Alle hoppet, spratt og var i 
aktivitet. Da treningen var over la han merke 
til hvordan deltakerne gikk tilbake til parkinson-
gange, fremoverlutende, med korte skritt. 
– Det er ikke nok å trene – oppmerksomhet 
i hverdagen kan gjøre større utslag i helse og 
 funksjon over tid!

Godta vonde tanker
Myskja peker i sin nye fi lmserie på det brutale 
faktum at livet vårt skjer i nåtid. 
–Vi kan tenke om fortid, vi kan tenke om fram-
tid, men det vi har – er her og nå. Jeg vet at 
mange sliter med bekymring, negative tanker, 
framtidspessimisme – alt det som ligger der. Vi 
kan si: Opp med motet! Tenk positivt! Se alltid 
lyst på livet! Men det er ikke så enkelt i praksis. 

Myskjas erfaring er at positiv tankegang ikke er 
nok når livet virkelig går en imot. Det fungerer 
bedre å godta de tankene som faktisk er der enn 
å skape andre. Til tross for at de er negative, 
 kanskje også vonde. Vær på vakt og legg merke 

PORTRETT

Tekst: 
Sverre Nilsen

Foto: 
Olav Heggø

det som er viktig er mellomgulvets bevegelser. 
Et godt åndedrett vil gjøre deg bedre i stand til å 
mestre stress, bekymring, og alt som følger med 
sykdommen.

Mye i verden skal helst skje fort, men akku-
rat pusting er det bedre å gjøre sakte. Uansett 
utgangspunkt mener Myskja at en reduksjon 
i antall pust i minuttet vil utgjøre en stor for-
skjell i praksis. Som proff  mener han at du kan 
komme helt ned mot fem til seks inn- og utpust 
i  minuttet. 
– Det kan virke lite, men det er en treningssak. 
Mange med parkinson strever med å puste dypt, 
da må det mer trening til. Kroppen lager ikke 
oksygenet selv.

I fi lmserien viser Myskja praktiske eksempler på 
hvordan du kan puste bedre.

Du kan se alle fi lmene 

med Audun Myskja på 

parkinson.no
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GODE RÅD

FAGPERSONER

Tekst:  
Anette Bekkelund

Da våren brått ble snudd på hodet, var det mange som over natten ble 
forhindret fra å treffe terapeuten sin, dra på treningssenteret eller å møte 

andre i den lokale treningsgruppa. Parkinson tar ikke hensyn til at samfunnet 
endrer seg på denne måten, og derfor er det ekstra viktig å fokusere på alt 

du kan gjøre selv, hjemmefra eller utendørs i skog og mark. 

Fysioterapeuten: Hold fokus på 
alt du  fremdeles kan gjøre

Fysioterapuet Per Ola Wold-Olsen jobber i 
 ParkinsonNet og er fagveileder for fysioterapi og 
koordinator for Oslo-området. Nedenfor gir han 
deg noen tips for hvordan du på best mulig måte 
kan drive med egentrening og aktiviteter, samt 
hva du kan gjøre i freezing-situasjoner.

Dersom du ønsker å trene innendørs hjemme 
hos deg selv, finnes det gode treningsvideoer 
med parkinsonrettede øvelser på websiden 
parkinson.no. Her kan du både se, lese og høre 
om trening. 

Husk at du fortsatt kan gå og sykle utendørs om 
du har mulighet for det. Her kan du for eksempel 
legge inn perioder med økt tempo og lengre steg 
for bedre treningseffekt. Husk å holde avstand og 
følge myndighetenes råd!

Innsendt spørsmål: 
Hva er freezing?

Svar fra Per Ola: Freezing (tilfrysning) er en 
tilstand du kan oppleve når du har levd med syk-
dommen en god stund. Du ønsker å ta et skritt 
fremover, men beina oppleves å være limt fast i 
underlaget. Eller at stegene blir små og trippete. 

Mange ulike teknikker fungerer for ulike per-
soner og du må rett og slett prøve deg fram for 
å finne ut hva som fungerer best for deg. For 
eksempel kan det være å mentalt tenke seg ut 
av situasjonen. For andre er det en løsning å 
ta et skritt til siden eller bakover, eller gå i takt 
til musikk (her fungerer det fint å nynne selv). 
Noen har god erfaring med å se fysiske ting, som 
for eksempel en teipstripe på gulvet, eller ha 
laserstripe på rullatoren. 

Innsendt spørsmål: 
Hvorfor vil ikke fysioterapeuter, i tillegg til å 
veilede og sette i gang apparat-trening, utøve 
massasje? Av erfaring er det vanskelig å få dette 
utført. Men som parkinsonpasient føler jeg mange 
ganger et behov.

Svar fra Per Ola: Mange tenker på massasje når 
en hører fysioterapi, og mange er vant til en 
form for passiv behandling på benk med ønske 
om fremmet funksjon eller redusert smerte. 
Forskningen forteller oss at trening og øvelser 
er viktig når en har Parkinsons sykdom. Det er 
dessverre ingen forskning som støtter massasje 
for stiv parkinsonkropp, da stivheten kommer 
fra feil i nervesystemet. Jeg vet at mange med 
parkinson liker massasje og det føles godt i 
etterkant. Jeg kjenner flere som velger å gå til 
en massør. De er også mye flinkere til å massere 
enn fysioterapeuter. 

Logopeden:  
Les høyt hver dag

Katrine Kvisgaard er logoped og fagveileder 
i ParkinsonNet. Trenger du hjelp til stemme-
trening, mimikk, uttale og svelging? 
Logopeder kan nå gi behandling og veiledning 
via video og telefon. Du får hjelp av logopeden 
til å koble deg opp. 
 
Dersom du trenger å komme i gang med behand-
ling hos logoped for første gang, trenger du 
henvisning fra lege. Det finnes imidlertid gode 
videoer på parkinson.no som alle kan benytte 
når som helst.

SPØR OSS OM DET  
DU LURER PÅ

Ti fagpersoner deler nyttige råd 

og verktøy for hvordan du kan hånd

tere den nye  hverdagssituasjonen og 

ivareta livskvalitet og mestring på en 

god måte. Vi har oppsummert noen av 

vårens tips og råd, spørsmål og svar.

1 Fysioterapeut  
Per Ola WoldOlsen

2 Logoped  
Katrine Kvisgaard

3 Ergoterapeut  
Nina Bondkall

4 Ergoterapeut  
Cecilie  Gjersum

5 Familieterapeut  
Bjørn Tore Bergem

6 Parkinsonsykepleier  
Dorthe  Thomsen

7 Parkinsonsykepleier  
 Ragnhild  Støkket

8 Jurist  
Atle Larsen

9 Ernæringsfysiolog  
Asta Bye

10 Nevrolog  
Arnulf Hestnes

Fagpersoner med god kunnskap om 

 parkinson, svarer alltid på spørsmål 

fra dere i vår spørsmål og svar

tjeneste. Dersom du brenner inne med 

noe du lurer på, kan du når som helst 

stille spørsmål til våre mange dyktige 

fagpersoner. Ingen spørsmål er for 

små eller for store. Det du lurer på, 

 lurer nesten alltid også noen andre på.

Alle spørsmålene og svarene blir 

 anonymisert før de  publiseres.
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Innsendt spørsmål: 
Kan logoped hjelpe med steinansikt/
maskeansikt?

Svar fra Katrine: Steinansikt, eller maskeansikt, 
er noe man trener samtidig med  stemmeøvelser. 
Stemmeøvelsene skal gjøres med store bevegel-
ser, både når det gjelder artikulasjon og stemme-
kraft. Hvis du sier for eksempel «A» med godt 
åpen munn, trener du samtidig mimikken. Hvis 
du leser en setning med god stemmekraft, beve-
ger du musklene i ansiktet mer enn hvis du leser 
med lav stemme. Når dette gjentas ofte, trener 
du smidigheten og muskulaturen i ansiktet. 
Over tid vil det gi deg bedre mimikk.

Innsendt spørsmål: 
Mannen min har begynt å sette maten i halsen. 
Bør han gå til logoped?

Svar fra Katrine: Så fint du tar opp dette. Det er 
mange med parkinson som opplever utfordrin-
ger med spising og svelging før eller senere. Det 
er lurt å gå til logoped for å kartlegge om det er 
svelgevansker. I første omgang kan det dreie 
seg om at han har utfordringer med å gjøre flere 
ting på en gang (for eksempel snakke og spise), 
glemmer å svelge ned, eller har feil hode- og 
sitte stilling. Logopeden gjør en vurdering av hele 
situasjonen, og kan hjelpe dere med tilpasninger 
og riktige tiltak.

Ergoterapeuten:  
Sett deg mål for dagen

Ergoterapeutene og fagveiledere i ParkinsonNet, 
Nina Bondkall og Cecilie Gjersum har flere tips 
om alternative måter å utføre praktiske gjøremål 
og meningsfulle aktiviteter på under koronatiden. 

• Handle mat på nett i stedet for å handle i 
butikk 

• Planlegg innkjøp så du slipper å handle så ofte
• Sett deg noen små mål for dagen
• Gå en tur
• Rydd i en skuff
• Ring en venn
• Skriv dagbok 
• Legg inn små treningsøkter i hverdagen
• Reis deg opp og ned tre ganger hver gang 

du reiser deg fra stolen
• Ta medisiner til rett tid, spesielt viktig om 

du sliter med eller er redd for fall
• Øv deg på å komme deg opp fra gulvet
• Ha godt med lys 

Innsendt spørsmål: 
Hva kan en ergoterapeut bidra med?

Svar fra Cecilie: Ergoterapeuter kan hjelpe med 
å utføre aktiviteter som er viktige for deg. Dette 
kan gjøres på ulike måter, alt etter hva som er 
behovet ditt: Det kan være å prøve ut og søke om 
nødvendige og riktige hjelpemidler. Eller det kan 
være å finne strategier som fungerer for deg så 
du er mest mulig selvhjulpen med daglige aktivi-
teter. For eksempel å ta på klær og sko, lage mat, 
være i aktivitet, fortsette med en hobby. Tenk på 
hvilke gjøremål som er viktige for deg for å opp-
rettholde god livskvalitet.

Innsendt spørsmål: 
Hva slags hjelpemidler er vanlige etter å ha hatt 
parkinson en stund?

Svar fra Cecilie: Det er veldig individuelt. Der-
som et hjelpemiddel kan bidra til at man er mer 
selvhjulpen, og man bruker det riktig, så kan det 
være til god hjelp i hverdagen. Det er ikke hen-
siktsmessig å skaffe seg hjelpemidler uten at det 
er nødvendig.

Noen har behov for et ganghjelpemiddel (for 
eksempel rullator eller stokk) for å kunne gå 
lengre avstander og for å kunne gå uten å være 
redd for å falle. Trenger du noe å holde deg i, for 
eksempel ved senga eller på badet, ta kontakt 
med din kommune for hjelpemidler.
 
Noen har behov for hjelpemidler på badet for 
å kunne være selvhjulpen og porsjonere ut 
 kreftene i stell- og dusjsituasjon. Det kan for 
eksempel være en krakk å sitte på, et badekarsete 
så man slipper å gå ned og opp av badekaret, en 
toalettforhøyer og/eller armlener ved toalettet 
for å komme lettere opp. Andre kan også ha nytte 
av en kalender eller klokke med varsling for å bli 
minnet på å ta medisiner til riktig tid.

Familieterapeuten:  
Avklar forventninger

Par- og familieterapeut Bjørn Tore Bergem anbe-
faler alle som lever i parforhold å øve på å møte 
hverandre med tålmodighet, raushet og omsorg 
i denne unntakstilstanden. – Husk at det ikke 
nødvendigvis er partneren eller deg der er noe 
galt med for tiden, det er situasjonen, sier han.

Å dele hverdagens opplevelser og erfaringer 
med den eller de du bor sammen med, er viktige 

bidrag til å oppleve et fellesskap. Under korona-
situasjonen er mange av hverdagens gjøremål 
og rutiner borte, og vi tilbringer mer tid sammen 
med partner og familien. For noen er det fint, 
mens for andre kan det skape uro og stress. I den 
tiden vi lever i nå kan det være lurt å skape nye 
strukturer.

1. Avklare forventninger 
2. Lag planer for dagen og uken
3. Respekter hverandres behov for å være alene
4. Vis hverandre omsorg og raushet 

Parkinsonsykepleieren:  
Finn en måte å være sosial på

Parkinsonsykepleiere og fagveiledere i 
Parkinson Net, Dorthe Thomsen og Ragnhild 
Støkket oppfordrer til å finne arenaer for sosial 
kontakt, for eksempel via sosiale kanaler.

For de som sliter med depresjon kan koronasitu-
asjonen være ekstra utfordrende. Se for eksempel 
filmene på parkinson.no med rådene fra Audun 
Myskja som kan hjelpe deg med stressmestring 
eller finne roen når du skal sove. Del dine tanker 
med andre. Benytt likepersonstilbudet, parkin-
sontelefonen eller hjelpetelefonen til Mental 
Helse. Bruk tilbudene som finnes, samt alt av 
informasjon, videoer, podkaster og tjenester på 
parkinson.no.

Innsendt spørsmål: 
Hvem skal vurdere medisinbruken?

Svar fra Ragnhild: Det er din nevrolog eller 
fastlege som kan endre dine medisiner. I noen 
tilfeller kan nevrologen ha skissert ulike behand-
lingsmuligheter i din journal. I disse tilfellene 
kan parkinsonsykepleieren iverksette medisin- 
endringene.

Innsendt spørsmål: 
Min kone har fått påvist parkinson og tar 
 medisinene Stalevo og levodopa. Hun  besvimer 
veldig ofte. Hva er årsaken til det?

Svar fra Ragnhild: Parkinsons sykdom kan gi 
blodtrykksfall ved stillingsendringer eller om 
man står statisk i samme stilling. Dette skyldes 
feilregulering av hormoner og nervesignaler, 
og kalles ortostatisk hypotensjon. Sinemet og 
Stalevo kan forverre dette symptomet. Det er 
da vanlig å kunne oppleve besvimelser. 

Det kan hjelpe å benytte  kompresjonsstrømper, 
drikke minimum 1,5 liter væske om dagen, 
benytte kosthold med salt og proteiner, bruke 
god tid ved stillingsendringer, unngå store mål-
tider og inntak av alkohol, ikke stå stille i samme 
stilling over tid.

Juristen:  
Undersøk dine rettigheter

Atle Larsen jobber som juridisk rådgiver på 
rettighetssenteret til Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og er vår ekspert på 
juridiske spørsmål innenfor blant annet arbeids-
liv og karriere, og pårørendes rettigheter. 

Innsendt spørsmål: 
Når har pårørende rett til omsorgslønn? Kan man 
ha rett til det hvis man har pensjonert seg tidlig 
på grunn av pårørendeoppgavene?

Svar fra Atle: Omsorgsstønad er en kommunal 
ordning. Den skal kompensere for særlig tyn-
gende omsorgsoppgaver som ytes av for eksem-
pel pårørende og som måtte vært utført av kom-
munen. Det er ingen sterkt juridisk rettighet. 
Kommunen har et ganske stort handlingsrom 
når det gjelder innvilgelse av omsorgsstønad. 
Men avslag eller uenighet i om antall timer, 
kan påklages til fylkesmannen. Her finner du 
mer informasjon: https://helsenorge.no/
hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad

Innsendt spørsmål: 
Min mor er på sykehjem. Hun er avhengig av å 
få medisiner flere ganger i døgnet for å ha best 
mulig funksjon, men personalet mener at de bare 
har kapasitet til å gi medisiner i forbindelse med 
måltider. Har vi noen rettigheter her? Det er trist å 
se henne så dårlig når vi vet hun kan ha det bedre.

Svar fra Atle: Etter lovverket er det krav om at 
all helsehjelp som ytes er forsvarlig og følger det 
som anses som god medisinsk praksis på områ-
det. Kommunen kan ikke på grunn av ressurs- 
mangel på sykehjemmet yte helsetjenester som 
ikke oppfyller forsvarlighetskravet. Mener syke-
hjemmet/kommunen at hennes medisinering 
følger god medisinsk praksis, og dere ikke er enig 
i dette, kan dere klage til fylkesmannen. 

Her finner dere informasjon om hvordan 
dere går frem: 
helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

TAKK FOR 
 ENGASJEMENTET

Vi vil rette en takk til 

alle dere som spør og 

graver og vil vite mer om 

parkinson. Dette gjør at 

vi vet mer om hva dere 

er opptatt av og trenger 

svar på. Vi mener at 

åpenhet og kunnskap 

om alle temaer, også de 

ubehagelige, vil gjøre 

det litt lettere å leve med 

parkinson for deg som 

har det i kroppen og for 

deg som er pårørende.

Dersom du ønsker å se 

nærmere på videoene 

fra fagpersonene, flere 

spørsmål og svar, tre

ningsvideoer og annen 

informasjon i sin helhet, 

ligger dette tilgjengelig 

på våre hjemmesider.

 parkinson.no
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JURIDISK 
RÅDGIVNING

Som medlem av Norges Parkinsonforbund får 
du nå gratis førstegangskonsultasjon på inntil 
én time hos advokat.
 
Første time gratis
Avtalen gir deg som medlem en gratis første-
gangskonsultasjon på inntil en time. Her vil 
advokaten blant annet hjelpe deg å avdekke om 
saken din er dekket av den offentlige ordningen 
for fri rettshjelp eller av for eksempel forsikring. 
Advokaten går igjennom saken din og gir deg råd 
for hvordan du skal gå videre.

Redusert timepris på advokathjelp
Hvis du ønsker å bruke advokathjelp utover 
denne gratis timen, får du en redusert timepris 
på 1 325 kroner (inkludert mva). Hvis du ønsker 
det, vil en partner i advokatfirmaet ivareta saken 
din. 

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell 
har mangeårig erfaring innen en rekke saksfelt.

Fremtidsfullmakt
Du kan bruke denne avtalen dersom du trenger 
hjelp av en advokat til å skrive en fremtidsfull-
makt. En fremtidsfullmakt gjør at du selv kan 
bestemme hvem som skal ta vare på deg og dine 
personlige og økonomiske interesser hvis du ikke 
lenger er i stand til å gjøre det selv, for eksempel 
på grunn av demens eller annet. Du kan lese mer 
om fremtidsfullmakt i denne utgaven av Tema 
parkinson. 

Arv og testament
Du kan få hjelp til å gå igjennom dine arvefor-
hold og eventuelt skrive et testament. Det kan 
være at arveloven bestemmer hva som skal skje 
med deler av arven etter deg, og deler kan du selv 
bestemme over. Dette hjelper advokatfirmaet deg 
med å finne ut av.

Mange ønsker å tilgodese en eller flere hjerte-
saker i testamentet sitt. Det kan være med en 
avsatt sum, en prosent av arven, eller for eksem-
pel eiendeler. Dette bestemmer du helt selv.

Norges Parkinsonforbund dekker advokatut-
giftene dine til testament med inntil fem timer 
hos Advokatfirma Tveter og Kløvfjell dersom 
forbundet er tilgodesett i testamentet ditt. Et 
testament er strengt fortrolig. Forbundet får ikke 
vite om innholdet i testamentet på noe vis med 
mindre du selv ønsker og det og gir beskjed.

Ekstra koronadugnad
Som medlem i Norges Parkinsonforbund får du 
nå gratis juridisk rådgivning dersom du trenger 
hjelp med problemstillinger knyttet til korona- 
utbruddet. 

– Vi ser at folk vil kunne trenge juridisk bistand 
som følge av koronaviruset, blant annet i forbin-
delse med arbeidsforhold, ytelser fra NAV og på 
andre områder, sier advokat og partner Øystein 
Hagen.

Under koronapandemien (2020) vil eventuelle 
møter gjennomføres på telefon eller videokonfe-
ranse for å redusere smittefare.

Slik benytter du deg av medlemsfordelen
Ta kontakt med Advokatfirma Tveter og 
Kløvfjell på telefon 22 12 74 00 eller e-post 
advokat@klovfjell.no. Postadressen er 
 Storgata 39, 0182 Oslo. 

Fortell at du er  medlem av Norges Parkinson-
forbund, og ønsker å benytte deg av medlems- 
avtalen.

– Vi er glade for å kunne dele nyheten 
om at vi har inngått en avtale med 
Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS, 
sier forbundsleder Trygve Andersen.

JUS

Tekst:  
June Alexandersen/ 

Beate Sørum
Foto:  

Advokatfirma Tveter 
og Kløvfjell

Norges Parkinsonfor

bund har inngått en av

tale med Advokatfirmaet 

Tveter og Kløvfjell AS. 

Øystein Hagen og hans 

kollegaer kan gi juridisk 

bistand, for eksempel 

ved utarbeidelse av en 

fremtidsfullmakt.
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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
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FREMTIDS FULLMAKT

Alle kan be venner og familie om hjelp frem i tid. 
Utfordringen ved slike muntlige ønsker er at de 
er vanskelige å dokumentere. En fremtidsfull-
makt er en formell bekreftelse på hvem som skal 
hjelpe deg med hva når det blir behov for det. 
Det sikrer både den som gir fullmakten og den 
som utfører oppgavene. 

Med dagens teknologi er det ikke vanskelig å 
hjelpe noen med å betale regninger i nettban-
ken, men det er ikke lov å logge på med andres 
bank-ID. Hvis det oppstår en konflikt kan det 
bli problematisk. Man bør derfor ha en fullmakt 
hvis man skal ha tilgang til å betale regninger for 
en annen person, selv om det er nær familie. 

Hva kan fullmakten gjelde? 
Den som gir fullmakt bestemmer hvilke opp-
gaver den skal gjelde for. Den kan gjelde totale 
hjelpebehov eller konkret definerte oppgaver. 
Oppgavene deles ofte inn i økonomiske og 
 personlige forhold. 

Økonomiske forhold kan for eksempel være: 
• Tilgang til bankkonto(er) for å kunne betale 

regninger. 
• Salg av bolig eller annen eiendom (viktig å 

definere hvilken/hvilke)
• Håndtering av gjeld
• Drift av næringsvirksomhet 
Personlige forhold dekker det som ikke er økono-
miske forhold. Det kan være å representere deg 
i møter med offentlige myndigheter. 

Gjennom fullmakten kan du også definere hvem 
som skal regnes som nærmeste pårørende i møte 
med helsevesenet og ta beslutninger for deg når 
du ikke kan det selv. 

Det er noen begrensninger for hvilken myn-
dighet som kan gis videre. En fullmakt kan i 

utgangspunktet ikke gi mulighet til å stemme ved 
valg, inngå ekteskap, opprette eller tilbakekalle 
testament. 

Hvem kan få fullmakt?
Den som får fullmakt kalles fullmektig. Fullmek-
tigen må være en fysisk person som har fylt 18 
år når fullmakten skal benyttes. Som fullmektig 
kan du i utgangspunktet fritt utpeke ektefelle, 
barn, søsken, barnebarn, venn eller hvilken som 
helst person. Siden fullmaktsgivers livssituasjon 
vil kunne endre seg før fullmakten tas i bruk, 
anbefales det at fullmaktsgiver også utpeker en 
fullmektig nummer to.

Fullmaktens innhold
I tillegg til informasjon om hvem som skal være 
fullmektig og hva fullmakten gjelder, bør frem-
tidsfullmakten inneholde: 

• Dato
• Det må gå klart frem at den skal gjelde etter 

at fullmaktsgiveren «på grunn av sinnslidelse, 
herunder demens, eller alvorlig svekket hel-
bred ikke lenger er i stand til å ivareta sine 
interesser», som beskrevet i vergemålsloven 
§ 78. 

• Vitnene bør opplyse om at fullmaktsgiveren 
har opprettet fullmakten av egen fri vilje og 
hadde evne til å forstå hva den innebar.

• Vitnenes navn, adresse, fødselsdato og 
 relasjon til fullmektigen

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt kan opprettes av enhver 
person som har fylt 18 år og som forstår full-
maktens betydning. Dersom den som oppretter 
fullmakten kan ha kognitiv svikt, trengs lege-
erklæring. Erklæringen skal dokumentere at 
 fullmaktsgiver forstår innholdet og betydningen 
av å opprette slik fullmakt. 

Ved å opprette fremtidsfullmakt kan du 

bestemme hvem som skal ta vare på dine 

interesser dersom du en dag ikke klarer det selv. 

JUS

Tekst:  
Thyra Kirknes

Foto: 
Shutterstock

Gyldighet
For at fremtidsfullmakten skal være gyldig 
må den være skriftlig. Fremtidsfullmakten må 
undertegnes av to vitner. Vitnene må være over 
18 år og bør ikke ha egeninteresse i opprettelsen 
av fremtidsfullmakten. Ektefelle, samboer, barn 
eller barnebarn kan ikke undertegne som vitner.

Både vitnene og fullmaktsgiver må være samlet 
når de signerer fullmakten. 

Lage selv eller få hjelp? 
Det er i utgangspunktet gratis og gebyrfritt å lage 
en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten kan 
skrives av fullmaktsgiver selv. 

Hvis du ønsker hjelp til å sette opp fullmakten, 
kan du søke råd hos advokat. 
 
Oppbevaring av fremtidsfullmakt
Det er ingen offentlig oppbevarings- eller 
 registreringsordning for fremtidsfullmakter.
Fullmaktsgiver oppbevarer den originale frem-
tidsfullmakten på et sikkert sted og forteller 
fullmektigen hvor den ligger. Det går også 
an å informere fastlegen om opprettelsen av 
 fremtidsfullmakten og hvem som er utpekt som 
 fullmektig.

«Fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at 

fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbred 

ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av 

fullmakten» – Vergemålsloven § 78

Fullmaktsgiver: Den som oppretter fullmakten.

Fullmektig: Den som får fullmakt til å ivareta fullmaktsgivers interesser.
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I april ble “Helga og Ingolv Ness Minnefond” 
oppløst og Norges Parkinsonforbund fikk den 
gode nyheten om at vi mottok vår andel av 
fondets midler. Vi er svært takknemlige til Helga 
og Ingolv som i år 2000 opprettet minnefondet i 
sitt testament. Vi vil også takke alle som har for-
valtet fondets midler, spesielt styreleder Kirsten 
Tangen og Gunhild Pedersen. En varm takk for 
gaven i Helga og Ingolvs minne.

Gi din gave til  kontonummer:

6116.56.67289 

eller 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 fødsels nummer. Du kan 

få skattefradrag for gaver inntil 50 000 kroner 

(2020).

BURSDAG 
MED MENING 

– Det er så viktig at alle som får diagnosen, eller 
har en i familien eller en venn som får parkinson, 
kan komme i kontakt med noen som har kompe-
tansen og verktøyene til å hjelpe og gi viktig og 
nyttig informasjon. Forskning på parkinson er 
ekstremt viktig. Jeg drømmer om at løsningen 
på gåten ikke er så langt unna!

Vi møter en positiv og optimistisk Richard på 
telefon som akkurat har gjennomført dagens 
 treningsøkt hjemme. 

Han er rørt over at så mange stilte opp da han 
spurte venner om de ville støtte innsamlings-
aksjonen.
– Jeg er utrolig takknemlig for støtten fra hver 
og en og for alle de flotte og hyggelige kommen-
tarene jeg fikk i gave. Det er rett og slett fantas-
tisk. Det betyr mye for både oss med parkinson-
diagnosen og for våre pårørende.

– Richard, hva var det som inspirerte deg til å 
samle inn penger for parkinsonforbundet?
– Det var og er veldig enkelt å velge parkinson-
forbundet. De gjør en enestående jobb hver dag 
for alle oss med diagnosen og for de pårørende. 
Og forbundet støtter sterkt opp om forskningen. 
Jeg synes det er viktig at vi har et forbund med 
styrke og midler til å bli hørt og sett. Hver inn-
samlede krone er viktig og gjør en forskjell.

– Hva tror du gjorde at så mange ville bidra?
– Jeg er ikke sikker, men jeg turte å spørre og 
var ærlig og personlig. Det heter seg at «snille 
barn spør ikke, og snille barn får ikke», så jeg 
er vel ganske rampete da, ler Richard. 

Richard Moltzau (59) samlet inn over 10.000 
kroner til Norges Parkinsonforbund med en 
bursdagsinnsamling på Facebook. Vi ringte han 
for å få høre mer om dette!

EN STOR TAKK FOR GAVEN FRA: 
Halle & Halle AS
Erik Grimsen
Hans Petter Finne

VI TAKKER FOR ALLE GAVER  
TIL MINNE OM: 
Reidar Venberget
Margot Iren Holst 
Jan Arve Bingen
Terje Elverum
Rolf Magne Fredheim
Paul Olav Hansen 
Kjell Greaker
Aud Staudland Nørve
Anna Sæbø
Egil Holsæter
Asgaut Rein
Anne Hætta Sara 
Ottar Brekke
Oddmund Kvam
Øyvind Horvli
Martha Futsæter
John Alfred Berg
Åsmund Åse
Odd Soland 
Tore Mæland 
Oddveig Gerd Gregersen
Ole Singvald Foss
Siri Dick-Henriksen
Casper Øwre

VI TAKKER FOR INNSAMLEDE 
MIDLER GJENNOM BURSDAGS
INNSAMLING PÅ FACEBOOK 
Vigdis Kristensen
Gabriele Oehninger-Storvoll
Solveig Brox
Nicolai Horn
Bodil Kjølstad
Wanja Halsør
Johnny Straumsnes
Marianne Welin Rinde 
Irwing Arvesen
Atle Fjellstad
Henriette Huus
Thor-Andre Hanssen
Lasse Lunde
Anne Nyhus
Richard Moltzau
Roar Berge Melheim
Dag Tarberg
Gro Helen Aalgaard
Vegard Lindegaard Heian
Erland Klokkernes
Tine Storhaug

Takk
Vi takker for gaver fra våre faste givere og bidrag på 

vår utsendelse i mars! Pengene går til å finansiere 

norske forsknings prosjekter og tilbud som kurs, 

samlinger og informasjonsarbeid.

Han forteller at mange av hans Facebook venner 
fikk en personlig hilsen med invitasjon til å 
støtte Norges Parkinsonforbund og forklaring på 
hvorfor og hvor mye dette betyr for han. Og hver 
og en som gav en pengegave fikk en personlig 
 takke hilsen. 

–Har superinnsamleren noen tips og råd til 
andre som vil starte en sånn innsamling?
– Ja, ikke vær redd for å be om støtte og hjelp. 
Hvis de som blir spurt ikke vil eller kan støtte, så 
er det helt greit. Det verste som kan skje er at de 
sier “nei takk” eller ikke gir og det er jo ikke  farlig 
i det hele tatt. Og du gjør en forskjell når du 
samler inn penger til forbundet. Er du personlig 
i din invitasjon så får du masse positive hilsener 
og samtidig kommer pengene inn. Så sett i gang 
når du har neste bursdag, oppfordrer Richard til 
slutt. 

Vi i Norges Parkinsonforbund sier tusen takk 
til Richard for hans engasjement og bidrag til 
 arbeidet for alle som lever med parkinson!
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Skriften lever videre
Det er fl ere som har kjøpt skrifttypen verden 
over. Inntektene går direkte til  organisasjonen 
Michael J. Fox Foundation. Morten er også 
i gang med et større prosjekt med denne 
 organisasjonen. Sammen ser de på mulighetene 
for å gjøre «personlig digital håndskrift» tilgjen-
gelig for mennesker med parkinson som ønsker å 
bevare håndskriften sin. Drømmen er at skriften 
kan leve videre gjennom tastaturet når den for-
svinner fra hånden. 

Bor i USA
Morten er utdannet Art Director fra Westerdals 
Communications her i Norge. Etter endt skole-
gang i Oslo, fi kk Morten et spennende jobbtilbud 
i Chicago. Dermed dro han til USA. Det er nå 11 
år siden, og i dag jobber han som kreativ leder i 
et teknologifi rma i San Francisco. 

Dette er skrifttypen 

 Morten har utarbeidet 

med håndskriften til 

mamma Vera som har 

parkinson.

Mamma Vera Halvorsen 

er ikke så rent lite stolt av 

sønnen Morten. Vera er 71 

år og har hatt parkinson i 

ni. Hun skriver litt hver dag 

i en bok for å vedlikehol

de håndskriften så lenge 

som mulig.

Så langt har håndskrifts

prosjektet til Morten 

Halvorsen resultert i 

økonomiske midler til 

 parkinsonforskning og 

gitt parkinsonsaken posi

tiv oppmerksomhet totalt 

sett. Annerkjennelsen fra 

mamma Vera er likevel 

det som betyr mest for 

den grafi ske designeren.

HÅNDSKRIFTEN ER 
EN DEL AV MAMMA

Da Vera Halvorsen fi kk parkinson, begynte også håndskriften 
hennes å forsvinne. Dette syntes sønnen Morten var både trist og rart, 

og ønsket å gjøre noe for å bevare denne delen av hennes identitet. 
Som grafi sk designer gikk Morten til verks og har nå utviklet en egen 

digital skrifttype basert på morens håndskrift. 

TEMA

Tekst:
Anette Bekkelund

Foto:
Morten Halvorsen

Internasjonal oppmerksomhet 
Det var først og fremst et ønske om å hjelpe 
moren som fi kk Morten til å sette i gang dette 
prosjektet. Etter et besøk hjemme hos moren på 
Kløfta i fjor, la han merke til bokstavene som sta-
dig ble mindre og mindre da hun skrev. Morten 
fi kk henne til å skrive ned alfabetet med store og 
små bokstaver, pluss en del symboler. Dette ble 
grunnlaget for å utarbeide en digital skrifttype.

– Håndskriften er en del av identiteten din. Ved 
å bevare mammas håndskrift foreviger vi en del 
av identiteten hennes, og gir henne en  mulighet 

til å uttrykke seg med hennes egne, unike 
 håndskrift selv etter at hun ikke er i stand til å 
skrive for hånd lenger, sier Morten. 

Anerkjent nominasjon
Prosjektet har vokst i omfang. Så langt har 
 arbeidet resultert i bidrag til parkinsonforskning 
og oppmerksomhet i inn- og utland. Blant annet 
er prosjektet nominert til Webby Award innen-
for kategorien veldedighet. Denne utmerkelsen 
 henger høyt i internettverden. Morten har mot-
tatt priser for sitt arbeid også tidligere, men dette 
står hans hjerte ekstra nært, innrømmer han. 
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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. 150,- 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
Ringen Rehabiliteringssenter har avtale med Helse Sør-Øst om spesialisert rehabilitering
av personer med Parkinsons sykdom.

Vi har kontinuerlige gruppeopphold på 3 uker gjennom hele året, med egne grupper for yngre.

I tillegg LSVT BIG med opplegg over 4 uker, samt individuell døgn på 4 uker
og dagopphold over 4 uker.

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.

PP 2-2020.pmd 07.05.2020, 13:332

30  ANNONSE  ANNONSE 31



Feelgood Ski AS
Parkaksen 7

1400 SKI
Tlf. 416 24 842

Trysil Helse
Hud og Spa AS

Storvegen 29
2420 TRYSIL

Tlf. 924 13 709

Skar
Industriservice AS

Åsaveien 93
3531 KROKKLEIVA

Tlf. 905 80 232

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Logoped MNLL
Randis

Logopedtjeneste AS
Bassengveien 1
3440 RØYKEN
Tlf. 996 47 810

Kråkerøy
Trening AS
Kråkerøyveien 4

1671 KRÅKERØY
Tlf. 990 48 048

Feelgood
Tyristrand AS

Skærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 994 39 730

Feelgood
Hønefoss AS

Nordre Torv 4
3513 HØNEFOSS

Tlf. 930 24 803

Feelgood Hamar
Espen Berntsen

Torggata 72
2317 HAMAR

Tlf. 413 09 703

Feelgood
Elverum AS

Storgata 24
2414 ELVERUM
Tlf. 915 35 395

Feelgood Dal
Silje Berntsen Vik

Industrivegen 37
2072 DAL

Tlf. 473 76 223

Feelgood
Åssiden AS

Vårveien 24
3024 DRAMMEN
Tlf. 959 90 485

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Oslo Bokseklubb
Jordalgata 12
0657 OSLO

Tlf. 450 33 530

Moldekameratene
Bokseklubb

Krubba 1
6403 MOLDE

Tlf. 977 69 776

Olympus
Trening AS

Erik Bøttesens alle 6
3015 DRAMMEN
Tlf. 452 45 157

Drammen
Bokseklubb

Hofgaards gate 22
3011 DRAMMEN
Tlf. 958 86 212

Mykjemeir
Asker AS

Fusdal Terrasse 3
1387 ASKER

Tlf. 970 83 499

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 47 60

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Leknes
Bj. Andersen Møbler AS

 Storgata 30
Tlf. 76 08 00 50

Mirawa
Restaurant
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Malerfirma
Lasse Gundal

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

Tlf. 911 62 436

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Sundvollhovet Industriområdet
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Bodø Bokseklubb
Bjørkåsfoten 2
8074 BODØ
Tlf. 900 48 018

Heimat Vinje AS
Vinjeveien 159

3890 VINJE
Tlf. 35 06 21 00

Grimstad
Bokseklubb
Havslandveien 6

4870 FEVIK
Tlf. 917 91 563

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Mudo Gym
Skien AS

Øvre Hjellegate 2
3724 SKIEN

Tlf. 957 85 484

Karin Rød As har
samarbeidsavtale med

Vestfold Parkinsonforening.

Qigong trening hver torsdag i
Sandefjord Helsepark.

Rolige, energigivende øvelser
som gir økt balanse,

bevegelighet og en indre ro.

Kontakt Karin Rød
Tlf 97160437

www.karinrod.no

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2, 3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

Luhrtoppen 2
1470 LØRENSKOG

Tlf. 67 15 92 90

Stavåsen, 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929

Feelgood
Vollebekk AS
Brobekkvegen 53A

0598 OSLO
Tlf. 416 24 842

Arendal
Bokseklubb

Bilødekjær 18
4838 ARENDAL
Tlf. 954 25 989

Sparebank 68°
Nord

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

7075 TILLER
Tlf. 995 31 234

ANONYM
STØTTE
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AGDER 
Leder: Erik Dyngvold
48 03 26 95
agder@parkinson.no 

Agder Vest
Leder: Bjørn Baugstø
91 68 34 54 
agdervest@parkinson.no 

Agder Øst
Leder: Bente F. Nilsen 
97 65 33 24 
agderost@parkinson.no 

BUSKERUD 
Leder: Brita Faaberg 
97 50 76 17 
buskerud@parkinson.no 

Kongsberg 
Leder: Sven Esben Bang 
90 84 88 88 
svenesben@gmail.com

FINNMARK 
Leder: Paul Kristian Olaussen 
97 18 32 60 
finnmark@parkinson.no 

HEDMARK 
Leder: Solveig Bekk 
99 46 12 95 
hedmark@parkinson.no

Solør-Odal
Leder: Analia Serrano Clavero 
48 26 14 85 
solorodal@parkinson.no 

Hamar og omland 
Leder: Ivar Refsdal 
91 30 10 75 
ivar@refsdal.org 

Østerdalen
Leder: Reidar Nystuen 
92 63 91 12 
reinys@online.no 

HORDALAND 
Leder: Ellen Tove Lindblom 
47 01 58 29 
hordaland@parkinson.no 

Sunnhordland
Leder: Marit Digernes 
970 10 886 
sunnhordland@parkinson.no

MØRE OG ROMSDAL 
Leder: May Britt Johnsen 
41 46 23 12 
jvikest@online.no 

Nordmøre 
Leder: Ingrid Hagedal 
70 33 34 69 / 90 14 83 25 
nordmore@parkinson.no

Romsdal 
Leder: Per Kåre Trengereid 
971 58 661 
pktrengereid@hotmail.com 
romsdal@parkinson.no

Sunnmøre 
Leder: Kari Steinsvik 
90 19 46 72 
sunnmore@parkinson.no 

NORDLAND 
Leder: Steinar Arnesen 
48 21 63 32 
nordland@parkinson.no 

Bodø og omegn 
Leder: Arve Veiåker 
90 66 66 49 
bodo@parkinson.no 

Lofoten og Vesterålen 
Leder: Steinar Karlsen 
95 19 27 87 
lofotenogvesteralen@ 
parkinson.no

Narvik og omegn 
Leder: Arnt Zimmermann 
90 50 90 06 
narvik@parkinson.no 

Rana 
Leder: Steinar Arnesen 
48 21 63 32 
rana@parkinson.no 

Helgeland 
Leder: Stein Ivar Mortensen 
90 59 29 33 
helgeland@parkinson.no 

OPPLAND
Leder: Lars Erik Lunde 
41 60 03 85
larseriklunde546@gmail.com

OSLO/AKERSHUS 
Leder: Bjørn Skare 
92 06 38 88 
osloakershus@parkinson.no 

Asker og Bærum 
Leder: Finn Erling Dahl 
93 49 59 65 
finn.erling.dahl@gmail.com 

Follo 
Leder: Cornelis Post 
90 59 56 11 
follo@parkinson.no 

Lørenskog 
Leder: Torgeir Torsteinsen 
91 11 00 92 
tortorst@hotmail.com

Oslo vest 
Leder: Astrid L. Dalin
952 09 315
oslovest@parkinson.no
astrid@dalin.no

Oslo nord 
Leder: Hildrun Tyldum 
97 56 94 35 
hiltyld@online.no 

Oslo syd 
Leder: Renny Bakke Amundsen 
93 01 80 02 
rennyba@online.no 

Romerike
Leder: Svein B. Stuge 
95 83 05 27 
svein.stuge@vikenfiber.no 

ROGALAND 
Leder: Karin T. Fisketjøn 
98 28 75 95 
rogaland@parkinson.no 

Haugesund 
Leder: Målfrid Toft 
99 26 93 28 
haugesund@parkinson.no 

SOGN OG FJORDANE 
Leder: Reidun Sagen 
95 89 22 94 
sognogfjordane@ parkinson.no

TELEMARK 
Leder: Gunnar Engebretsen 
41 50 23 87 
telemark@parkinson.no 

TROMS 
Leder: Ranveig Nilsen 
95 28 10 02 
troms@parkinson.no 

Harstad & omland 
Leder: Alf Hanssen 
90 57 31 83 
alhansse@online.no 

TRØNDELAG 
Leder: Leif Klokkerhaug 
95 20 71 04 
trondelag@parkinson.no 

Gauldal-Oppdal 
Leder: Bente Sundet Olsen 
48 24 96 09 
gauldaloppdal@parkinson.no

Inntrøndelag 
Leder: Karstein Kjølstad 
90 20 67 67 
inntrondelag@parkinson.no 

Namdal 
Leder: Frank Rørmark 
91 75 71 50 
namdal@parkinson.no 

Trondheim 
Leder: Torbjørn Modig 
90 18 32 84 
trondheim@parkinson.no

Værnesregionen 
Leder: Øystein Pettersen 
41 17 85 34 
vaernesregionen@  
parkinson.no 

VESTFOLD 
Leder: Per Halle 
95 99 12 04 
vestfold@parkinson.no 

ØSTFOLD 
Leder: Ragnhild Bugge 
93 00 89 92 
ragnhild.bugge@gmail.com

FORBUNDETS ADMINISTRASJON

Magne Wang Fredriksen 
Generalsekretær

Thyra Kirknes 
Assisterende generalsekretær

Sverre Nilsen 
Informasjonskonsulent

Anette Bekkelund 
Informasjonskonsulent

Kathrine Veland 
Rådgiver

Linda Paulsen Vik 
Organisasjonskonsulent

Zara Akhtar 
Administrasjonskonsulent

June Alexandersen 
Giver og prosjektrådgiver

Ragnhild Støkket 
Helsefaglig rådgiver

Jonas Veland 
Sekretær medlemsservice

FORENINGSOVERSIKT PR MAI 2020

FORBUNDSSTYRET

Trygve Andersen 
Forbundsleder

Pål Christian Roland 
Nestleder

Ketil Hanssen 
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen 
Styremedlem

Kari Brekke Arnesen 
Styremedlem

Heidi E. Aadde Bye 
Styremedlem

Astrid Nielsen Skauge 
Styremedlem

Steinar Karlsen  
1. varamedlem

Per Bjørn Erikstad  
2. varamedlem 

Arnt Zimmermann  
3. varamedlem 

Her er en oversikt over alle fylkes og lokalforeningene i Norges Parkinsonforbund. Våre foreninger 

vil gradvis bli tilpasset den nye fylkesstrukturen, gjeldende fra 1. januar 2020. Oversikten nedenfor 

er derfor under kontinuerlig endring, for oppdatert informasjon henviser vi til våre hjemmesider : 

parkinson.no/omforbundet/fylkesoglokallag

HAR DU 
SPØRSMÅL OM 
ARBEIDSLIV? 

Vet du hva dine rettigheter er? 
I løpet av året avholdes det fem 

webinarer for deg som fortsatt er i 

arbeid eller på vei ut av arbeidslivet. 

Kursholder er jurist Atle Larsen som 

vil gi deg konkrete tips, informasjon 

om rettigheter og muligheter i 

arbeidslivet for de som rammes 

av parkinson. 

Hvert webinar vil vare i ca to timer 

med muligheter for å stille spørsmål 

underveis via chatfunksjon og 

epost. 

15. juni 13.00–15.00 Hvordan få til et godt samspill 

mellom arbeidstaker, NAV, 

arbeidsgiver? Hva er lov og ikke 

ved permitteringer?

24. juni 13.00–15.00 Lønnstilskuddsordning, 

sykepenger og egenmelding

19. august 13.00–15.00 Tilrettelegging som virkemiddel 

for å ikke falle ut av arbeid. Hva 

kan den enkelte selv bidra med 

for å stå i jobb?

23. september 13.00–15.00 Arbeidsavklaringspenger (AAP), 

uføretrygd og pensjon

20. oktober 13.00–15.00 Åpent tema

Et webinar er et nettbasert kurs eller seminar. Alt du trenger for å delta 

er en datamaskin, nettbrett eller telefon med internett. 

Meld deg på via parkinson.no

Det er satt opp følgende datoer med tema: 
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Returadresse:

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

– BLI FAST  
GIVER I DAG!

Bli med på veien 
mot en kur for 
parkinson 

Du og vi har et felles  ønske 

for fremtiden – en tid der 

ingen trenger å frykte 

en parkinsondiagnose. 

Forskningen gir oss håp, 

men det er fortsatt et godt 

stykke igjen. 

Som fast giver bidrar du hver  måned 
med viktig støtte til forskningen som 
vil gi bedre hjelp, raskere. Du finansi
erer treningstilbud, utdanner like
personer, gjør kurs og samlinger 
mulig og hjelper oss å påvirke 
helsemyndighetene. 

Sammen skal vi løse dette, og du er 
den viktigste brikken i puslespillet!

Fyll ut den vedlagte kupongen 
og send inn i den ferdigfrankerte 
 svarkonvolutten. 

Husk at du kan sende konvolutten 
fra din egen  postkasse, se posten.no 
for detaljer.

parkinson.no/fastgiver


