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Forskning er vitenskap og møysommelig 
 arbeid – men også en kunst. Stamcelleforsker 
Sara Nolbrants mikroskopbilder er kunstverk 
som illustrerer forskningens komplekse 
 utfordringer.
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Forskning gir oss ny kunnskap som bringer oss 
nærmere de svarene vi trenger. Jeg er stolt av at 
Norge er i verdenstoppen når det gjelder parkin
sonforskning. Bare her i landet er det i skrivende 
stund over 40 pågående prosjekter innen forskning 
på parkinson. I denne utgaven får du møte noen 
av alle de dyktige og engasjerte forskerne. 

Forskning på høyt nivå kan utføres på grunn av 
dyktige forskere selvsagt, men like viktig er enga
sjementet og støtten fra alle dere givere, bruker
representanter og forskningsdeltakere. Dette 
gjensidige samarbeidet er helt nødvendig – og 
helt fantastisk. Vi er helt avhengig av hverandre 
for å komme videre på veien mot en bedre medi
sin, nye behandlingsmetoder eller en ny kurs. 
Det er forskerne vi med parkinson må sette vår 
tillit til, de bærer vårt fremtidshåp i sine hender. 
  
Norges Parkinsonforbund som landsdekkende 
organisasjon er i forandring. Vi skal få færre 
og større fylkesforeninger, i tråd med regions
reformen. Det krever mye av alle våre tillitsvalgte 
som står i sammenslåingsprosesser fra nord til 
sør. Framover vil det bli behov for fl ere lokal-
foreninger, slik at du fortsatt skal kunne fi nne 
en parkinsonforening i nærheten av der du bor. 
Vi setter stor pris på alle dere som tar initiativ 
til å sette i gang lokale aktiviteter. Dere skaper 
møteplasser som har stor betydning. Jeg vil rette 
en stor takk til alle tillitsvalgte i forbundet for 
det strålende arbeidet dere gjør på mange viktige 
områder!  

Kjære medlem

LEDER

Trygve Andersen
Forbundsleder

Foto: 
Olav Heggø

I disse alvorlige koronatider må vi alle være 
lojale og følge myndighetenes anbefalinger. 
Dette er en nasjonal dugnad som vi står sammen 
om, en daglig kamp mot et usynlig virus som 
ingen vet opphavet til. 

Nå som alle treningstilbud er satt på pause, 
blir det fort 0 trening for oss med parkinson 
hvis vi ikke selv tar initiativ. Vi kan selvsagt 
trene hjemme, gå tur eller jogge alene men det 
er lett å bli sittende hjemme og se på TV. Norges 
Parkinson forbund har mange fl otte trenings-
fi lmer med instruktører. Jeg skal prøve å beholde 
formen ved hjelp av dem. Jeg ser på fi lmen med 
fysioterapeut Thomas Aandahl og følger hans 
program. Da kommer jeg meg opp av sofaen! En 
halvtime trening på matte og så en tur i frisk luft. 
Bli med – så kan du også beholde formen!

Jeg håper du liker den nye formen på medlems
bladet: Tema parkinson. 

Ta vare på hverandre i denne spesielle tiden.  

Med ønske om en god påske! 
  
Vennlig hilsen 
Trygve Andersen  
Forbundsleder 
17. mars 2020 
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Side 18
Tøff  dame med 
tøff e  utfordringer

Møt Anne Marie Heszlein.

Side 04
Norsk forskning 
i verdensklasse

Som forsker, professor og leder for 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser har Guido 
Alves godt utsyn over det norske 
forskningsmiljøet innen Parkinsons 
sykdom. Han er stolt over det han ser.
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Side 12
Stamceller – fra 
forskning til behandling

Stamceller snart klare for testing på 
mennesker.

norgesparkinsonforbund

@NorgesParkinson

parkinsonnorway

norgesparkinsonforbund

INNHOLD

Du holder første utgave av Tema parkinson i hendene – det vil si 

«Parkinsonposten» med nytt navn og ny form og farge. 

Bladet fra forbundet har vært en  særdeles viktig kommunikasjons-

kanal gjennom hele vår historie, og vil fortsatt være det.  Endringen er 

først og fremst gjort for å gjøre bladet enda mer relevant og interessant 

for deg som er opptatt av parkinson. I hvert nummer vil vi rette søke-

lyset mot ett hovedtema, samtidig som vi gjennom layout og innhold 

for øvrig ønsker å tilby deg en interessant og god leseopplevelse. 

Parkinsonposten i ny drakt
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Forskere over hele verden jobber på bred front, 
både sammen og hver for seg, for å finne ut 
hvordan vi kan behandle, bremse eller til og 
med kurere Parkinsons sykdom. Guido mener 
 ubeskjedent at Norge er i verdenstoppen innen
for parkinsonforskning, og er selv involvert i 
flere store prosjekter. Vi har stilt han spørsmål 
om forskning generelt og om hvorfor nettopp 
Norge sitt bidrag er så viktig, både her til lands 
og i internasjonal sammenheng. 

Hva skjer innenfor parkinsonforskning? 
Det skjer veldig mye, og det er økende 
forsknings aktivitet både i Norge og resten av 
 verden. Det er flere grunner til dette, blant annet: 
• All forskning gir oss ny kunnskap. Nå vet vi 

så mye at vi føler det er et realistisk håp om 
å løse «parkinsongåten» en gang i fremtiden. 
Det inspirerer.

• Nevrodegenerative og aldersrelaterte sykdom
mer vil bli en økende utfordring fremover, 

NORSK 
 FORSKNING I 

 VERDENSKLASSE
Guido Alves (45) har jobbet med parkinson i hele sitt yrkesaktive liv. 

Som nevrolog, professor og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for 

bevegelsesforstyrrelser (NKB) er han optimistisk med tanke på utviklingen 

innenfor forskning. 

FORSKNING

Tekst:  
Anette Bekkelund

Foto:  
Eldbjørg Fiske (NKB)

Tett på Guido: Guido 

Alves er en familiemann 

som bor i Stavanger 

sammen med kone, tre 

aktive ungdommer og en 

hund. Når han ikke er med 

familien eller på jobb, liker 

han å trene, er interessert 

i politikk og er i overkant 

glad i å følge med på 

sport, særlig fotball og 

håndball. Guido mottok 

prisen som årets forsker 

ved Stavanger universi-

tetssykehus i 2018, og har 

skrevet en rekke viten-

skapelige publikasjoner. 

Han gir seg aldri i jakten 

på svar i forbindelse med 

Parkinsons sykdom. 

fordi befolkningen stadig blir eldre. Det gjør 
forskningen enda mer viktig.

• Det har vært et «oppsving» innen nevro
vitenskapsfeltet, noe som gjør at flere forskere 
er interessert i tematikken. 

• Det er en kontinuerlig og rask utvikling og 
forbedring innenfor teknologi. Ting vi bare 
kunne drømme om å få gjort for 10–20 år 
siden, er nå oppnåelig. 

Hva er hovedsporene forskerne tror på? 
Sykdomsforløpet er nå relativt godt kartlagt, og 
fokuset har i senere tid vært rettet mot å forstå 
underliggende sykdomsmekanismer i detalj. Her 
er det gjort store fremskritt de siste 10–20 årene. 
Mye av forskningen peker på at redusert eller 
defekt proteinnedbrytning i hjernecellene står 
helt sentralt ved Parkinsons sykdom. Dette har 
også betydning for utvikling av morgendagens 
medisiner. Mange forskere har stor tro på at 
medisiner som direkte eller indirekte øker eller 
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normaliserer proteinnedbrytningen, vil kunne 
ha en bremsende, og i beste fall forebyggende, 
effekt. Flere kliniske behandlingsforsøk som 
 tester slike medisiner er nå i gang. 

Hvorfor er forskning som skjer i Norge 
 viktig for verden? 
Her mener jeg det er ulike grunner. Norske 
 forskere driver kvalitativt veldig god forskning 
fra laboratorieforskning til utprøving på mennes
ker. En stor fordel i Norge er at vi har veldig god 
oversikt over brukerne og vi er dermed lettere i 
stand til å rekruttere pasientgrupper til forskning 
som er representative og dermed gjenspeiler hele 
parkinsonpopulasjonen. De fleste med parkinson 
følges opp av spesialist. Det gir en god og tett 
direkte kontakt mellom brukere og forskere. 
Og ikke minst, vi opplever at norske brukere 
og pårørende viser veldig stor interesse og vilje 
til å delta i forskning. Dermed bidrar de til å 

løse parkinsongåten. I sum mener jeg derfor at 
Norge er i verdensklasse innenfor parkinson
forskningen. 

Hvorfor er parkinson så komplisert å finne 
ut av? 
Fordi mekanismene er svært komplekse og ikke 
helt like for alle personer med Parkinsons syk
dom. Så vet vi at sykdommen egentlig starter 
lenge før den vanligvis gir seg til kjenne. Dermed 
er det ikke lett å finne ut nøyaktig hvordan syk
dommen starter, biologisk sett. Det som i tillegg 
gjør forskning på parkinson og andre hjernesyk
dommer vanskelig, er at hjernen ikke er direkte 
tilgjengelig for oss forskere. Det betyr at vi må 
bruke metoder som indirekte gjenspeiler det som 
skjer i hjernen, for eksempel gjennom *biomar
kører eller billeddiagnostikk, eller vi må studere 
mekanismene i celle eller dyremodeller. 

*  Biomarkører er stoffer 

eller molekyler som kan 

måles eller påvises i 

en kropp eller celle, og 

som forteller noe om en 

underliggende tilstand. 

(kilde: Store medisinske 

leksikon)

Hva er den største utfordringen innenfor 
parkinsonforskningen? 
Det finnes dessverre ikke et enkelt svar på dette. 
Det er mange komplekse utfordringer. Men 
 samtidig har vi gjort betydelige fremskritt de 
siste årene og har aldri vært nærmere å løse 
 parkinsongåten enn nå.

Hva er viktigst med forskning fremover? 
Det er vanskelig å komme med en klar 
 prioritering. Mange vil nok mene at det er vik
tigst å utvikle medisiner med bremsende eller 
forebyggende effekt. Dette er jo det vi håper 
blir det neste gjennom bruddet i parkinsonfors
kningen.  Samtidig er jeg opptatt av at vi ikke 
begrenser oss til kun dette. Det er mange andre 
problemstillinger som også trenger avklaring. 
Det er mye viktig og spennende arbeid vi må 
gjøre fremover. Vi gir oss ikke, og kommer til å 
fortsette arbeidet med å finne nye svar og bedre 
behandlings metoder og medikamenter.

Hvorfor begynte du med nettopp 
 parkinsonforskning? 
Litt tilfeldigheter og litt flaks. Jeg fikk tilbud 
om å starte min nevrologutdanning i Stavanger, 
hvor forskningsfokus den gang var Parkinsons 
sykdom. Da skjønte jeg raskt at denne  diagnosen 
var en spennende utfordring, med stor kom
pleksitet både klinisk og vitenskapelig, ikke 
minst fordi sykdommen ikke kunne helbredes. 
Jeg fattet raskt interesse og så at her var det 
noe jeg kunne bidra positivt med og som kunne 
 utgjøre en forskjell. 

Hva har gjort mest inntrykk på deg 
i parkinson sammenheng? 
En rekke pasienter gjennom 18 år. Pluss alle som 
åpent og ærlig står fram og forteller om hvordan 
det er å leve med parkinson i kroppen og i fami
lien. Slikt gjør inntrykk og samtidig inspirasjon 
til å fortsette arbeidet. 

FORSKNING – TRINN FOR TRINN
Forsker Guido Alves forklarer, veldig forenklet, den typiske veien fra 
grunnforskning til godkjent behandling. Som i all medisinsk forskning, er 
det ikke alle forskningsprosjekter som faktisk ender i gjennombrudd og 
ny behandling. Men hvert eneste funn er viktig for veien videre.

FASE 1:
Kunnskap – Hypotese – 
Grunnforskning

All forskning starter med at vi stiller spørsmål ved 

noe vi allerede vet. For eksempel vet vi at en pasi-

ent har parkinson, men så ønsker vi å forstå hvilke 

deler av kroppen som påvirkes av sykdommen. Si 

at vi ønsker å se på hvordan parkinson påvirker 

hjernen, da må vi undersøke hjerne cellene til 

en med sykdommen, og vurdere disse mot en 

frisk person. Grunnforskning innebærer normalt 

forskning på celler, vev eller væsker, ja det som 

ikke involverer et helt menneske.

FASE 3:
Utprøving: Kliniske 
behandlingsforsøk

Dette synes jeg er den mest spennende fasen, 

som avgjør om forskningen vil bli til behandling. 

Nå tester vi for bivirkninger, først på en liten 

gruppe friske mennesker, deretter på pasienter. 

Hvis bivirkningene ikke er for store, tester vi om 

behandlingen har effekt på mennesker med 

 sykdommen – altså om den hjelper!

FASE 2:
Fra grunnforskning  
til behandling

Med utgangspunkt i det grunnforskningen 

finner, kan vi danne en antakelse om en mulig ny 

 behandling, for eksempel en medisin. Dette tes-

tes typisk i et laboratorium, og på rotter og mus for 

å se om det virker slik vi tror. Hvis alt går som plan-

lagt, kan vi begynne utprøvingen på mennesker.

FASE 4:
Godkjent  
behandling

Om den nye behandlingen har tilstrekkelig  positiv 

effekt, og ikke gir for store bivirkninger, vil den 

bli godkjent for bruk. Medisinen blir tilgjengelig, 

og da har forskningen gått fra å forstå bittesmå 

endringer i en celle, til å bli noe som kan gjøre 

hverdagen bedre for de som er rammet av en 

sykdom. Et eksempel på forskning som har blitt til 

behandling er dyp hjernestimulering (DBS).
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Takket være mange gode givere som støtter forskning på parkinson fikk syv 

spennende forskningsprosjekter tildelt hele 2,1 millioner kroner i 2020. Prosjektene 

og forskerne bak ble presentert under den store forskningstildelingen i regi av 

Norges Parkinsonforbund og Norges Parkinson Forskningsfond.

FORSKNING

Tekst og foto:  
Sverre Nilsen

Styreleder KnutJohan Onarheim i Norges 
 Parkinson Forskningsfond retter en stor takk 
til alle som bidrar med økonomisk støtte til 
forskning på Parkinsons sykdom, og under
streker hvor betydningsfull forskningen og de 
prosjekter fondet og Norges Parkinsonforbund 
tildeler midler, er.

– Forskning er en stor og viktig oppgave og vi 
sier tusen hjertelig takk til alle dere som er med 
på å bidra til at vi kan dele ut disse midlene til de 
som prøver å finne årsaken og «botemiddelet» 
mot parkinson, understreket Onarheim under 
tildelingen av forskningsmidlene.

Lever med håpet
Roald Rasmussen fra Sandnes er en av disse 
giverne. Han synes det er så viktig å støtte opp 
om forskning på Parkinsons sykdom, og holde 
seg oppdatert om hva som skjer på området, 
at han kjørte den lange veien fra Rogaland for 

å delta på tildelingsarrangementet i Oslo. Selv 
har 65-åringen hatt Parkinsons sykdom i flere år.

Hvorfor velger du å bidra til forskning 
på  Parkinsons sykdom som fast giver?
– Jeg så en dokumentar på NRK om forskning, 
og hvor komplekst det faktisk er å skulle finne 
årsaken til Parkinsons sykdom og nye medisiner. 
Støtte til forskning er svært viktig. Etter at jeg 
fikk parkinson, har jeg blitt veldig interessert i 
å få kontakt med andre, og holde meg selv mest 
mulig oppdatert. Jeg synes det er viktig å møte 
andre i samme situasjon. 

Hvorfor synes du det er viktig at det  tildeles 
midler og gjennomføres nye forsknings
prosjekter?
– For å kunne finne nye medisiner og årsaken til 
parkinson er det helt avgjørende at det forskes 
kontinuerlig og innen flere retninger. Forskerne 
har ingen enkel jobb. De jobber på mange måter 
i «blinde». 

Hva håper du skal komme ut av prosjektene 
som får støtte i 2020? 
– Jeg håper det resulterer i nye, effektive medi
siner, og aller helst metoder som gjør at folk kan 
bli kvitt parkinson. 

Hvilke områder skulle du ønske det ble  forsket 
mer på? 
– Jeg synes de prosjektene som har fått tildelt 
forskningsmidler i år virker spennende, og viser 
at det forskes innen flere områder. 

Hva er din oppfordring til norske 
 parkinson forskere? 
– Jeg opplever at norske forskere gjør en veldig 
god jobb, men samtidig oppfordrer jeg dem til 
å formidle mer informasjon ut om forskningen. 
Det er viktig at alle der ute får høre mest mulig 
om forskningen som pågår. 

Ditt bidrag avgjørende
Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i 
 Norges Parkinsonforbund understreker at bidrag 
til forskning på Parkinsons sykdom er en viktig 
oppgave, og det er gavene fra givere som gjør det 
mulig å støtte norsk parkinsonforskning med 
betydelige summer årlig. 

– Jeg tror noe av årsaken til at så mange men
nesker i Norge ønsker å involvere seg i forskning 
på Parkinsons sykdom, handler om hvordan de 
som lever med sykdommen, eller som lever nær 
noen med sykdommen, opplever det. De erfarer 
og forstår veldig godt betydningen av forskning.

Jan Bjørneboe har selv parkinson, og holdt inn
legget hvorfor forskning er viktig, fra et bruker
perspektiv, under tildelingsarrangementet. Han 
mener det er helt sentralt at det stimuleres til 
mer forskning og økt oppmerksomhet på Parkin
sons sykdom ute i forskningsmiljøene.

Forskningstildelingen 

2020:  

– Forsknings prosjektene 

er brikker i et stort 

pusle spill hvor hver 

og én brikke har stor 

betydning, sa styreleder 

Knut-Johan Onarheim i 

Norges  Parkinson 

 Forskningsfond. Her 

sammen med general-

sekretær  Magne Wang 

Fredriksen i  Norges 

Parkinson forbund (T.h.).  Johannes Lange og Marthe Gurine Førland setter stor 

pris på økonomisk støtte til sine prosjekter. Her sammen 

med styreleder Knut-Johan Onarheim fra Norges 

 Parkinson Forskningsfond. 

– Jeg setter stor pris på 

at Norges Parkinson-

forbund stimulerer til 

forskning og deler ut 

midler til gode prosjekter, 

sier Jan  Bjørneboe, som 

selv har parkinson

GIVERGLEDE VERDT 
MILLIONER

TILDELING  
2020
Her er en oversikt over forskningsprosjekter som har 
fått tildelt midler fra Norges Parkinson Forskningsfond 
og Norges Parkinsonforbund. Mer utfyllende omtaler 
av prosjektene finner du på parkinson.no

Mathias Toft
kr 200 000
Nevrologisk avd. Oslo  universitetssykehus. 

Prosjektet skal forske på immunsystemets 
 respons ved Parkinsons sykdom og identifisering 
av  tidlige genetiske endringer i blodceller.

Johannes Lange
kr 200 000
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesfor-
styrrelser (NKB), Stavanger universitetssjukehus. 

Lange skal undersøke om man gjennom 
 blodprøver og spinalprøver kan stille en mer 

korrekt diagnose tidligere i sykdomsforløpet.

Marthe  Gurine  Førland
kr 135 000
Nasjonal kompetansetjeneste for 
 bevegelsesforstyrrelser (NKB),  Stavanger 
 universitetssjukehus.

Førland skal forsøke å finne bio markører som 
kan være med på å skille nevrodegenerative 
 sykdommer fra  hverandre. 

Jan Aasly
kr 250 000
Nevrologisk avd., St. Olavs Hospital/NTNU.

Prosjektet skal kartlegge og studere arvemessige forhold hos foreldre 
og barn for å se om disse kan forklare utvikling av Parkinsons sykdom 
hos barna. For å finne ut dette vil forskerne studere arveanlegg, DNA, 
både hos pasient og begge foreldre. Etter som de fleste parkinsonpasi-
enter ofte er godt opp i årene vil bare et fåtall av pasientene oppleve at 
begge foreldre fortsatt er i live. Derfor er dette et samarbeid over lande-
grensene, der forskerkollegaer i mange land vil gå sammen for å samle 
et stort materiale. I Norge er målet å kunne samle opp mot 100 personer 
med parkinson og deres foreldre, innen utgangen av 2020.
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litt på tvers av forskningstradisjoner og får flere 
perspektiver på sykdommen. Prosjektet skal 
undersøke om spesifikk rytmisk trening kan 
ha en positiv og vitenskapelig målbar effekt på 
de såkalte motoriske symptomene som gange, 
balanse og koordinasjon, om treningen også kan 
ha positive effekter på kognitive evner som for 
eksempel arbeidshukommelse og konsentra
sjon, og til slutt se om man kan måle merkbare 
nevrologiske  forandringer hjernen som følge av 
treningen. Overordnet vil det gi en forståelse av 
rytmisk treningseffekt på generell livskvalitet og 
det man kan kalle psykososialt velvære. 

– Helt spesifikt skal vi gjennomføre en såkalt 
intervensjon, det vil si et intenst, men tidsav
grenset treningsopplegg der deltakerne skal være 
involvert i ulike musikalske aktiviteter, spesifikt 
tromming og dansing. Før, under og etter de 
ulike intervensjonsformene skal vi så gjennom
føre en rekke tester og undersøkelser av fysisk, 
nevrologisk, biologisk og psykologisk art, og skal 
siden undersøke hvilke effekter behandlingsopp
legget har hatt for deltakerne. 

ParkVeststudien er et større tverrfaglig sam
arbeidsprosjekt mellom de nevrologiske avde
lingene i Helse Vest (Førde, Bergen, Haugesund, 
Stavanger) og nevrologisk avdeling i Arendal. 
Studien kartlegger hvordan symptomer og plager 
hos nydiagnostiserte personer med Parkinsons 
sykdom utvikler seg over en 20årsperiode. 
Videre undersøker studien hvilke kliniske og 
biologiske faktorer som påvirker sykdoms
utviklingen. 

Systematisk og langsiktig klinisk oppfølging og 
innsamling av biologisk materiale gir verdifull 
kunnskap, som vi håper fører til bedre og mer 
persontilpasset og presis behandling og omsorg, 
økt livskvalitet og bedre prognose for personer 
med Parkinsons sykdom i fremtiden. 

ParkVest er en veletablert studie som er inne i 
sitt 16. år. Studien tar utgangspunkt i alle perso
ner som ble diagnostisert med Parkinsons syk
dom på Vestlandet og i AustAgder fra 2004 til 
2006. Totalt 212 personer med parkinson og 209 
kontrollpersoner deltar i studien. 

Deltakerne gjennomgår kliniske undersøkelser 
to ganger årlig. Annethvert år tas blod og spi
nalvæskeprøver og det gjennomføres mer omfat
tende og detaljerte undersøkelser av motorisk og 
ikke motorisk funksjon, arbeidsevne, hjelpebe
hov og livskvalitet hos både personer med par
kinson og kontrollpersoner. Studien inkluderer 
et hjernedonasjonsprogram, og en stor andel av 
pasientene har samtykket til hjernedonasjon. 

Studien er godkjent ut 2024. ParkVeststudien 
har hittil  generert 76 publikasjoner. Mer infor
masjon på parkvest.no.

I denne studien undersøker forskerne de tidlige 
sykdomsmekanismene for Parkinsons sykdom og 
demens med Lewy legemer (LBD).

I dag får de fleste diagnosen LBD bare når 
symptomer, som bevegelsesforstyrrelser og 
kognitiv svikt, merkes. Vi vet imidlertid at andre 
symptomer som er vanskeligere å oppdage kan 
forekomme mange år i forkant av diagnosetids
punktet. Dagens kunnskap om den tidlige syk
domsfasen er begrenset, og er et hinder for tidlig 
diagnose og optimal oppfølging.

Formålet med studien er å finne ny og viktig 
informasjon om tidlige tegn på sykdom, som kan 
gi et grunnlag for å utvikle bedre diagnostiske 
verktøy og fremtidig behandling.

I dette prosjektet vil forskere følge et stort utvalg 
av friske voksne over flere år for å studere for
skjellen mellom de som kan utvikle LBD og de 
som forblir friske. Studien inkluderer kliniske, 
bildediagnostiske og biologiske studier.

Den første delen av prosjektet går ut på å finne 
deltakere til studien. Deretter skal vi følge med 
på dem i 10 år.

PROLBDstudien er godkjent ut 2028. 

Musikk, rytmer og 
 Parkinsons sykdom
– Vi har lenge visst at bevegelse til musikk og 
rytmer har en veldig god effekt på de fysiske 
symptomene hos personer med parkinson: 
Å kunne være i musikken gjør at mange  opplever 
at de får bedre kontroll over bevegelsene, der 
taktfaste rytmer tilbyr et slags «stillas» som 
man kan støtte seg på. Det vi ikke vet så mye 
om er hva som skjer i hjernen når personer med 
Parkinsons sykdom lytter eller beveger seg til 
musikk og rytmer, og om aktiv trening kan ha 
langvarige positive effekter også for andre symp
tomer. Det er dette vi har lyst å finne ut mer om. 

Det sier Kjetil Vikene, postdoktor ved  Institutt 
for biologiske og medisinsk psykologi ved 
 Universitetet i Bergen. Sammen med kollegaer 
skal han i gang med et større prosjekt som skal 
undersøke hvordan målrettet rytmisk trening og 
dans påvirker personer med Parkinsons sykdom. 

– Den delen av parkinsonhjernen som er syk er 
avgjørende for menneskets forhold til  rytmikk: 
De såkalte basalgangliene er eksperter på å 
plukke opp repetisjoner og taktfaste slag, og 
vi vet at det å lytte til musikk øker aktiviteten i 
denne delen av hjernen. Dermed tror vi at noe 
av forklaringen av hvorfor rytmiske terapiformer 
har så god effekt på personer med Parkinsons 
sykdom nettopp ligger i at musikken hjelper til 
å få reaktivert denne delen av hjernen, noe også 
vår tidligere forskning antyder. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk 
fakultet, Nevrologisk avdeling på Haukeland 
universitetssjukehus og Griegakademiets senter 
for musikkterapiforsking. Det gjør at man ser 

Foto: Thor Brødreskift/ 

UiB.no

Foto: Svein Lunde,  

Helse Stavanger

Oppstartsmøte med medbrukergruppen. Fra venstre: 

Harald O. Holmås, Anne L. Skogen, forskningsleder Kjetil 

Vikene, Eivind Lowzow, musikkterapeut Tarjei Låstad og 

danseinstruktør Rock’n Rolf. Harald, Anne og Eivind er 

medlemmer av Hordaland Parkinsonforening og skal 

følge prosjektet tett. 

ParkVest- studien

kr 667 463

Nasjonal  kompetansetjeneste for 
 bevegelses forstyrrelser (NKB), Stavanger 
 universitetssjukehus. 

Kjetil 
 Vikene

kr 200 000

Postdoktor ved  Institutt 
for Biologisk og 
Medisinsk Psykologi, 
Universitetet i Bergen.

Tildelingen er del-
finansiering til et større 
forskningsprosjekt 
som tar sikte på å 
undersøke nevrolo-
giske, kognitive og 
emosjonelle effekter 
av målrettet rytmisk 
instrumentlæring.

Pro-LBD- studien

Kr 450 000

Guido Alves, leder ved Nasjonal 
 kompetanse tjeneste for bevegelsesforstyrrelser 
(NKB), Stavanger universitetssjukehus. 

 Les mer om 
 prosjektene på 
 parkinson.no

LITE, SYNGBART  FORSKNINGSVERS
Tekst: Olav Nausthaug 

Fritt etter «Jag tror på sommaren», Stig Olin, 1966 
Fremført av BRYL under utdelingen

Jeg tror, jeg tror på forskningen

jeg tror, jeg tror på liv igjen

med myke ledd og stødig hånd

ryggen rak og gass i bånn

jeg tror det fins en medisin

som fyller på med dopamin

jeg tror at vitenskapens ånd

vil løse gåten parkinson
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Hjernen har begrenset evne til å lage nye nerve
celler. Derfor er det vanskelig å kurere sykdom
mer der nerveceller i hjernen dør. Det settes 
likevel store forhåpninger til at behandling med 
stamceller skal kunne bli effektiv mot mange 
ulike sykdommer, deriblant parkinson. 

 Vi har kommet langt med parkinson. Fordelen 
med forskning på akkurat denne sykdommen, 
er at det er en bestemt type celler i et bestemt 
område som dør. Dermed har vi avgrenset områ
det i hjernen vi forsker på, forklarer forsker Sara 
Nolbrant ved Lunds universitet. Hun har vært en 
del av Malin Parmars forskergruppe som arbei
der med stamcelleforskning. Sara har arbeidet 
med å utvikle stamcellebasert behandling for 
Parkinsons sykdom. Snart planlegger forskerne 
å gjennomføre de første testene på mennesker.

Forskningen er ressurskrevende og det tar tid 
å bygge opp gode miljøer. I tillegg til Sverige er 
også USA og Japan langt fremme. Forsknings
miljøene i de tre landene samarbeider tett 
 gjennom det globale nettverket GForcePD. 
Forsker gruppene arbeider parallelt, men har 
løpende kontakt med hverandre. 

Fra få til mange
En stamcelle er en umoden, ikke spesialisert, 
celle. Den kan dele seg og bli flere umodne celler, 
eller den kan modnes til for eksempel  leverceller, 
blodceller eller nerveceller. Ved å utsette cellen 
for ulike signaler, kan forskerne tilpasse den 
til hvilken celletype de ønsker. I Lund styrer 
forsker teamet stamceller mot dopaminproduse
rende nerveceller.

Målet har vært å produsere ubegrenset antall 
dopaminceller som kan benyttes til transplan
tasjon. Ved å skape lignende betingelser som 
på fosterstadiet, kan de først avle stamceller i 
laboratoriet og deretter instruere cellene til å 
bli dopaminproduserende celler. Dette gjør de 
ved å tilsette ulike molekyler og vekstfaktorer i 
mediet som cellene vokser i. Etter mange år med 
prøving og feiling har de endelig klart å lage et 
celleprodukt som kan testes på mennesker. 

1 500 000 000 celler i fryseren
Japanske forskere startet med forsøk på men
nesker høsten 2018 og de har foreløpig ikke rap
portert om noen negative bivirkninger eller noe 
annet som tyder på at det er usikkert. Snart skal 
forskergruppen i New York og Lund også starte 
opp med forsøk. Da vi møtte Sara i 2018 var 
det like før forskergruppen i Lund skulle starte 
med å produsere stamceller for testing i Sverige. 
Cellene er nå reprodusert i London etter svensk 
oppskrift og har bestått kvalitetskontrollene. 
Nå pågår sikkerhetstester i dyremodeller.

Om litt over ett år håper de svenske forskerne 
å være klare for å gjøre de første forsøkene på 

FORSKNING

Tekst:  
Thyra Kirknes

Foto: 
Sara Nolbrant

STAMCELLER –  
FRA  FORSKNING 
TIL  BEHANDLING

Forskere ved Lunds universitet instruerer stamceller til å produsere 
dopamin. Det kan få stor betydning for behandling av parkinson.

Sara Nolbrant har nylig forsvart sin doktorgrad på 

Lunds  universitet i Sverige. Hun oppholder seg for tiden 

i San Francisco hvor hun forsker videre innen stamcelle-

basert behandling. 

Sara Nolbrants bilde ”The Milky Way” var en del av 

 utstillingen ”Den osynliga kroppen” på Sven-Harrys 

kunstmuseum i Stockholm. Bildet viser astrocytter, en type 

celler som har fått sitt navn fordi de ligner på stjerner. 

Astrocyttene hjelper nervecellene med sine oppgaver. 

mennesker. I første omgang vil åtte personer 
inkluderes i studien. Nå har forskerne 300 
rør med stamceller i fryseren, klare for forsøk. 
I hvert rør er det rundt fem millioner stamceller.

Hver person med parkinson vil trenge omtrent 
100 000 virksomme dopaminceller på hver side 
av hjernen for at behandlingen skal ha god  effekt. 
Men å bli implantert er en stor påkjenning for 
cellene, og de fleste vil dø ved transplanta sjonen. 
Derfor vil kirurgene sette inn rundt 2 millioner 
celler på hver side.

Stort potensial
Man trenger kun å gjennomføre operasjonen 
én gang og man kan behandle begge sider av 
hjernen samtidig. Behandlingen bidrar til å 
 tilbakestille hjernens nettverk og den kan ha 
langtidseffekt.

Stamcellebehandlingen forventes å ha effekt på 
de motoriske symptomene. Behandlingen vil 
kunne virke i mange år og ha færre bivirkninger 
enn vanlige parkinsonmedikamenter. Hoved
fokuset i starten vil være å undersøke sikker
heten og forsikre seg om at det ikke skjer noe galt 
underveis. Forsøkene vil følges opp med blant 
annet regelmessige kliniske undersøkelser og 
scanning av hjernen.

Sara Nolbrant understreker at stamcellebehand
ling ikke er en kur. – Tanken er at cellene skal ta 
over funksjonen til de cellene som går tapt ved 
parkinson. Da vil man ikke merke det videre syk
domsforløpet på samme måte. Først på sikt vil vi 
kunne begynne å se om behandlingen også har 
en effekt på selve sykdommen, sier hun.

Fra lab til industri
Det er mange formaliteter som skal være på plass 
før alt er klart, men teamet er i full gang med 
arbeidet for å få godkjenning. Å gå fra laborato
rium til medisinsk behandling er både kostbart 
og krevende. For å utvikle behandlinger som når 
mange pasienter, flyttes forskningsresultatene 
fra universitetet og over i legemiddelindustrien.

Nå er det danske medisinfirmaet Novo Nordisk 
i gang med å utvikle metoden til et medisinsk 
produkt, men det er likevel langt igjen. – Det er 
en omfattende og kostbar prosess, men det betyr 
veldig mye. Det er kjempespennende, det er jo 
her mulighetene for pasientene på sikt ligger. 

På vei til USA
I 2018 var Sara Nolbrant på besøk i Norge. Foran 
en fullsatt sal på Litteraturhuset forklarte hun 
om forskningen de var i gang med. 31. januar i år 
forsvarte hun doktorgraden sin. I mars setter den 
ferske doktoren seg på flyet til San Francisco. 
Der skal hun fortsette å forske på stamceller og 
forhåpentligvis bidra til en bedre fremtid for 
mennesker med parkinson.

12 13  



FORSKER PÅ BEDRE 
PASIENTFORLØP 

FORSKER PÅ BEDRE 
HJELP TIL SELVHJELP

FORSKNING

Tekst: 
Sverre Nilsen

Foto: 
UIO.no

FORSKNING

Tekst: 
Sverre Nilsen

Foto: 
Oslomet.no

Forskningsprosjektet Pasientforløp for personer med parkinson 
har som mål å bidra til bedre pasientforløp og oppfølging for både 
brukere og pårørende. Prosjektet er en del av et større EU-prosjekt 
og støttes med 895 000 kroner fra Stiftelsen Dam.

Norges Parkinsonforbund samarbeider i et prosjekt med forskningsgruppen 
Aldring, Velferd og Helse, tilknyttet OsloMet. I prosjektet skal det undersøkes 
om systematisert oppfølging og opplæring i trening og ernæring under og 
etter et rehabiliteringsopphold, kan bedre livskvalitet og egenmestring for 
mennesker med parkinson. Nå er det klart at prosjektet tildeles 3.2 millioner 
kroner fra Fysiofondet. 

Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad ved 
Universitetet i Oslo (UiO) leder den norske 
delen av EUprosjektet OPTIMPARK, som er 
et samarbeid mellom forskere i Norge, England, 
Spania og Danmark. Den norske forskergrup
pens antagelse er at mennesker med Parkinsons 
sykdom, og deres pårørende, i dag ikke har god 
nok tilgang til eksisterende helsetjenester og 
oppfølging. Årsakene kan være at tjenestene ikke 
er tilstrekkelig kjente for brukerne, og at ulike 
aktører i off entlig, frivillig og privat sektor ikke 
har god nok kjennskap til hverandre. 

Optimale helsetjenester
Målet til forskerne er at det på sikt skal utvikles 
og systematiseres en anbefaling for oppfølging 
av personer med Parkinsons sykdom, slik at 
de får optimal tilgang til aktuelle tjenester der 
de bor. – Vi tror prosjektet vil bidra med viktig 
informasjon om eksisterende tjenester, og hvor
dan ulike aktører som tilbyr tjenester innen helse 
og oppfølging forholder seg til hverandre, sier 
Bragstad.

Prosjektet består av fi re deler: 
• Iverksette brukermedvirkning i alle deltaker

landene. 
• Undersøke hvilke lover, regler og off entlige 

føringer knyttet til tjenester for personer med 
parkinson som foreligger i de ulike landene. 

• Intervjue cirka 40 personer i hvert land, 
inkludert mennesker med parkinson og pårø
rende, for å undersøke hvilke tjenester som 
eksisterer, og hvordan roller og samarbeids
former mellom frivillig, privat og off entlig 
sektor praktiseres i dag. 

• Utvikle og teste ut en tiltakspakke for å 
 optimalisere tilgang til ulike tjenester på tvers 
av off entlig, frivillig og privat sektor. 

– Regelmessig trening og god ernæring er  viktig 
for å opprettholde en god fysisk funksjon og 
helserelatert livskvalitet hos mennesker med 
Parkinsons sykdom. For å oppnå dette trenger 
mange oppfølging fra ulike fagpersoner, forteller 
prosjektleder og førsteamanuensis ved OsloMet, 
Therese Brovold. 

I prosjektet vil forskerne undersøke om økt 
fokus på trening og ernæring under et rehabili
teringsopphold og oppfølging etter hjemkomst, 
kan bidra til at fl ere mennesker med parkinson 
fortsetter med trening og følger opp ernærings
rådene de har fått under rehabiliteringsopp
holdet. – Gjennom tett oppfølging av deltakerne 
vil vi se nærmere på om dette kan bedre fysisk 
funksjon, helserelatert livskvalitet og ernærings
status, sier Brovold.

Bedre hverdagsmestring
Prosjektet har fått forskningsmidler fra Fysio
fondet til blant annet etter og videreutdanning 
av fysioterapeuter til å gjennomføre tiltakene. 
– Vi håper at resultatene fra denne studien kan 
bidra til at mennesker med parkinson kan få 
enda mer opplæring og oppfølging, slik at de 
kan mestre å leve med en kronisk sykdom, og 
ha så god funksjon og livskvalitet så lenge som 
mulig, sier Brovold. Et av målene med studien 
er å bedre samarbeidet mellom spesialisthelse
tjenesten og primærhelsetjenesten.

Brukerne involveres
I gjennomføringen av prosjektet vil deltakere 
som er på rehabilitering ved Unicare Fram 
inkluderes, og følges opp i 6 måneder. – Det vil 
bli gitt undervisning om trening og ernæring, og 
deltakerne vil få tilrettelagt et treningsopplegg og 
kostholdsråd, som de kan fortsette med hjemme, 
forklarer hun. Etter hjemkomst fra rehabilite
ringsoppholdet vil deltakerne få videre oppføl

Førsteamanuensis 

Line Kildal Bragstad 

ved Universitetet i Oslo 

(UiO), leder den norske 

delen av EU-prosjektet 

OPTIM-PARK

Therese Brovold, 

 prosjektleder og første-

amanuensis ved OsloMet

Deler av forskningsprosjektet er allerede godt i 
gang, og det er blant annet etablert grupper med 
brukerrepresentanter i alle samarbeidslandene. 
I løpet av våren 2020 vil det bli gjennomført 
intervjuer med mennesker med Parkinsons 
 sykdom og pårørende her i landet. 

– Vår forventning er at livskvaliteten for men
nesker med Parkinsons sykdom, og pårørende 
vil få en positiv utvikling med bedre kunnskap og 
tilgang til ulike typer oppfølging, sier Bragstad. 
Prosjektet Pasientforløp for personer med par
kinson mottar prosjektmidler fra Stiftelsen Dam, 
etter søknad gjennom Norges Parkinsonforbund. 
EUprosjektet skal være ferdig i 2022, mens den 
norske delen vil vare ut 2023. 

ging av fysioterapeut. Det vil også være aktuelt 
å samarbeide med fagpersoner i ParkinsonNet. 

Hjelp til selvhjelp
Brovold har forventninger til at tiltakene under
veis i prosjektet skal bidra til at deltakerne i 
økende grad får hjelp til selvhjelp, og at de aktivt 
følger opp rådene de får fra fagpersoner knyttet 
til trening og ernæring. – Vårt mål er at mennes
ker med parkinson skal oppnå bedre fysisk funk
sjon, bedre ernæringsstatus og bedre helserela
tert livskvalitet, forteller prosjektlederen. Alle 
deltakerne vil underveis i forskningsprosjektet 
gjennomgå tre funksjonstester og besvare ulike 
spørreskjemaer. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 
 Norges Parkinsonforbund, Unicare Fram, 
 fylkene Oslo og Viken og  fysioterapiutdanningen 
ved OsloMetStorbyuniversitetet. Midlene 
dekker blant annet utgifter til en forsker (PHD 
student) og en forskningsassistent. Prosjektet 
skal være ferdig i august 2023.

Les mer om 
 prosjektet på 
parkinson.no

Les mer om 
 prosjektet på 
parkinson.no
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EN STOR TAKK FOR GAVEN FRA: 
Margido Lund
Wenche Moræus Olsen
Kjell Rugset
Narvik Parkinsonforening
Bodø og omegn Parkinsonforening

VI TAKKER FOR ALLE GAVER 
TIL MINNE OM: 
Tomine Hervik
Ågot Holthe Bosheim
Gjert Bull Melsom 
Erik Amundsen
Jostein Ivar Holthe 
Øystein Vennesland
Gjert Bull Melsom
Inge Nilsen
Anne Karin Sæther
Nils Inge Skjevik
Erik Thesen
Per Yngvar Haraldstad 
Knut Skåtun
Paul Mannes
Borghild Anni Karstensen
Åsmund Langsether
Tor Jemtland
Aud Berglijot Løken
Eva Olsen
PerErik Anderssen
Ruth Rye Berg
Antonia Sebastians Caitana Pereira
Reidun Evelyn Moen
Ingeborg Marie Hågensen
Jon Nese
Nils Inge Skjevik
AnneBerit Stenshol

BjørnOle Opland
Toralf Bergseth
Ivar Heian
Elma Finstad Martinussen
Harald Elias Krogstad
Evelyn Moen
Jenny Tønnesen
Kari Hoff  Johannessen
Kjell Nordin

VI TAKKER FOR INNSAMLEDE MIDLER: 
Bursdagsinnsamling på Facebook 
Andreas Engholm 
Carina Colada Aalykke 
Jostein Håland 
Trond Inge Breivik 
Berit Henriksen 
Kristian Lindstrøm 
Bjørg Mikalsen 
Dag Christensen 
Lisbeth Brønstad 
KjellAtle Reksten 
Hege Breiland 
Mariann Vebostad Trudvang 
Ragnar Storstrøm 
Hilde HolmHansen 
Elisabeth Sande 
Synnøve Vangberg Hansen 
Stein Helge Lundby 

Roar Halstein 
Thomas Lyngstad 
Nadeem Rashid 
Trude Vetleseter 
Kristoff er Mikalsen 
Tonje Krølla Horten
Arnt N. Ofstad
Stig Hellerslien 
Vilde Marie Døhl Stensrud
KurtArne Vågan
Gunvor Jutulstad 
Mari Gjerstad Jørgensen 
Andreas Max 
Hans Georg Olsen 
Bjørn Hansen 
Bjørn Olsen 
Isabel Leines 

Andre innsamlinger 
Grethe Kant 70 år
Bo Hjort Christensen 70 år 
Eldbjørg Steinsland 80 år
Liv Lyster 80 år 
Knut Skåtun boksalg

Tusen takk til alle våre månedlige 
givere og alle som ga til vår 
juleinnsamling.

KJÆRLIGHET TIL BYGDA 
GA INNSAMLINGSREKORD

Tusen takk for alle gaver!  

Pengene går til å fi nansiere 

norske forsknings prosjekter og 

tilbud som kurs, samlinger og 

informasjonsarbeid.

Med håndskrevne utkast og god hjelp fra familie 
fi kk Knut i en alder av 86 år realisert bokprosjek-
tet «Skåtagrenda – i nyare og eldgammal tid». 
Med sjarm og kløkt formidles historie og fortel
linger i en kjærlighetserklæring til Skåtagrenda.

I desember samlet Knut venner og familie til 
boklanseringsfest. Venner og familie møtte opp 
for å feire både boka og den pensjonerte rektoren 
fra Fusa videregående skole. 

Knut var en idrettsmann, som trente hele livet, 
til tross for at han levde med parkinson i mange 
år. Den siste tiden av livet bodde han på Fusa 
bu og behandlingssenter. To uker etter boklan
seringen, gikk dessverre Knut bort. I stedet for 
blomster, valgte familien å ønske gaver til Norges 
Parkinsonforbund i Knut sitt minne. 

Nesten 50.000 kroner ble gitt enten som en gave 
i forbindelse med boken, eller som en gave til 
minne om Knut. Vi i Norges Parkinsonforbund 
er uendelig takknemlige for Knut og hans enga
sjement. Takket være Knut og menneskene rundt 
han, blir det mer penger til forskning og tiltak 
som bedrer livskvaliteten til de som lever med 
parkinson. 

Vi vil gjerne hedre Knut og takke ved å gjengi 
Knut sin poetiske drøm som han deler med 
leserne i boka. Vi synes Knut beskriver godt en 
følelse vi tror mange med parkinson vil kunne 
kjenne seg igjen i – parkinson kommer inn og 
forstyrrer løpet, men til syvende og sist får syk
dommen komme i andre rekke. 

Med stor kjærlighet til den lille Hordalandsbygda han kom 
fra, fi kk Knut Skåtun på tampen av livet oppfylt ønsket om 
å gi ut en historiebok om Skåtagrenda. Knut ville ikke selge 
boka, men gi den bort til interesserte – med håp om at 
mottakerne ville gi en gave til Norges Parkinsonforbund. 

Knut Skåtun med døtre 

og svigersønner feirer 

boklansering av den 

lokalhistoriske boka 

«Skåtagrenda – i nyare 

og eldgammal tid» i 

 desember 2019.

DEN GODE DRAUMEN
Tekst Knut Skåtun

Ein gong sykla eg opp gamlevegen frå Odda, opp hårnåls-

svingane i Seljestadjuvet og vidare ned til fj ellbygda Røldal. 

Der skulle det skipast til Golden League-stemne i friidrett. 

Påmeldinga mi var 1500-meter. Dei oppnådde tidene mine 

var ikkje gode nok til å få delta i A-heatet. Litt sur måtte eg difor 

fi nna meg i å stilla i B-heatet i distansen. 

Det såg bra ut. Men då det nesten var ein halv runde att, tok ein 

annan deltakar sterkt innpå meg. Og eg som hadde leia løpet 

hittil, byrja å stivna til.

Det vart så jamnt at målfoto måtte til, og juryen avgjorde 

rekkjefølgja.

Om lag 5 minutt seinare kom avgjerda: 

Nr.1: Knut Skåtun, Norge

Nr.2: James Parkinson, England

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).
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LIVET ER IKKE 
FOR PYSER

Heldigvis for Anne Marie Heszlein (77) har hun aldri 

vært en pyse. Hun har møtt så pass mange og store 

utfordringer gjennom livet, at det ikke hadde vært det 

minste rart om hun hadde gitt seg hen til mismotet. For 

Anne Marie har det aldri vært aktuelt – før nå i det siste.
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Duften av ferskt bakverk ligger tung over  bordene 
i det moderne konditoriet der vi møter Anne Marie. 
Vi har balansert hver vår caffe latte og  økologiske 
skillingsbolle bort til vårt lille vindusbord. En 
armada av barnevogner står parkert  utenfor, 
mens mødre og babyer sitte inne i kafeen 
sammen med oss og drikker henholdsvis te og 
morsmelk. Alle har nok med sitt, inkludert en 
håndfull seniorer med tid, mulighet og økonomi 
til å gå på kafé midt på blanke formiddagen. 
 Praten går ved alle bord – ingen enser to parkin
sonister som snakker om liv og død og den slags.

I korte trekk
Anne Marie er av den utadvendte og pratsomme 
typen. Hun forteller engasjert og levende om 
livets reise, som i korte og grove trekk ser ut 
omtrent som følger: 

Hun trådte sine barneår på Jaren på Hadeland 
og flyttet som 10-åring til Sunndalsøra, og videre 
som 16 åring til Molde for å gå på gymnaset. 
Etter gymnaset fikk hun jobb som praktikant på 
et hjem for vanskeligstilte jenter på Larkollen 
ved Moss, hvilket ble forløperen til en livslang 
karriere innen sosionomien. Hun utdannet seg 
i Oslo og ble høgskolelektor, forsker og utreder, 
med de nasjonale utdanningsløpene for sosio
nomfaget som spesiale. Karrieren innen høyere 
utdanning ga henne også bred internasjonal 
erfaring. Blant mye annet ledet hun et 10 års 
prosjekt i Kina, som innebar at kineserne kom 
til Norge for å lære av vår sosionomutdanning. 
Underveis har hun rukket å være gift og skilt og 
bli alenemor for to gutter på 4 og 7, i en tid da 
dette  verken var daglig kost eller god latin.

Parallellhistorien
Men det er ikke den ytre karrieren som gjør Anne 
Marie interessant som intervjuobjekt i Tema 
 parkinsonsammenheng. Hun er «en av oss» 
– parkinsonrammet. Men det kommer vi til. 

Først hopper vi tilbake til Molde og tiden på 
gymnaset. Året er 1960. Anne Marie har vært på 
nattlig fest sammen med venner et stykke uten
for byen. På veien hjem, tidlig på morgenkvisten, 
kjører bilen hun sitter i av veien og inn i et tre. 
Det er et kraftig sammenstøt – lenge før airbag, 
3punkts sikkerhetsseler og støtabsorberende 
kupéer eksisterte. En av passasjerene omkom
mer. Anne Marie sitter i baksetet og blir alvorlig 
skadet. Hun ligger på sykehus i to måneder, 
men kommer seg. I dag husker hun lite fra selve 
hendelsen, men det merkes at opplevelsen sitter 
i. – Det er en påminnelse om hvor ørsmå margi
nene er. Ett øyeblikk er alt fryd og gammen, det 
neste er alt forandret til full katastrofe, sier Anne 
Marie ettertenksomt.

Brennende engasjement
Kanskje har den dramatiske hendelsen fått noe 
å si for hennes innstilling til livet. Det skal leves 
og oppleves, ikke bare overleves. De som kjenner 
henne, beskriver henne som uhyre engasjert i 
alt hun driver med, og veldig lett å engasjere. 
Nesten i overkant dristig og uredd. Interessert 
i folk rundt seg, alltid på barrikadene mot urett
ferdighet og i opposisjon til vedtatte sannheter. 
Hun har huset stipendiater fra Kina og en flykt
ning fra Syria. Hun sluker litteratur til frokost, 
lunsj og kvelds, og er primus motor og organisa
tor av operabillettinnkjøp til en mindre krets av 
40 andre operaelskende mennesker. Og hun er 
bestemor som elsker å være sammen med barne
barna sine. Og hun trener. Ofte, mye, hardt. 
Styrke, kondisjon, smidighet. Prototypen på en 
sånn som trener seg ung og sterk, sprek og frisk.

Sykdomshistorien
Men så var det dette med helsen. Nå er ikke dette 
kanalen for offentliggjøring av folks helsejournal, 
så vi nøyer oss med å si at lista over diagnoser 
er betydelig lengre enn godt er – inkludert altså 
parkinson. – Jeg er blitt profesjonell pasient med 
mange piller i dosetten, men heldigvis uten noen 
umiddelbart livstruende diagnoser og ikke så 
mange plager ut over de som parkinson gir meg, 
forklarer Anne Marie, uten et snev av selvmed
lidenhet. 

Når motivasjonen faller
I løpet av det siste året har fall blitt et problem 
for Anne Marie. Blodtrykksfall. Fysiske fall. Og 
fall i motivasjon og livsglede. I fjor vinter skled 
hun og falt på isen da hun løp etter trikken. Og 
for noen måneder siden ble hun og den elektriske 

sykkelen hennes funnet i ei grøft av en  tilfeldig 
forbipasserende. Hun lå livløs, med hjelm, men 
med hodeskader og brukket kravebein. Hendel
sesforløpet er uklart – selv husker hun ingenting, 
men tror at ikkeoptimal parkinsonmedisinering 
kan ha hatt en betydning. – Jeg mener å huske 
at jeg følte meg litt uvel før jeg gikk på sykkelen. 
I etterkant har jeg tenkt at jeg fikk et slags for
varsel som jeg ikke lyttet til, sier hun.

Tiden etterpå har vært tøff. Anne Marie våknet 
på geriatrisk avdeling ved Bærum sykehus, og i 
løpet av de neste seks ukene ble hun skrevet ut 
og inn og flyttet frem og tilbake mellom ulike 
sykehus og avdelinger og institusjoner. Til sist 
ble hun skrevet ut til «KTO» – korttidsopphold. 
Det ble en helt umulig tanke for henne. Det føl
tes som henvisning til et siste stoppested, uten 
returbillett. Og den følelsen avfødte flere tanker 
med negativt fortegn: Hva er vitsen med å fighte 
videre? Tida som har vært, kommer uansett aldri 
tilbake, og tida som kommer, blir bare et kort
tidsopphold. Slik er det bare. Så hva er vitsen, 
egentlig..? 

En liten gnist
Anne Marie var på vei inn i depresjonen og i ferd 
med å gi opp da vinden snudde. En liten opp
muntrende kommentar fra en sykepleier var det 
som skulle til for å tenne gnisten i henne igjen: 
«Du – på oppbevaring? Det er ikke for deg. Du er 
for frisk og kjapp til det.» Så, med god hjelp også 
fra annet hold, fikk hun avverget overflytningen 
til KTO – og fikk i stedet ordnet med et rehabili
teringsopphold på Unicare Fram. 

Men dét oppholdet skulle heller ikke bli så rett 
fram, viste det seg. Hjernen tålte liksom ikke 
helt den opptreningen som kroppen trengte. 
Rekonvalesensen gikk tregt, og etter sju uker var 
hun ikke blitt så bra som hun hadde håpet. Hun 
måtte hvile mye mer enn hun var forberedt på 
– noe som gikk ut over humøret. Hjerneskaden 
hadde også ført til problemer med synet, og hun 
kunne ikke lese. Parkinson ble også vanskeli
gere å håndtere. Som en konsekvens av skaden 
og faren for konflikt med andre diagnoser, ble 
dopaminagonistmedisinen tatt bort fra henne. 
Dette har gjort henne mye mer sårbar for uregel
messig dosering av levodopa gjennom dagen. 
Disse svingningene er nå kanskje hennes største 
problem i forhold til funksjon og trening, og det 
er vanskelig å få hjelp til å håndtere slike situa
sjoner når de oppstår.

PORTRETT

Tekst:  
Olav Nausthaug

Foto:  
Anders M. Leines

På bedringens vei 
Sakte, men sikkert går det nå framover for Anne 
Marie. Nå bruker hun ørene til å «lyttelese» 
bøker, og hun er i trening. Humøret og glimtet 
i øyet er på vei tilbake. – Det er vanskelig å stå 
imot når tunge tanker presser på. Jeg har måttet 
akseptere at alt ikke kommer til å bli som før. 
Men når har noen gang ting blitt som før? Det 
viktigste – uansett hvor man er i livet – er å nyte 
de gode øyeblikkene, om de er små eller store. 
Det var den ene positive kommentaren fra syke
pleieren som snudde alt for meg, som ga meg lyst 
til å oppleve flere nye gode øyeblikk. Jeg vet ikke 
hvor mange det blir, og hvor små eller store de 
blir. Desto viktigere blir hvert eneste ett av dem, 
sier Anne Marie.

Hun gir oss sitt varme smil og tar en god bit 
av den ferske skillingsbollen, mens den fortsatt 
er varm.

Anne Marie Heszlein 

Livsyter og livsnyter 

Foto: Olav Nausthaug

En liten oppmuntrende kommentar 
kan noen ganger være alt som skal til for å 
snu et negativt tankesett. 

Anne Marie Heszlein
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faktisk kan leve et helt normalt liv med sykdom
men,  forteller hun, og mener det er positivt at 
ulike parkinsonsymptomer har blitt filmet og 
 illustrert. 

– Det er viktig at flere får se disse filmene 
fordi det kan bidra til å opplyse og ufarliggjøre 
 sykdommen, sier Susan.

Feiltolker symptomer
 Det jeg liker aller minst ved å ha parkinson, 
og hvor friske folks kunnskap naturlig nok er 
helt fraværende, er når jeg i det offentlige rom 
«går i off», og folk tar meg for å være beruset, 
eller påvirket på en eller annen måte. Da skulle 
jeg gjerne hatt en genser med et stort trykk «jeg 
er ikke full – jeg har bare parkinson», forteller 
Johannes, som i filmene illustrerer overbevege
lighet ved Parkinsons sykdom.

Torgeir viser i filmene symptomene tremor/
skjelvinger. Han er overrasket over at kunn
skapen om parkinson generelt ikke er bedre ute i 
samfunnet, og mener nettopp tremor/skjelvinger 
trolig er de symptomene folk flest forbinder med 
parkinson. – Den manglende innsikten må vi 
gjøre noe med. Ta nye grep og vise oss fram sånn 
som vi er, der folk flest ferdes, sier Torgeir. Han 
mener de nye filmene er et positivt bidrag i så 
måte.

Susan har gjennomgått 

DBS-operasjon. Her viser 

hun hvordan gangen 

 fungerer med og uten 

strøm. 

Johannes illustrerer 

hyperkinesier/dyskinesi 

(overbevegelighet)

Torgeir illustrerer tremor/

skjelvinger

I filmserien «Sånn er 

 parkinson»  forklarer 

 professor Espen 

 Dietrichs ved Oslo uni-

versitetssykehus de ulike 

symptomene og hvorfor 

de oppstår. 

 Du kan se alle filmene på parkinson.no

Ragnhild Støkket, helsefaglig rådgiver i 

Norges Parkinson forbund og prosjekt-

leder for filmserien, forteller at mange 

parkinsonsymptomer kan være vanskelige 

å knytte opp mot sykdommen hvis man 

ikke har kunnskap på forhånd. – Filmene vil 

gi pasienter, pårørende og helsepersonell 

et bedre grunnlag for å knytte og beskrive 

symptomer opp mot sykdommen, forteller 

Støkket. Hun peker på at det kan føre til en 

bedre og riktigere behandling for mennes-

ker med sykdommen.

SÅNN ER 
 PARKINSON

Ny filmserie beskriver ulike parkinsonsymptomer. Vi har kalt 
filmserien «Sånn er parkinson», og vi håper filmene kan gjøre 

det lettere å kjenne seg igjen i de ulike symptomer og gjøre det 
enklere å beskrive disse, både overfor pårørende og behandlere 

i helsetjenesten.

FILMSERIE

Tekst:  
 Sverre Nilsen

Hjelp til å beskrive og forstå
Det kan være store individuelle forskjeller 
på symptomer hos mennesker med Parkin
sons  sykdom. Motoriske symptomer og ikke 
motoriske symptomer vil variere både enkeltvis 
og i kombinasjon fra person til person. 

Noen ganger kan symptomene være utfordrende 
å beskrive og forstå. Noen av symptomene kan 
også ligne på hverandre og kan være vanskelig 
å kjenne igjen for de som skal anvende infor
masjonen. Filmene kan derfor være til god hjelp 

for flere, og kan også benyttes i undervisnings-
sammenheng og for å spre kunnskap om 
 sykdommen.

Mennesker med Parkinsons sykdom står selv 
fram og illustrer symptomene. Susan er en av 
deltakerne. Hun har gjennomgått dyp hjerne
stimulering (DBS), og viser i en av filmene 
hvordan gange og bevegelser opptrer med og 
uten strøm tilkoblet hjernestimulator. – Det var 
viktig for meg å være med i filmserien fordi jeg 
ønsker å bidra til å vise at vi som har parkinson 
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NYE BROSJYRER
Når du skal fi nne informasjon om parkinson, anbefaler vi 

kvalitetssikret informasjon fra Norges Parkinsonforbund. 

Vi har utarbeidet brosjyre- og informasjonsmateriell sammen 

med både brukere og pårørende, og noen av landets mest 

kyndige helsefagpersoner  innenfor Parkinsons sykdom. 

Disse nye brosjyrene, pluss fl ere andre kan du bestille på 

våre hjemmesider. De fl este ligger også gratis tilgjengelig 

elektronisk og kan leses på skjerm eller skrives ut hjemme.

Den litt større 
parkinsonboken
Forfattere: Nevrologene 
Espen Dietrichs og Antonie Beiske

Informasjon om Parkinsons sykdom og andre 

 former for parkinsonisme.

Bind én inneholder generell informasjon som 

er de første årene av sykdommen.

Bind to er en fortsettelse av det første bindet og 

inneholder informasjon og problemer som kan 

melde seg etter mange år med sykdommen.

Parkinson, kognitiv 
svikt & demens
Forfatter: Nevrolog Anne Brækhus

Brosjyren gir en oversikt over de mest vanlige 

symptomene på kognitiv svikt og demens. 

Den tar også for seg ulike behandlingstilbud, 

og inneholder råd om mestring.

Med parkinson 
på kjøkkenet
Forfatter: Klinisk ernæringsfysiolog Asta Bye

Parkinson kan gi utfordringer knyttet til mat og drikke. 

I denne brosjyren fi nner du nyttig og  kvalitetssikret 

 informasjon om ernærings behov og kosthold.
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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.

PP 1-2020.pmd 27.02.2020, 11:014

I samarbeid mI samarbeid m
Du søker om opphold på rehabiliterDu søker om opphold på rehabiliter
regionen for viderregionen for vider

Vi trenger tips om fl ere fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, logopeder 
og sykepleiere fra hele landet til 
vårt helsefagpersonregister. Dette 
for å gi deg oversikt over hvilke 
behandlere som har interesse for 
og kunnskap om parkinson – der 
du bor.

Registret er under utvikling, og så 
langt er 300 fagpersoner og helse
personell registrert i systemet. Men 
dette er bare begynnelsen. Vi vet 
det fi nnes fl ere som bør stå oppført 
i oversikten. 

De fl este som er med i registret så 
langt er også med som fagpersoner 
i ParkinsonNet. Vi presiserer imid
lertid at det fi nnes mange dyktige 
behandlere som har god kunnskap 

om Parkinsons sykdom/parkinso-
nisme selv om de ikke er en del av 
ParkinsonNet eller står oppført i 
fagpersonregistret.

Heller ikke alle i registret vil kunne 
kontaktes direkte av brukere. 
Ønskes det henvisning bør dette 
skje via kommunen eller direkte til 
institusjonen der spisskompetan
sen fi nnes. De som imidlertid kan 
kontaktes direkte, er oppført med 
denne informasjonen. Utgangs
punktet for registret er å gi en 
søkbar oversikt over alle som har 
spesialkompetanse på parkinson 
der du bor.

Helsefagpersoner er synlige på 
parkinson.no/fagpersoner.

ETTERLYSNING
VI TRENGER TIPS 

FRA DEG
Kjenner du dyktige fagpersoner som behandler 

og har spesiell interesse for parkinson?

TIPS
Tips om mulige 

fagpersoner kan sendes til 
post@parkinson.no

Vi kontakter fagpersonene for 

eventuelt videre samarbeid. 
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Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

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

Hensmoveien 31
3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00

Sparebank 68°
Nord

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Bruhaug
El-Service ANS

 Bordvegen 3
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 26 50

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

Gamlebyen Psykomotorisk
Fysioterapi

Voldportg. 73, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Langgaten 48
3081 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Nevrologisk
1478 LØRENSKOG

Tlf. 67 96 31 30

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00
www.jotun.no

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Ing.
H. Asmyhr A.S

Hvamsvingen 10, 2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50 - www.asmyhr.noVangsv 51, 2317 HAMAR

Tlf. 62 56 30 00

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

www.lilleronning.no

Ole M. Almeli AS
Bølervegen 71

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

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

PP 1-2020.pmd 27.02.2020, 11:011
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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
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FERIE & HELSESENTERFERIE & HELSESENTER
CASAS HEDDY

UNN DEG LITT VARME OG VELVÆRE! 

www.vitalreiser.no 
Tlf. 56 57 47 50

Avreiser fra Oslo og Bergen hver uke 
i perioden september – april. Vi er til 
stede på fl yplassen ved alle avgang-
er for å assistere med Innsjekk og 
bagasje, og på Lanzarote blir du møtt 
av Casas Heddys medarbeidere.

På Casas Heddy fi nner du blant annet et fantas-
tisk utendørsbasseng som er omkranset av trær, 
blomster og busker. De romslige gangveiene på 
området er uten hindringer og viser vei til både 
minimarked, helsesenter og restaurant. Anlegget 
har gode HC-rom.

I restauranten serveres kortreist middelhavsmat, 
basert på sunne og næringsrike ingredienser. 
Å spise balansert og variert kombinert med fysisk 
aktivitet, gir positiv energi og velvære.

INKLUDERT I PRISEN FÅR DU:
• Adgang til stort utendørs basseng som holder 
   28 grader hele året
• Treningsrom/trimrom
• Trening/underholdning/aktiviteter/utfl ukter
• Helpensjon med frokost, lunch og middag
• Opphold i rom med aircondition og varme, senger 
   med dyner, eget bad og terrasse eller balkong

BESTILL 

VINTER
2020/2021

NÅ!

MOT TILLEGG:
• Fysikalsk behandling med 
   dyktige fysioterapeuter
• Tilgjengelige sykepleiere
• Velværetilbud

Velkommen til vårt hyggelige miljø på Casas Heddy; dette praktfulle ferieanlegget i utkanten 
av badebyen Puerto del Carmen på Lanzarote.  Her er det ekstra godt å være for oss frosne 
nordboere, og her fi nner du en god, sosial møteplass. Du kan nyte din helsereise i rolige 
omgivelser med trening, behandlinger, aktiviteter og hyggelige utfl ukter.

LANZAROTE!

PP 1-2020.pmd 27.02.2020, 11:013

Denne siden på stå på en side med partall - iflg. kunden selv dette.

PP 1-2020.pmd 27.02.2020, 11:012
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NOEN Å SNAKKE MED? 

Våre likepersoner 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.

PP 1-2020.pmd 27.02.2020, 11:016

Minnegaver:
Nils Inge Skjevik

Claes Victor Smith
Per Yngvar Haraldstad

Oddvar Billun

Gaver:
Frithjof Furre

Solveig Marion Kyrkjebø
Ola Kaupang

Tove Bjørg Finkenhavn
Lilly Signe Fylling Nielsen

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

post@parkinsonfondet.no
22 00 83 00 / parkinsonfondet.no

Kontonummer 8101 06 45603

Du kan velge om du vil 
ringe Parkinsontelefonen 
på 22 00 82 80

fi nne en likeperson du 
kan kontakte direkte på   
parkinson.no/likepersoner

ELLER
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AGDER 
Leder: Kjell Tybring Andresen
91 87 36 10
agder@parkinson.no 

Agder Vest
Leder: Bjørn Baugstø
91 68 34 54
vest-agder@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 
rei-nys@online.no 

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

Sunnhordland
Leder: Marit Digernes
97010886
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 
veiaker@yahoo.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: Iris Wishman 
91 61 75 54 
oslovest@parkinson.no 

Oslo nord 
Leder: Hildrun Tyldum 
97 56 94 35 
hil-tyld@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 
gauldal-oppdal@  
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 
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FORENINGSOVERSIKT PR MARS 2020

FORBUNDSSTYRET
Forbundsleder:  
Trygve Andersen

Nestleder:  
Pål Christian Roland

STYREMEDLEMMER
Ketil Hanssen

Trine Lise Corneliussen

Kari Brekke Arnesen

Heidi E. Aadde Bye

Astrid Nielsen Skauge

VARAMEDLEMMER
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/om-forbundet/fylkes-og-lokallag

Svarene gir oss nyttige tilbakemeldinger for 
 utvikling av våre tilbud og interessepolitisk arbeid. 

Vi oppfordrer på det sterkeste til å svare på årets 
spørreundersøkelse innen 1. mai. Spørreundersø-
kelsen er anonym, og du kan velge å være med i 
trekningen av ti bokpakker.

Nå er det tid for den årlige 

spørreunder søkelsen. Vi har 

utarbeidet noen spørsmål som 

vi håper du tar deg tid til å svare 

på.  Dersom du har parkinson 

eller er pårørende, er dine til-

bakemeldinger viktig for oss. 

SI DIN MENING

Gå inn på: parkinson.no/2020  

og delta i undersøkelsen
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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.

Se parkinson.no/fastgiver


