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Parkinsongåten er som et enormt 
puslespill. Hver dag jobber tusenvis av 
forskere over hele verden med ulike biter i 
det store bildet. Puslespillet legges bit for 
bit etter hvert som forskerne fi nner svar.
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Parkinson er på mange måter som 
et stort puslespill hvor mange brikker 
skal settes sammen for endelig å 
kunne løse parkinsongåten. Takket 
være forskning er allerede mange 
brikker på plass, men dessverre ikke 
alle – enda. Det er positivt å se at 
forskningen går framover på mange 
områder. 

For oss som hver dag lever med parkinson gir 
det håp om bedre behandling, nye medisiner 
og etter hvert en kur. Norske parkinson
forskere er i verdenstoppen innen mange 
felt, og det forskes bredt på ulike sider ved 
sykdommen her i landet. I denne utgaven 
forsøker vi å plassere noen av brikkene i 
 «parkinsonpuslespillet» norske forskere 
 prøver å sette sammen. 

Vi har blant annet trukket ut brikken om arv 
og genetikk, noe vi vet mange er opptatt av. 
Heller	ikke	her	fi	nnes	et	enkelt	svar,	men	vi	
håper likevel artiklene kan belyse hva for
skerne	vet	og	hva	de	ønsker	fl	ere	svar	på.	
Familien Berg Larsen har gjort seg noen inter
essante erfaringer og tanker om dette temaet 
som de deler med oss.

Kjære medlemmer

LEDER

Trygve Andersen
Forbundsleder

Foto: 
Olav Heggø

Det er gledelig at forbundet bidrar med 2,5 
millioner kroner til gode norske forsknings
prosjekter. Det har stor betydning for forsker
nes muligheter til å kunne forske enda mer, 
fi	nne	svar	og	kunne	plassere	nye	brikker	på	
riktig plass i det store «parkinsonpuslespil
let». 

Jeg vil takke alle dere som bidrar til forskning 
på Parkinsons sykdom, både som støttespil
lere, givere og deltakere i ulike forsknings
prosjekter. Det er viktige bidrag på veien mot 
å kunne løse gåten en gang for alle. 

Gratulerer med den internasjonale parkinson
dagen! Denne dagen er din! I år går vi digitalt 
for å markere dagen søndag 11. april, og som 
dere kan lese på siste siden i denne utgaven, 
vil det bli presentert ulike aktiviteter, arrange
menter og formidling av nyttig  informasjon 
om Parkinsons sykdom gjennom hele 
 «parkinsonuka».

Vi skal stå sammen mot parkinson, mot 
ensomhet, mot usikkerhet. Ta vare på 
 hverandre i denne spesielle tiden. 
Husk; smil og omtanke er god medisin! 
God påske!

Vennlig hilsen 
Trygve Andersen  
Forbundsleder 
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Side 10
Forskning: Hva betyr arv 
og  genetikk?

Lasse Pihlstrøm er lege og forsker 
 med  doktorgrad i parkinsonisme. Er 
Parkinsons sykdom arvelig? Svaret er 
hverken ja eller nei.

Side 18
Møt Britt Inger 
Skaanes

Ny generalsekretær 
i Norges Parkinson-
forbund gleder seg 
til å møte mennesker 
med parkinson, 
pårørende, tillitsvalgte, 
fagpersoner og andre i 
parkinsonmiljøet. 
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Side 22
ParkinsonNet

Statssekretær Anne 
Grethe Erlandsen 
forsikrer oss om at 
planleggingen av et 
nasjonalt ParkinsonNet 
går sin gang.

VEDLEGG OM BIVIRKNINGER

Informasjonsskrivet om parkinsonmedisiner og 
 bivirkninger er utarbeidet av Nasjonal kompetanse-
tjeneste for  bevegelsesforstyrrelser. Det ligger 
ved  i denne utgaven av Tema  parkinson, men er 
også  tilgjengelig for utskrift fra våre hjemmesider 
parkinson.no. 
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Koronavaksinasjonen har startet i Norge, og 
 vaksinasjonen foregår i kommunene etter 
Folke helseinstituttets prioriteringsrekkefølge 
for koronavaksinasjon. 

Ut fra kunnskapen vi har i dag anbefales som 
hovedregel at personer med Parkinsons syk
dom tar koronavaksinen så snart de får tilbud 
om det. Denne anbefalingen gjelder også, og i 
særlig grad, personer med atypisk parkinson
isme («Parkinson pluss»).

KORONAVAKSINE

Tekst:
NKB

 
Foto:  

Shutterstock 

ANBEFALER 
 KORONAVAKSINE

Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB) 
anbefaler som hovedregel at 
personer med Parkinsons sykdom 
eller atypisk parkinsonisme tar 
koronavaksinen så snart de får 
tilbud om det. 

ETTERLENGTET 
KLEM
Fått vaksine. Svein og Bjørg Stuge kan endelig klemme 
igjen. Etter måneder med råd og regler om å helst ikke 
røre hverandre, kan ekteparet som har vært gift i over 
50 år gi hverandre gode og lange klemmer uten å være 
redd for koronasmitte. Begge har nå tatt to doser med 
Covid-19-vaksinen. 

Svein, som er pårørende til Bjørg som bor på sykehjem, 
oppfordrer personer med parkinson og  pårørende 
om å ta vaksinen. Det har vært et utfordrende år,  synes 
Svein. Han gleder seg til å klemme masse på sin kjære 
kone, barn, barnebarn og resten av familien igjen, uten 
å tenke på munnbind og 2-meters-regel. 

Begrunnelsen for anbefalingen er at:
• Parkinsons sykdom og særlig atypisk 

 parkinsonisme kan føre til symptomer som 
innebærer økt risiko for et mer alvorlig 
 forløp av covid19

•	 Effekten	av	godkjente	koronavaksiner	i	
kliniske utprøvingsstudier er god, samtidig 
som risikoen for alvorlige bivirkninger er 
lav 

•	 Vi	forventer	at	vaksinene	er	like	effektive	og	
trygge for personer med Parkinson sykdom 
og atypisk parkinsonisme som for andre

• Det ikke er grunn til å anta at vaksinene 
svekker	effekten	av	parkinsonbehandlingen

Det gjøres likevel oppmerksom på forhold 
der koronavaksinasjonen bør utsettes (f.eks. 
ved forkjølelsessymptomer, febersykdom o.l.) 
eller ikke gjennomføres uten en  individuell 
og  helhetlig vurdering av ansvarlig lege (f.eks. 
ved alvorlig skrøpelighet, respiratoriske 
 problemer, kort forventet levetid).

Koronavaksinasjon foregår i kommunene. 
Det er per dags dato begrenset tilgang til god
kjente koronavaksiner slik at disse gis etter 
prioriteringsrekkefølgen utarbeidet av Folke
helseinstituttet (FHI). Det er usikkert når den 
enkelte med Parkinsons sykdom eller atypisk 
parkinsonisme vil få tilbud om vaksine. Dette 
er blant annet avhengig av bosituasjon, alder, 
og	forekomst	av	flere	ulike	sykdommer	sam
tidig hos samme person.

Prioriteringsrekkefølge
De	fleste	vil	komme	i	gruppene	4–7	i	FHIs	
gjeldende prioriteringsrekkefølge, mens bebo
ere i sykehjem, utvalgte helsepersonellgrupper 
og	de	som	er	eldre	enn	74	år	prioriteres	høyest	
(gruppene	1–3).	Den	enkelte	vil	bli	kontaktet	
av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon 
etter FHIs prioriteringsrekkefølge for korona
vaksinasjon.

Se FHIs nettsider for mer utfyllende  generell 
informasjon om koronavaksinasjons 
programmet, hensikten med vaksinasjonen 
og prioriteringsrekkefølge. 

Foto: Olav Heggø
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Geir	Steinkjær	er	ung.	Han	fikk	parkinson	
som	45åring.	Er	mye	alene	og	føler	seg	ofte	
ensom. Geir har satt ord på sin ensomhet 
og vist at ensomheten også har et ansikt. At 
opplevelsen av ensomhet faktisk er noe som 
er i blant oss hele tiden, korona, eller ikke. 
For Geir har pandemien ytterligere forsterket 
 isolasjonen og ensomheten i hverdagen.

 Du er ikke alene om å være alene
	–	Jeg	vil	jo	ut	og	være	blant	folk,	men	jeg	føler	
jeg nesten blir presset til å være inne,  forteller 
Geir. Nå under pandemien opplever han bare 
det å gå i butikken som et stressmoment. 
 Situasjonen er slitsom og tærer på. For Geir 
kjenner på isolasjon og redsel. 

–	Jeg	er	redd	for	hva	folk	tenker	når	jeg	
 kommer ut og kanskje er litt varm og stresset 
på grunn av parkinson. Da føler jeg folk ser 
på meg som en med korona. Da er det ikke 
noe artig å være ute blant folk, sier han, på 
sin Harstaddialekt.

Geir har også før pandemien til tider isolert 
seg hjemme. Han har kjent på at han ennå 
ikke helt har klart å godkjenne overfor seg 
selv, at han har parkinson. Da er det på dager 
som kan føles litt tyngre enn vanlig, ekstra 
godt	å	ha	selskap	av	sin	«firebente	følges
venn».	–	Jeg	har	heldigvis	en	hund	som	drar	
meg ut til alle døgnets tider, men kanskje ikke 
på tidspunkt på døgnet hvor det er mest folk. 

Jeg er ikke noe glad i å gå tur når «hele Oslo» 
er ute samtidig. Men jeg er jo superheldig 
som har han som er min beste venn, som jeg 
kan snakke med. Og være «i lag med». Men 
hvis jeg ikke hadde han så hadde jeg nok vært 
 veldig isolert, og nærmest ikke gått ut i det 
hele tatt, forteller han.

For Geir er det viktig å ha nærkontakt med 
andre mennesker, og sosial omgang med 
	venner.	–	Det	er	bra	for	parkinsonhelsa.	Det	
å kunne møtes fysisk, gjøre noe sammen, dele 
opplevelser,	skape	gode	minner	sammen	–	det	
er akkurat slik det å være menneske dreier seg 
om, peker han på. 

Et stort antall nordmenn kjenner daglig på 
ensomheten, og mangler et nært nettverk av 
mennesker rundt seg i en normaltid. Men 
for Geir og mange andre i samme situasjon 
 merkes koronatidens begrensninger ekstra 
godt. Hvor de negative følelsene og tankene 
fort kan bli forsterket av nedstengning, 
 isolasjon og nettopp ensomhet.
 
Ekstra koronastress
I vår podkastserie ParkisPodden understreker 
nevrologene Michaela D. Gjerstad og Espen 
Dietrichs at det ikke er noe med sykdommen 
i seg selv som gjør det noe ekstra risikofylt 
for for mennesker med parkinson i disse 
korona tider. Men at alt rundt det å skulle være 
ute	i	det	offentlige	rom,	som	alle		tiltakene	

SAVNET ETTER DEN 
NÆRE KONTAKTEN

Vi har alle gått inn i et nytt år med håp og forventninger om igjen 

å kunne få tilbringe mer tid sammen med våre nære og kjære. 

For svært mange vil 2020 bli husket som «ensomhetens» år, og 

forsterket situasjonen for alle som før pandemien også kjente på 

ensomhet i hverdagen. For Geir Steinkjær har hunden i stor grad 

blitt hans støtte og hjemmekohort i koronatiden.

ENSOMHET

Tekst og foto:
Sverre Nilsen 

Geirs hund «Peik» er en 

god støtte i hverdagen 

og den som ofte gjør at 

han går ut.

og restriksjonene og prosedyrene som skal 
 gjennomføres, kan trigge stress, angst og 
symptomer. For Geir kan en tur ut ofte 
 oppleves som et uønsket stressmoment.

–	Jeg	har	jo	bare	to	hender	og	når	jeg	skal	
koordinere alt på en gang, med mennesker 
rundt	meg,	trafikk,	holde	avstand,	finne	
munnbind, på med munnbind, vaske og sprite 
hender, så går det fort i «ball» for meg. Da er 
det slitsomt å være ute i allmennheten blant 
folk. Da unngår jeg det heller, forklarer Geir.

Ensomhetens pris
Geir er i dag 100 prosent uføretrygdet og 
har gradvis mistet sitt jobbnettverk. Han er 
glad for å ha et nettverk med venner rundt 
seg, men samtidig er det ikke alltid så lett 
å få  kontakt med noen når han som mest 
trenger	det.	–	Da	må	jeg	jo	«deale»	med	
min  ensomhet alene.

Han har heller ikke familie i nærheten av Oslo. 
Koronatiden gjør at venner er mer redde for 
å	bevege	seg	rundt,	og	treff	må	planlegges	og	
organiseres. Da blir det som oftest ikke noe av. 

–	Det	er	et	savn	å	ikke	kan	være	litt	mer	spon
tan	og	kunne	treffes	litt	mer	på	«sparket».

Selv merker Geir at hans parkinsondiagnose 
bidrar til å forsterke den negative opplevelsen 
av koronasituasjonen og ensomheten. Det gir 
seg utslag i at han ofte kvier seg for å være ute 
blant folk siden han har litt rykninger i krop
pen og ufrivillige bevegelser. Før diagnosen 
var Geir sosialt aktiv og et «jamenneske» til 
alt.

	–	Jeg	tror	ikke	det	ville	vært	slik	for	meg	i	
koronatiden uten sykdommen, og jeg kjenner 
ekstra på det nå at jeg har parkinson, under
streker han.
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Livet på vent
Geir opplever at parkinson gjør hans begrens
ninger i livet stadig større. Redusert mimikk 
og innslag av ufrivillige bevegelser gjør at han 
heller trekker seg unna kontakt med mennes
ker,	enn	å	«stå	og	føle	seg	teit».	–	Jeg	ser	meg	
selv verre enn hvordan andre kanskje ser meg. 
Jeg er spontan og liker å klemme folk. Nå når 
det er restriksjoner på alt er nærheten helt 
borte føler han. Munnbindet gjør heller ikke 
situasjonen bedre for en med parkinson. 
–	Når	jeg	har	munnbind	på	så	skjønner	ingen	
navnet mitt når jeg skal si det. Det er vanskelig 
å kommunisere med munnbind. 

Geir står ikke ensom på listen over de som 
venter på time til spesialisthelsetjenesten for 
tiden. Det er en ekstra påkjenning å måtte 
vente	på	viktige	undersøkelser.	–	De	blir	
 forskjøvet, forskjøvet, forskjøvet… Det er 
også et moment som påvirker meg. 

Han føler det på mange måter bidrar til å for
verre sykdomstilstanden, og at stress jo ikke er 
bra for en parkinsonpasient. Situasjonen gjør 
at kroppen fortere blir oppjaget. 

Nettverk mot ensomhet
Ensomhet	finnes	i	mange	varianter	og	opple
ves ofte individuelt. Du er ikke alene om det 
hvis du føler deg ensom. Studier presentert 
på helsenorge.no understreker at det ofte er 
følelsen av å kjenne seg ensom som er skade
lig. Det å være alene er ikke det samme som 
å være ensom. Levekårsundersøkelsen fra 
2015 viser at 16 prosent av Norges befolkning 
 oppgir at de enten er litt, ganske mye eller 
mye plaget av en følelse av ensomhet.

Geir er både enslig og opplever at han er 
ensom. Parkinsondiagnosen er i tillegg en 
ekstra påkjenning i hverdagen. I koronatiden 
har bruken av sosiale medier og digitale kom
munikasjonsplattformer økt voldsomt. Men 
Geir har ikke kastet seg på digitaliserings
bølgen. Det han savner er den nære kontakten 
og klemmene som han liker å dele ut. Han 
roser alle de digitale møtene og aktivitetene 
parkinsonforeninger over hele landet arran
gerer.	–	Men	hvis	man	i	utgangspunktet	
ikke er så digital, så vil det bli enda et stress

element å skulle forholde seg til en ny måte å 
 kommunisere på. Bare tanken på det gjør meg 
 «skjelven».

Koronaens følger
Geir er ikke den som konstant er på inter
nett og viser ansiktet på Facetime, som han 
sier. Som person liker han å møte mennesker 
fysisk. Som da han tidligere arbeidet som 
sykepleier. Det å nå sitte hjemme og se syke
pleierne «jobbe livet av seg» er tøft. Han har 
alltid vært en omsorgsperson og opptatt av det 
menneskelige, den menneskelige nærheten og 
kontakten. Det å se mennesker direkte inn i 
øynene og føle deres nærvær i samtalen.
–	Det	er	ikke	så	lett	i	dag.	For	alle	vil	på	de	
nettmøtene…, det blir bare kaos for meg. Jeg 
får ikke noe igjen for det.

Fra hjemmet opplever Geir pandemien som 
veldig trist for samfunnet som helhet, og han 
bekymrer seg over at mange vil få svekket 
mental	helse.	–	Situasjonen	skaper	en	distanse	
fra mennesker og mye redsel. Vi hører jo kun 
om hvor mange som har blitt syke og  smittet. 
Vi hører nesten aldri noe positivt lenger, og 
vi får ikke noe «bilde av hyggeligheten» i 
menneskeheten. Det er kun det svartmalte og 
det triste i det hele. Det er «skremmandes», 
sier han. 

I «parkinsonmiljøet» har også savnet etter 
den nære kontakten fulgt oss alle tett. 
 Parkinsonforeninger over hele landet har i 
stor grad måttet sette sine faste, fysiske møte
plasser på pause. Den nære kontakten mellom 
våre medlemmer har i stor grad vært ikke 
eksisterende. Tillitsvalgte som daglig arbeider 
for at mennesker med Parkinsons sykdom og 
deres pårørende skal ha en så god livskvalitet 
som mulig, har kjent på at våre medlemmer 
i denne merkelige tiden har mistet mange av 
sine faste holdepunkter, tilbud og aktiviteter 
i	hverdagen	–	ikke	minst	den	nære	kontakten	
med andre mennesker i samme situasjon har 
vært dypt savnet.

I vår podkastserie ParkisPodden, kan du 
høre Geir og andre fortelle mer om hvordan 
de opplever ensomhet i disse koronatider 
(se	side	30).

Parkinsontelefonen 

22 00 82 80
Parkinsontelefonen har faste åpnings-

tider der du kan snakke med personer 

som selv har sykdommen eller er pårø-

rende. De bruker sine erfaringer og kunn-

skap til å hjelpe andre. Det du forteller 

blir mellom deg og den du snakker med. 

Parkinsontelefonen har åpent:  

mandag–tirsdag kl. 10:00–16:00 

onsdag kl. 10:00–21:00

Chat med oss

Har du spørsmål om det å leve med 

parkinson selv eller i familien? 

Da kan du chatte anonymt med våre 

likepersoner som har tid til deg. 

Chatten har åpent:

Tirsdag og torsdag kl.18:00–20:00

Se vår hjemmeside: parkinson.no/chat

Finn en likeperson
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. 

Se oversikt over våre likepersoner på 

vår hjemmeside: 

parkinson.no/likepersonstilbud

TRENGER DU 
NOEN Å  SNAKKE 
MED?

Det hjelper å snakke og få støtte, og ofte kan det være nyttig å prate med andre 
som selv har parkinson eller er  pårørende. Våre likepersoner har gjennomgått 
kurs i det å være en god samtalepartner for andre, og setter gjerne av tid til en 
prat. Du kan også chatte anonymt om de temaene du ønsker.
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HVA BETYR ARV 
OG GENETIKK?

FORSKNING

Tekst:
Lasse Pihlstrøm 

 
Foto:  

Olav Heggø

Parkinsons sykdom regnes som en såkalt kom
pleks sykdom. Det betyr at årsaken antas å 
ligge i et komplekst samspill mellom arv, miljø 
og kanskje en porsjon uheldige tilfeldigheter. 
Mange av oss som forsker på sykdommen, 
har interessert oss for den genetiske kompo
nenten,	både	fordi	vi	har	effektive	verktøy	til	
å studere genetikk i dag, og fordi funnene vi 
gjør, kan bidra med viktige ledetråder for å 
forstå sykdomsmekanismene på molekylnivå. 
Kunnskapen om genetiske årsaker til Parkin
sons sykdom har økt betraktelig gjennom de 
siste 20 år, selv om mye fortsatt er ukjent.

Sjeldne arvelige former 
Når vi snakker om «arvelig sykdom» tenker 
de	fleste	på	tilstander	forårsaket	ene	og	alene	
av en enkelt genfeil, der sykdomstilfeller i en 
familie følger forekomsten av denne feilen. 
Gener arves i to kopier, en fra far og en fra 
mor. Ved dominant arvegang er én kopi av 
det syke genet tilstrekkelig for å forårsake 
sykdom, mens tilstander som slår ut først om 
man har to defekte utgaver av et gen, kalles 
recessive. Det er beskrevet både dominante og 
recessive gener som årsak til arvelig Parkin
sons sykdom, men tilsammen forklarer disse 
bare et lite mindretall av sykdomstilfellene. 
Et anslag man vil kunne støte på i litteraturen, 
er at omlag 5% av personer med Parkinsons 
sykdom har en slik arvelig form. Dette varierer 
imidlertid mellom ulike befolkningsgrupper, 
og etter vår erfaring er tallet her i Norge langt 
lavere. 

Genetiske bidrag hos de fleste med 
 Parkinsons sykdom
Men hva betyr genetikken hos alle de andre 
med Parkinsons sykdom, som ikke har slike 
enkeltgenfeil? Dette kan studeres og tallfestes 
på ulike måter. Undersøkelser av sykdoms
forekomst tyder på at risikoen for Parkinsons 
sykdom tredobles om man har en førstegrads
slektning med sykdommen, slik som et søsken 
eller en forelder. Det kan høres dramatisk ut, 
men om man tar i betraktning at risikoen i 

utgangspunktet er temmelig liten, la oss si 1% 
ved 60 års alder, vil sannsynligheten for å ikke 
få	sykdommen	fortsatt	være	97%	selv	om	din	
søster eller far har den.

En	pekepinn	på	arvestoffets	betydning	ved	
Parkinsons sykdom kan vi også få gjennom 
store genetiske studier. Disse kan si oss noe 
om hvor stor del av variasjonen i sykdoms
risiko som forklares av genetisk variasjon på 
befolkningsnivå  såkalt arvbarhet. Det er 
generelt krevende å kommunisere kunnskap 
om «hvor arvelig» en egenskap eller sykdom 
er, uten å risikere å forvirre eller villede, 
og dette begrepet er ekstra vanskelig. Ulike 
rapporter om arvbarheten ved Parkinsons 
sykdom i vestlige land i dag ligger omkring 
25%. Dette betyr ikke at sykdommen er «25% 
genetisk» hos den enkelte  det kan være 
 viktigere hos noen og mindre viktig hos andre. 
Tallet gjelder heller ikke på alle steder eller til 
alle tider  det vil kunne endre seg med endret 
miljø. 

Genetisk testing
Hos personer der det er grunn til å mistenke 
en av de sjeldne formene for arvelig Parkin
sons sykdom, kan det være aktuelt å gjennom
føre genetisk testing dersom man ønsker 
det. Dette vil bare være relevant når mange 
i samme familie har sykdommen, eller ved 
spesielt tidlig symptomdebut. Påvisning av 
en genetisk årsak vil kunne gi litt informasjon 
om prognose og åpne for genetisk veiledning 
til familiemedlemmer, men behandlingen er i 
dag den samme om man får påvist genfeil eller 
ikke. De svakere genetiske risikofaktorene 
som hver bidrar litt til sykdomsrisiko hos det 
store	flertallet	av	personer	med	Parkinsons	
sykdom, har i dag ingen plass i utredingen. 
Men i fremtiden kan det tenkes at man vil 
gjøre en bredere kartlegging av den genetiske 
profilen	hos	alle	med	Parkinsons	sykdom	og	ta	
hensyn til denne i oppfølging og behandling, i 
tråd med idealet om skreddersydd terapi, eller 
presisjonsmedisin.

Lasse Pihlstrøm, 

lege og forsker  med 

 doktorgrad i parkin- 

sonisme, Oslo universi-

tetssykehus. 

•• For det store flertallet av perso-

ner med Parkinsons sykdom er 

 sykdommen ikke arvelig

•• Genetiske faktorer bidrar, men 

risikoen for barn eller søsken 

av en person med Parkinsons 

sykdom er fortsatt lav

•• Arvelige varianter av Parkinsons 

sykdom forekommer hos et lite 

mindretall, og når sykdommen 

starter svært tidlig eller mange i 

samme familie er rammet, er det 

aktuelt å teste for dette

Er Parkinsons sykdom arvelig? Det korte svaret vil 

som oftest være «nei», men det riktigste er nok at  

«det kommer an på». 
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VI MÅ LEVE  
MED DE GENER VI HAR 

FÅTT UTDELT

Selv om sannsynligheten statistisk sett er 
liten	for	at	barna	Håvar	(44)	og	Annette	(42)	
skal få parkinson, så har muligheten for at 
 sykdommen skal kunne arves videre i fami
lien vært et tema Skjalvor synes det har vært 
naturlig å snakke med barna om i oppveksten. 
I dag føler alle tre det er godt at de i voksen 
alder har et avklart forhold til ulike sider ved 
parkinson. 

Barn skal ikke tenke på slike ting
Det har samtidig vært erfaringer for Annette 
og Håvar underveis i livet som har formet de 
perspektiver og tanker de i dag har på syk
dommen, og sjansen for selv å kunne arve den. 
Annette	forteller	at	hun	i	barndommen	fikk	
anledning til å ta en blodprøve for å sjekke om 
hun hadde anlegg for parkinson. Hun takket i 
utgangspunktet ja til det, men det ble aldri noe 
av. Skjalvor skyter inn at da barna var unge 
hadde hun kontakt med St. Olavs Hospital. 
Sykehuset har fått blod fra både Skjalvor og 
hennes mor til forskning. 

–	Jeg	spurte	om	de	også	ville	ha	blod	fra	datte
ren min, men de sa «nei, det gjør vi ikke fordi 
det er ikke bra at barn skal gå og tenke på slike 
ting». 

–	Jeg	er	nå	i	ettertid	veldig	glad	jeg	ikke	gjorde	
det, understreker Annette. I voksen alder har 
hun tenkt litt mer på saken, men det er fortsatt 
ikke slik at hun har lyst til å ta en blodprøve 
eller gentest nå for å få svar.
 
–	Jeg	har	slått	meg	til	ro	med	at	det	kan	skje	
at jeg får parkinson en gang, men samtidig vet 
jeg at sjansen er veldig liten.

Annette har i dag barn selv, men har ikke vært 
spesielt bekymret over at parkinson skal gå 
videre. 

–	Det	å	se	mamma	og	hvordan	hun	har	det,	
og det å ha sett mormor og hvordan hun 
hadde det, det er ikke en sykdom jeg er redd 
for,  forteller Annette. Når sønnen hennes har 
spurt, har hun alltid sagt støttende. «Nei, det 
går ikke videre, det er så liten sjanse».

Ingen dypdykk i DNA
–	Vi	har	jo	fått	utdelt	et	DNA	når	vi	ble	født.	
I DNAet så er det veldig mange nøkler som 
ikke vi selv kan kontrollere, sier Håvar. 
Han peker på at noen kanskje vil være 
	nysgjerrige	på	å	finne	ut	hva	som	er	innholdet	

i de nøklene og hva det kan utløse av frem
tidige sykdommer. 

–	For	min	del	er	jeg	egentlig	ikke	interessert	
i å dypdykke inn i DNAet og se hva som kan 
utløses i framtiden, understreker han. For 
Håvar er det ikke så viktig nå. Han ønsker 
heller å ta dag for dag som det kommer, og 
bekymre seg minst mulig for framtida.

Berg Larsens har funnet sin vei i å håndtere 
parkinson i familien. De har sammen åpent 
diskutert arvemuligheter og genetikk knyttet 
til Skjalvors parkinsondiagnose, og alle føler at 
det har vært godt å snakke sammen om dette 
relativt tidlig i livene. Samtidig har ingen av 
dem brukt mye tid og energi på å tenke altfor 
mye over muligheten for at neste generasjon 
og neste generasjon der igjen, også kan arve 
sykdommen. Fellesnevneren i familien er at de 
også har funnet en viss støtte i at heller ingen 
andre i Skjalvors store familie, utover hennes 
mor, tidligere har hatt parkinson. 

Godt å være åpne
Arv og genetikk knyttet til diabetes har også 
vært oppe som «familietema». 

–	Pappa	har	hatt	diabetes	i	over	40	år,	hans	
søster	fikk	det,	hans	bror	fikk	det,	og	igjen	
hans	sønns	bror	fikk	det,	og	det	er	veldig	
spredt i familien. Du vet jo aldri, det er ingen 
garanti og jeg kan jo få det når jeg er 50 år, og 
jeg kan også få parkinson når jeg er 60 år eller 
70	år,	sier	Håvar.

–	Skulle	jeg	få	parkinson	eller	diabetes,	så	
er det en utfordring jeg må ta der og da, og 
som jeg kan leve med, mener han. Annette 
har	samme	perspektiv.	–	Det	er	ikke	noe	vi	
går rundt og bekymrer oss for og tenker på 
i  hverdagen.

Skjalvor mener familiens lange erfaring med 
parkinson gjør at barna i dag er så godt rustet 
som mulig for framtiden. 

–	Det	vil	kanskje	ikke	komme	som	et	like	stort	
sjokk på mine barn i forhold til andre folk 
som ikke tidligere har hørt navnet parkinson 
engang og ikke aner hva det er.

Inspiratoren
Barna peker på at Skjalvor er en veldig inspi
rator, både som mammaen deres, men også 

FORSKNING

Tekst:
Sverre Nilsen  

 
Foto:  

Olav Heggø

Skjalvor Berg Larsen (71) har hatt Parkinsons sykdom i 18 år, og 

sykdommen har alltid vært en del av familien. Hennes mor hadde 

parkinson i over 35 år, og i dag har Skjalvor selv to voksne barn 

som begge har slått seg til ro med at det er svært liten sjanse for 

at parkinson skal gå i arv gjennom tre generasjoner.

Skjalvor Berg Larsen 

har alltid snakket med 

barna om parkinson, 

men er ikke bekymret for 

at de skal arve sykdom-

men.
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gjennom hvordan hun håndterer parkinson i 
hverdagen.

–	Hun	har	hatt	sykdommen	i	18	år	nå,	og	se	
hvordan hun har levd med det, vært aktiv og 
klarer egentlig å gjennomføre stort sett det 
meste som skal gjennomføres i hverdagen, 
sier Håvar. Han får støtte av Annette. 

–	Det	er	akkurat	det	som	gjør	at	jeg	ikke	
bekymrer	meg	så	mye.	Vi	ser	hvor	fin	hver
dag hun egentlig har. Og det har jo mye med 
 hennes egen måte å være på og hvordan hun 
tar hverdagen. Ja, det er slik Håvar sier, hun 
er en veldig inspirator, så jeg tenker, ok, så får 
jeg parkinson så skal jeg også ta det på samme 
måte. 

Skjalvor skyter rørt inn at hun også hadde en 
inspirator.	–	Mamma	hadde	parkinson	i	35	år.	
Hun	var	87	år	da	hun	døde.	Med	«skoene	på»,	
og «klarere hjerne enn jeg har», bruker jeg å 
si. Vi står ganske sterkt sånn sett.

Gener vannes ut
I forhold til familiens parkinsonhistorikk, 
så tenker Håvar at situasjonen for hans egne 
barn og fremtidige generasjoner, vil være at 
DNA kanskje vil «vannes ut». 

–	Det	er	jo	litt	tilfeldig,	kanskje	5050	prosent	
sjanse, for hva barnet ender opp med av gener 

fra mor eller far, peker han på. Men samtidig 
har man ingen garanti for hva som slår ut. 
Arven kan fortsatt ligge der. 

Det har i familien vært luftet mange teorier 
om hva som utløser parkinson opp gjennom 
årene. Blant annet at de som har røkt veldig 
mye i ung alder, er mindre utsatt for å få 
 parkinson når de blir eldre. Skjalvor skyter 
inn at hun har hørt at det er få som har vært 
storrøykere som får sykdommen. Samtidig har 
hun funnet sin vei. 

–	Det	som	gjør	at	jeg	holder	meg	såpass	bra	
som jeg gjør, er inntak av aminosyrer og 
	antioksidanter	i	overflod.	Det	holder	kroppen	
i gang. 

Men etter så mange år med parkinson i fami
lien er det kvalitetssikret forskning om arv og 
genetikk, de støtter seg på. Og det viktigste av 
alt  at sjansen er svært liten for at parkinson 
skal	gå	i	arv	gjennom	flere	generasjoner.

–	Vi	velger	å	se	lyst	på	framtiden	og	håper	
forskningen klarer å knekke parkinsonkoden, 
sier de tre i kor.

Tror på forebygging
Håvars hverdagsperspektiv er at han tenker 
han verken kommer til å få parkinson eller 
diabetes. Han vet at familien er litt rammet 

FAKTA:
DNA er et arvestoff 
som finnes i alle 
celler. DNA har to 
hovedfunksjoner:

1.
DNA inneholder 
oppskrifter som 
bestemmer hvordan 
organismen skal se 
ut og fungere. Dette 
kan for eksempel 
være fargen på 
en blomst eller 
blod typen hos et 
menneske. Disse 
oppskriftene kalles 
gener.

2.
DNA kalles arvestoff 
fordi disse opp-
skriftene videre-
føres (arves) fra en 
generasjon til den 
neste. Alt DNA må 
kopiere seg selv når 
nye celler dannes 
ved celledeling. De 
nye cellene har helt 
likt DNA. Selve DNA- 
kopieringen kalles 
DNA-replikasjon.

Kilde: snl.no

av hjerte og karsykdommer, og ser det som 
mer sannsynlig at han kanskje kan bli rammet 
av det en gang i framtiden. Han er derfor opp
tatt av å ta vare på helsen så godt som mulig. 
Sunt kosthold og trening er Håvars oppskrift. 

–	Jeg	trener	35	dager	i	uken	og	forsøker	å	
holde meg i form. Men samtidig har du jo 
ingen garanti.

Han har tro på at forebygging i bunn og 
grunn er det viktigste for å holde det meste av 
 sykdom borte. Samtidig så vet han at det kan 
være litt tilfeldig hvem som rammes. 

–	Jeg	tenker	jeg	kan	leve	med	det	som	er	tilfel
dig. Vi er alle i samme situasjon, og vi kan få 
hva som helst, så jeg uroer meg egentlig ikke 
i dag, understreker han.

Annette har fått seg hund for en stund til
bake, og merker at det å holde seg aktiv, er en 
vinnvinnsituasjon, både i forhold til helsen 
og som forebygging mot framtidig sykdom. 

–	Jeg	har	alltid	tenkt	at	på	grunn	av	syk
domshistorikken vi har i familien, så må jeg 
holde meg aktiv, man vet selvsagt ikke hvor 
mye sykdom det kan forebygge, men det jeg 
har tro på at det betyr mye, spesielt i forhold 
til diabetes i hvert fall, sier hun.

Annette peker på at dersom det skulle skje at 
hun i framtiden skulle få parkinson, så føler 
hun at det å holde seg aktiv nå, vil gi henne 
et bedre grunnlag for å håndtere eventuell 
 sykdom.

Bevare identiteten 
Samtidig går ikke Annette og Håvar rundt 
og bekymrer seg unødvendig for framtiden. 
Håvar peker på at dersom det nå en gang 
skulle skje at han får en sykdom det er mulig 
å leve ganske godt med, slik som Skjalvor med 
sin parkinson er et eksempel på, så er det for 
han viktig at sykdommen ikke går utover den 
mentale helsen eller svekker hukommelsen. 

–	Det	er	kjempeviktig	at	du	kan	bevare	alle	
minnene dine, og fortsatt kan dele de med 
andre, for det er jo det som er identiteten 
din som menneske, understreker han.

Tiden har formet de tanker Skjalvor, Håvar og 
Annette har i dag rundt familiens parkinson
historikk, og sjansen for at framtidige gene
rasjoner skal kunne arve sykdommen. De har 
funnet sin egen måte å håndtere det på. Barna 
har lært seg å leve med Skjalvors parkinson og 
Skjalvor har funnet sin egen måte.

Når Annette og Håvar i dag ser tilbake, var de 
i tidligere perioder av sykdommen, da de ikke 
visste like mye om parkinson som i dag, kan
skje litt bekymret da de opplevde at Skjalvors 
symptomer gjorde at hun spente seg, ble stiv 
og at det enkelte ganger var utfordrende for 
henne å komme seg opp av en lenestol. 

–	Som	pårørende	har	du	lyst	til	å	hjelpe	til.	
Men etter så mange år med sykdommen i 
familien, så vet vi at slike situasjoner går over, 
forteller de. De har etter vært sett at det har 
kommet så mye bra medisiner som fungerer 
veldig	godt	på	Skjalvor.	–	Selvfølgelig	spør	vi	
«er det noe vi kan hjelpe til med?», men ikke 
bekymre deg unødvendig, fordi periodene 
med ulike symptomer vil alltid være der, peker 
de på.

For forskningens skyld
Mye har skjedd innen genteknologi og 
DNAanalyser	i	de	18	årene	Skjalvor	har	hatt	
parkinson. Annette kunne i dag godt tenke 
seg å være med på gentester for forskningens 
skyld. 

–	Men	jeg	trenger	ikke	vite	resultatet	av	
det. Forskerne må gjerne bruke meg for 
å sammen ligne i generasjoner, sier hun. 
 Samtidig føler hun at det er så lenge til at hun 
 eventuelt skulle få parkinson, at hun ikke har 
lyst til å tenke på det i de neste 1020 årene.

Håvar skyter inn at vi som mennesker ikke 
fortjener unødvendige bekymringer. Vi 
 trenger ikke å vite alt om framtiden. 

–	Den	kan	bli	veldig	bra,	eller	den	kan	bli	
 veldig dårlig. Har du det bra i dag, så nyt 
dagen!

Familien Berg Larsen 

mener ingen har noen 

garanti for noe når det 

gjelder sykdom. Både 

Annette, Håvar og 

Skjalvor (samt Sverre, 

reporteren nederst i 

høyre hjørne), tror det 

beste er å leve sunt og 

gjøre det beste ut av 

livet her og nå.
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Vi har spurt professor, nevrolog og leder for 
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelses
forstyrrelser (NKB), Guido Alves.

Mange som har Parkinsons sykdom og 
 parkinsonisme, synes forskningen går sakte, 
selv om det egentlig skjer mye hele tiden. 
Å legge et puslespill tar tid. Dette vet både 
Alves og alle andre som forsker på parkinson. 
De ønsker svar like mye som mennesker som 
har diagnosen. Men det er ingen snarveier å 
ta. Å sette sammen et puslespill med så mange 
brikker, krever tålmodighet og må legges bit 
for bit. 

Hva er det viktigste som skjer innenfor 
parkinsonforskning i Norge, akkurat her 
og nå?
Vanskelig å påpeke en enkelt sak, men viktige 
ting som skjer nå er stort fokus på å forstå 
de biologiske mekanismene bak Parkinsons 
 sykdom. Hvorfor oppstår den, hvorfor forver
rer den seg, og hvorfor er sykdomsutviklingen 
så forskjellig fra person til person? Å besvare 
disse spørsmålene er helt avgjørende for å 
kunne	finne	fram	til	bedre	og	mer	person
tilpasset behandling. 

Samtidig er det økende fokus på kliniske 
behandlingsstudier (medikamentstudier), og 
et stadig økende nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid som forsterker og gir mening til 
ordene «sammen står vi sterkere».

Hvordan samarbeider forskningsmiljøene 
med hverandre?
På mange ulike måter. For eksempel i forbin
delse med at vi har tilgang til datamateriell, 
vi har mulighet til å slå sammen datamateriell 
og/eller	biologisk	materiale	for	å	finne	flere	
svar. De ulike forskningsmiljøene og studi
ene kan støtte hverandre med å bidra med 
 ekspertise som andre grupper mangler, og/
eller mottar ekspertise vi selv ikke har. Og 
vi kan utveksle personale og hospitanter. 

Sammen planlegger vi nye studier, både 
 nasjonalt og internasjonalt, og vi kan i 
 fellesskap søke om økonomiske midler 
til pågående eller planlagt forskning. 

Samarbeider for eksempel hjernebanken i 
Bergen (Neuro-SysMed *)) med biobanken 
i Stavanger? 
Ja, vi har et samarbeid gjennom det som heter 
ParkVeststudien**). For eksempel samles 
hjerner av personer som obduseres i Stavan
ger	–	i	hjernebanken	i	Bergen,	samtidig	som	
Bergen sender en del av blod og spinalvæske
prøver til Stavanger for lagring og analyse. 
Dermed utnytter vi hverandres kompetanse 
på best mulig måte. Dette igjen øker sjansene 
våre for å gjøre viktige oppdagelser.

Hvorfor har vi aldri vært nærmere en 
løsning på parkinsongåten enn nå? 
Professoren holder fast ved at vi aldri har visst 
mer om sykdommen enn nå, og fordi det aldri 
har skjedd så mye innenfor nevrovitenskaps
feltet og forbedring innenfor teknologi som 
i øyeblikket. Samtidig er det stadig økende 
samarbeid mellom forskningsmiljøene, både 
innad i Norge og på tvers av landegrenser. Det 
er gjort store fremskritt de siste 1020 årene, 
og det er derfor vi er mange som aldri vil gi oss 
i	jakten	på	flere	svar,	forteller	han.	

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange 
pågående studier som foregår i øyeblikket, 
men dersom vi for eksempel ser på nettstedet 
christin.no	står	det	svart	på	hvitt	at	det	er	42	
pågående studier i Norge nå, selv om tallet 
trolig er høyere, da ikke alle studier er regis
trert akkurat her. Internasjonalt er det van
skelig å anslå, men Alves kan bekrefte at det 
er tusenvis. 

Gaver 
Takket være generøse gaver fra givere i hele 
landet er det mulig å starte nye og viktige 
prosjekter som kan vokse seg større. Midlene 
er	med	å	finansiere	viktige	skritt	og	milepæ
ler på veien mot det vi alle ønsker, nemlig 
flere	svar,	mer	utvikling	og	mer	fart	innenfor	
 parkinsonforskningen. 

Det er ikke alle forskningsprosjekter som fører 
til gjennombrudd og ny behandling, men hvert 
eneste funn er viktig på veien videre, påpeker 
Alves.  

*) Neuro-SysMed er navnet 
på Senter for klinisk be-
handling av og forskning 
på nevrologiske sykdom-
mer, beliggende i Bergen. 

**) ParkVest-studien er et 
samarbeidsprosjekt 
mellom de nevrologiske 
avdelingene i Helse Vest 
og Nevrologisk avdeling 
ved Sørlandet sykehus, 
Arendal. Hensikten 
med prosjektet er å 
kartlegge funksjonsevne 
og fore komsten av en 
rekke  motoriske og ikke- 
motoriske problemer hos 
en gruppe nydiagnos-
tiserte personer med 
Parkinsons sykdom og 
følge de opp med under-
søkelser i 10 år.

NORSK  
FORSKNING 
GIR HÅP

Den 11. april markeres den 

internasjonale parkinsondagen over 

hele verden. For mennesker med 

parkinson og deres familier er det 

parkinsondagen 365 dager i året. 

Bare i Norge har 8000 mennesker 

sykdommen og antallet øker. I verden 

sitter anslagsvis 10 millioner personer 

og like mange familier og håper på 

bedre behandling, bedre medisiner 

og i beste fall en kur, fort. Hvor 

realistisk er det? 
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FÅR ENERGI I MØTE 
MED MENNESKER

Allerede som 7-åring ble frivillig 

organisasjonsarbeid en del av livet til den unge 

jenta fra Nittedal, og siden har det blitt slik. Nå 

er Britt Inger Skaanes (48) ny generalsekretær i 

Norges Parkinsonforbund. 

Å være generalsekretær i Norges Parkinson
forbund var ikke noe hun så for seg i utgangs
punktet, men hun ble raskt nysgjerrig og 
interessert da muligheten bød seg. Hun synes 
det er godt å være i gang og gleder seg til å bli 
enda bedre kjent med alt og alle i det rikhol
dige parkinsonmiljøet. Blant annet ser hun 
fram til landsmøtet i juni.

–	Landsmøter	er	en	viktig	arena	for	organi
sasjonsdemokratiet, og selv om jeg har lang 
organisasjonserfaring og har deltatt på mange 
landsmøter i andre organisasjoner tidligere, 
blir det ekstra spennende og viktig å inneha 
rollen som generalsekretær for første gang, 
forteller Britt Inger.

Mulighetenes tid
Det er fremdeles pandemi og intervjuet 
 foregår utendørs da vi i medlemsbladet Tema 
parkinson snakker med den nye general
sekretæren. Hun gir uttrykk for at det er en rar 
periode å være nyansatt i, men at endringens 

PORTRETT
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Britt Inger liker godt å 

gå turer, både til fots og 

på ski. Familiehunden 

Maxi sørger for at de 

begge må ut på daglige 

lufteturer i nærmiljøet på 

Grefsen.

tid også gir muligheter som er viktig å holde 
fast ved. Det kan være en døråpner for å se 
verden med nye øyne. Det var kanskje nettopp 
det som skjedde da hun takket ja til utfordrin
gene som stillingen innebærer. 

Veien skal vi gå sammen 
Å være en stemme for mennesker med par
kinson og deres pårørende ser hun på som et 
stort og viktig arbeid som hun gleder seg til 
å utføre i samarbeid med alle involverte. 

–Jeg	kommer	til	en	veldrevet	organisasjon	
som har hatt god kontroll i mange år med 
stabil ledelse. Den første tiden vil jeg bruke på 
å lytte og bli kjent. Målet er at jeg etter hvert 
kan være med å belyse temaer og utfordringer 
på en annen måte, og gradvis styrke organi
sasjonen ytterligere til å gjøre en forskjell. 
Når verden blir normal, er det kanskje en 
del lærdom fra koronatid å kunne gjøre noen 
 oppgaver mer digitalt. 
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Heldigvis er dette en jobb jeg ikke skal gjøre 
alene, men et mandat jeg skal forvalte på 
vegne av organisasjonen og i samarbeid med 
styret, tillitsvalgte og ansatte, og ikke minst 
medlemmene, presiserer Britt Inger. 

En jobb å gjøre
I podkastserien ParkisPodden fortelles mange 
sterke historier, på godt og vondt. Begge deler 
gjør inntrykk på den nye generalsekretæren. 
Å være med å jobbe for best mulig livskvalitet 
for mennesker med parkinson og pårørende, 
vil alltid stå på Norges Parkinsonforbund sin 
fane. 

 Det er mye spennende og viktige oppgaver 
vi skal ta tak i. Vi skal jobbe for å tilrettelegge 
samfunnet på best mulig måte for mennesker 
med parkinson og pårørende. Forskning er og 
blir viktig, og vi skal fortsette å samarbeide 
med og påvirke helsemyndigheter. Alle som 
vil og trenger det, bør få hjelp av fagpersoner 
og helsepersonell med parkinsonkunnskap, 
uansett hvor i landet du bor. Slik er det ikke 
alle steder i dag, og ParkinsonNet blir frem
tredende også de neste årene.

I tillegg er vi midt i en pandemi og jeg er opp
tatt av hva slags konsekvenser koronatiden 
har for vår målgruppe, forteller hun.

Koronakonsekvenser
Ifølge en undersøkelse fra Statens helse
tilsyn fra november i fjor, er det slått fast at 
pandemi tiden har påvirket helsetilbudet til 
personer med parkinson, og ført til redusert 
helse og livskvalitet for mange. Dette er den 
nye generalsekretæren opptatt av. 

–	Under	koronasituasjonen	ser	vi	at	færre	folk	
har blitt diagnostisert med forskjellige syk
dommer siste året. Dette gjelder også alvorlige 
tilstander som kreft, og skyldes antakelig at 
terskelen for å oppsøke helsehjelp for andre 
omstendigheter har blitt større. Vi tror dess
verre dette også gjelder innenfor Parkinsons 
sykdom og atypisk parkinson, sier hun.

Hun frykter etterslep og utfordringer de neste 
årene med opphopning av både nydiagnosti
serte og mennesker som har blitt hengende 
etter med behandling, rehabilitering og 
 aktiviteter. 

–Noen	har	vært	med	på	litt,	men	det	har	vært	
varierende i forhold til hvor du bor. Vi som 
organisasjon har en stor jobb å gjøre når ver
den gradvis blir normal igjen. Vi må være med 
å bidra til å skape trygge møteplasser slik at 
folk igjen kan møtes og bli kjent med andre, 
bygge nettverk og utveksle erfaringer om 
hvordan de lever med sykdommen. Dette må 
vi forberede oss på, og vi skal være her, sier 
generalsekretæren. 

Frivillighet – et bevisst valg 
Frivillighetsbransjen kjenner hun godt 
til og er noe hun har levd med så å si hele 
livet.  Engasjementet i den lokale Røde 
Korsforeningen i Nittedal ga tidlig grunnlaget 
for en spennende karrierevei for Britt Inger. 
Hun var bare syv år da hun ble introdusert for 
organisasjonen gjennom sin barneskolelærer, 
og gjennomførte sitt første lederkurs da hun 
gikk på ungdomsskolen. Det var også i denne 
organisasjonen hun startet sin første betalte 
jobb, samtidig med og etter studier på univer
sitetet. Det er ingen tilfeldighet at hun fremde
les jobber i bransjen.

I 2001 falt hun for legestudenten Runar, og 
da Britt Inger som nybakt mor og etter endt 
 svangerskapspermisjon var på jakt etter ny 
jobb, tok hun kontakt med Manpower og 
ga klar beskjed om at hun så etter noe i en 
 frivillig organisasjon. Og slik ble det. I  tillegg 
til ulike verv og jobber i Røde Kors, har 
hun i mange år hatt ulike lederroller både i 
 Norges Astma og Allergiforbund og i Norske 
 Kvinners Sanitetsforening. 

Britt Inger har for øvrig også vært med å bygge 
asylmottak på Gardermoen, nærmest boksta
velig talt. 

–I	forbindelse	med	Kosovokonflikten	ble	jeg	
veldig engasjert og praktisk rettet. Jeg var 
 operativ og deltok i alt fra å skru sammen 
 senger til å legge til rette for å ta imot 
	flyktninger,	forteller	hun.	

Sanitetskvinne
Britt Inger kommer rett fra en lederjobb i 
Norske Kvinners Sanitetsforening. De har over 
40.000	medlemmer	fra	hele	landet,	og	gjør	en	
kjempeinnsats innenfor blant annet kvinners 
helse og livsvilkår, bidrar til inkluderende 
oppvekst for barn og unge og er med å skape 
trygge lokalsamfunn. Hun har vært med på 

en rivende utvikling i denne foreningen og 
tar med seg erfaringene som positiv drivkraft 
videre som generalsekretær i Norges Parkin
sonforbund.

–Det	som	er	helt	fantastisk	med	frivilligheten	
er at folk engasjerer seg og brenner for det de 
velger å bruke fritiden på, uten å få betalt. Det 
gir helt andre forutsetninger enn økonomiske 
motiv. Å være med å bidra til å legge til rette 
for at engasjerte og frivillige mennesker kan 
drive med det de synes er gøy og motiverende, 
synes	jeg	er	flott.	

Å møte medlemmer og tillitsvalgte i fylkes og 
lokallagene gir meg enormt mye kraft. Møtene 

med menneskene er det som gir energi og 
mening med jobben, forteller Britt Inger.
Nå ser hun fremover og gleder seg til å være 
med å gjøre en forskjell for parkinsonsaken, 
og som hun selv sier: Mennesker med parkin
son og deres nærmeste fortjener en god orga
nisasjon i ryggen som skal være der for dem 
det gjelder. 

–Jeg	er	opptatt	av	at	vi	skal	være	en	organisa
sjon som oppleves nyttig, relevant og tydelig, 
og vi skal fortsette å være en viktig stemme for 
å ivareta interessene til alle som har parkinson 
og pårørende, påpeker Britt Inger. 

På fritiden drar ofte 

Britt Inger og familien til 

den nybygde hytta på 

Gålå. Her ser vi henne 

sammen med mannen 

Runar, datteren Mari 

(11), sønnen Mikkel (15), 

og hunden Maxi. I tillegg 

består familien av en 

katt og noen fisk.  

Foto: privat
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NYE WEBINARER:

ParkinsonNet er navnet på en helsemodell og 
er et fagnettverk som består av fysioterapeu
ter, logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere 
som får spesialopplæring i Parkinsons sykdom 
og parkinsonisme. De jobber for eksempel 
på sykehusene, i kommunene/bydelene, i 
omsorgsboliger, på rehabiliteringssentre eller 
i private institusjoner og treningssentre. Alle 
har meldt seg frivillig inn i nettverket og er 
med fordi de har lyst og er interessert. Ved å 
være i det samme nettverket kan de dra nytte 
av hverandres kunnskap og erfaringer, og kan 
samhandle med hverandre, og med deg der
som du er i kontakt med noen av dem.

Det	hele	startet	som	et	pilotprosjekt	i	2017	i	
Rogaland og Oslo. Dette ga så gode erfaringer 
at regjeringen bestemte at nettverket skulle 
bli en løsning over hele landet. Arbeidet med 

planleggingen av nasjonal iverksettelse startet 
i	2020,	og	landets	fire	regionale	helseforetak	
skal drifte og utvikle ParkinsonNet videre. 
Norges Parkinsonforbund har vært involvert, 
blant annet med brukerrepresentanter fra 
begynnelsen av, og skal være engasjert også 
fremover.

I over tre år har Rogaland og Oslo nå vært 
i gang med sine nettverk. Hittil i år har det 
vært nye grunnkurs i de samme områdene, 
og	til	sammen	er	det	nå	over	400	fagpersoner	
og helsepersonell som er med i nettverket. 
Disse får jevnlig kompetanseheving av landets 
fremste eksperter fra nevrologiske fagmiljøer 
i Norge. 

Stor tro på ParkinsonNet
På grunn av koronasituasjonen, har prosessen 
med å planlegge et nasjonalt nettverk gått noe 
senere enn opprinnelig planlagt, men Helse 
og omsorgsdepartementet, med statssekretær 
Anne Grethe Erlandsen i spissen, lover at Par
kinsonNet skal fortsette. Vi har vært i kontakt 
med statssekretæren som selv forteller under.

«Jeg kan love at vi ikke har glemt Parkinson
Net. Jeg er oppdatert på hva som skjer, både 
av de regionale helseforetakene og av Norges 
Parkinsonforbund. Vi følger med!

Jeg inviterte de som har ansvaret for innførin
gen av ParkinsonNet til et møte i november 
2020. Parkinsonforbundet deltok også. På 
møtet	fikk	vi	presentert	en	plan	for	arbeidet	
med den viktige nasjonale koordineringsfunk
sjonen og for en gradvis utbygging av nettverk 
i	helseregionene.	Vi	fikk	også	høre	om	arbeidet	

med brukermedvirkningen, om hvordan fag
veiledere skal benyttes på tvers av regionene 
og om planer for arbeidet med kompetanse i 
kommunene. Det siste er særlig utfordrende i 
et langstrakt land med mange små kommuner 
med lang avstand til sykehus. 

Geografien	i	Norge	er	annerledes	enn	i	Neder
land, der ParkinsonNetmodellen opprinnelig 
kommer fra. I den norske ParkinsonNetmo
dellen	blir	det	viktig	å	finne	ut	hvordan	vi	gir	
gode tjenester til mennesker med parkinson, 
uansett	hvor	dere	bor	i	landet.	For	å	finne	
gode løsninger for ParkinsonNet har helsere
gionene	involvert	firmaet	InnoMed,	som	er	et	
nasjonalt kompetansenettverk for tjenesteinn
ovasjon på tvers av primær og spesialisthelse
tjenesten. Det har jeg gode forventninger til. 

Jeg er sikker på at ParkinsonNet vil gi bedre 
kompetanse hos personer med parkinson og 
pårørende, bedre kompetanse blant helseper
sonell og bedre arbeidsdeling mellom sykehus 
og kommunehelsetjeneste. Bedre kommu
nikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
og helsepersonell imellom, skal bidra til at 
personer med parkinson slipper unødvendig 
venting, unødige innleggelser, reinnleggelser 
og dobbeltbehandling. Rett og slett få riktig 
behandling. 

ParkinsonNet er selvsagt laget for personer 
med Parkinson, men ambisjonen vår er å 
utvikle en behandlingsmodell som kan passe 
også for mennesker med helt andre sykdom
mer. Tilstander hvor det er samme behov for 
å utnytte kunnskapen hos brukerne og øke 
 kompetansen i helsetjenestene».

Norges Parkinson-

forbunds initiativ og 

pågangsmot har vært 

en viktig kraft i arbeidet 

med ParkinsonNet. 

Jeg ser fram til fortsatt 

samarbeid med Norges 

Parkinsonforbund om å 

finne gode løsninger for 

et norsk ParkinsonNet, 

forteller statssekretær 

i Helse- og omsorgs-

departementet, Anne 

Grethe Erlandsen. 

ParkinsonNet skal 

bidra til at du som har 

parkinson får optimal 

behandling og best 

mulig livskvalitet, der du 

bor. Skal det være mulig 

må helsepersonell og 

fagpersoner ha god 

kunnskap om sykdom-

men din. Så langt har 

over 400 helsefagperso-

ner fått spesialopplæ-

ring, og antallet øker. 

PARKINSONNET

Tekst og foto:  
Anette Bekkelund

FAGNETTVERKET
  VOKSER

Myndighetene har bestemt at 

ParkinsonNet skal dekke hele 

landet. Statssekretær Anne 

Grethe Erlandsen fra Helse- 

og omsorgsdepartementet 

forsikrer oss om at den 

nasjonale utrullingen fortsetter, 

selv om pandemien har ført til 

forsinkelser.

Foto: Shutterstock
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BIVIRKINGER

Tekst: 
Thyra Kirknes

Foto:
Anette Bekkelund

VIRKNING OG 
BIVIRKNING

Impulskontrollforstyrrelser er en gruppe 
ikkemotoriske vansker som personer både 
med og uten Parkinsons sykdom kan ha, men 
forskning har vist at personer med parkinson 
har økt risiko for å utvikle disse vanskene. 

Impulskontrollforstyrrelser kan ramme alle 
med	Parkinsons	sykdom	–	uansett	legemid
delbruk. Forstyrrelsene kan variere i alvor
lighetsgrad, og hos noen kan de få store juri
diske, økonomiske og sosiale konsekvenser.

Impulskontrollforstyrrelser kjennetegnes ved 
at man får problemer med å styre enkelte 
typer atferd som; pengespill, seksuell aktivitet, 
shopping og matinntak. Noen utvikler også 
stereotyp atferd som; tvangsmessig rydding, 
gjentatte bevegelser, vandring uten mål, over
dreven bruk av legemidler mot Parkinsons 
sykdom.

Over mange år har forbundet jobbet aktivt 
med å sette fokus på impulskontrollforstyr
relser. Dette har vi gjort i samarbeid med 
fagmiljøet, personer som har parkinson og 
pårørende. Målet med arbeidet er å spre 
informasjon for å bidra til at færre skal opp
leve alvorlige konsekvenser av disse bivirk
ningene. Dette har vært et gjengangstema på 
mange kurs, og vi har tatt det opp i møte med 
politikere, Helse og omsorgsdepartementet 
og  Helsedirektoratet. 

Ved spillavhengighet kan konsekvensene bli 
spesielt store, vi har derfor fokusert mye på 
den	typen,	men	det	fi	nnes	også	fl	ere	andre	
typer impulskontrollforstyrrelser. 

Medisinene du tar for å lindre dine parkinsonsymptomer kan også 

gi uønskede virkninger (bivirkninger). Impulskontrollforstyrrelser er 

en gruppe av bivirkninger som kan få alvorlige konsekvenser. 

Spørreskjema om 
 impuls kontrollforstyrrelser

QUIP står for Questionnaire for Impulsive- Compulsive 
Disorders in Parkinson’s disease (Weintraub, 2009) og 
er et strukturert vitenskapelig utarbeidet spørreskjema. 
Det fi nnes i en kortversjon med 13 direkte spørsmål. 
Disse bidro vi til å oversette til norsk og gjøre enkelt 
tilgjengelige. 

Når nevrologen eller andre behandlere  gjennomgår 
disse spørsmålene under konsultasjonen kan de opp-
dage fl ere som strever med impulskontrollforstyrrelser. 

Skjemaet er tilgjengelig for utskrift fra  parkinson.no. 
Blokker med 25 skjemaer kan bestilles av helseperso-
nell ved å ta kontakt på post@parkinson.no. 

Det går også an å teste seg selv alene eller sammen 
med en pårørende. Du kan laste ned eller skrive ut 
skjemaet fra nettsiden: http://media.helsekompetanse.
no/2018/parkinsonforbundet/index.html

A. Pengespill 

1 Synes du eller andre at du har et problem med pengespill  
(for eksempel internettspill, lotterier, skrapelodd, veddemål, poker eller tipping)? 

JA  


NEI  


2 Har du problemer med å kontrollere bruk av pengespill  
(gradvis har spilt mer, ikke klarer å slutte eller redusere bruk)?

JA  


NEI  


B. Seksualitet

1 Synes du eller andre at du har overdreven seksuell atferd (krever sex av andre, prostitusjon, endring  
av seksuell interesse, masturbering, internett/telefonbasert sex-aktiviteter, eller porno)?

JA  


NEI  



2 Tenker du for mye på sex  
(problemer med å holde tankene borte, eller har skyldfølelse)?

JA  


NEI  



C. Innkjøp

1 Synes du eller andre at du kjøper for mange ting  
(for mye av samme ting, ting du ikke trenger, ikke bruker)?

JA  


NEI  



2 Prøver du aktivt å fortsette innkjøp (skjuler at du handler, lyver, samler ting, låner av andre, 
opparbeider deg gjeld, stjeler eller ulovlige aktiviteter)?

JA  


NEI  



D. Spising 

1 Synes du eller andre at du spiser for mye (spiser for store mengder, annen type mat enn før, spiser 
raskere enn før, føler deg overmett, spiser når du ikke er sulten)?

JA  


NEI  



2 Har du trang eller lyst til å spise på en måte som du føler er overdreven eller som gir deg ubehag  
(du blir rastløs eller irritabel hvis du ikke får gjennomført det)?

JA  


NEI  


E. Stereotyp atferd 
Synes du eller andre at du bruker for mye tid på:

1 Spesifikke gjøremål, hobbier eller andre planlagte aktiviteter (som skriving, maling, hagearbeid, 
reparasjoner, demontering av ting, samling av ting, datamaskinbruk, prosjektarbeid osv.)?

JA  


NEI  



2 Å repetere enkle aktiviteter  
(rengjøring, rydding, undersøke gjenstander, fikle på ting, sortere ting, ordne ting)?

JA  


NEI  



3 Kjøre eller gå uten et mål eller spesiell hensikt?
JA  


NEI  



F. Medisinbruk

1 Synes du eller andre (inkludert legen din) at du tar for mye parkinsonmedisiner?
JA  


NEI  



2 Har du problemer med å kontrollere bruk av parkinsonmedisiner (du opplever sterk lyst  
på mer medisin eller blir i dårlig humør og føler deg umotivert på lavere dose)?

JA  


NEI  



*QUIP= Parkinson`s Disease Impulsive-Compulsive Disorders Questionnaire

Spørreskjema – Impulskontrollforstyrrelser (QUIP*)
Impulskontrollforstyrrelser kan være bivirkninger av legemidler du tar mot Parkinsons sykdom.  
Dette er det viktig å få kartlagt, slik at legen din eventuelt kan justere behandlingen.
Vi ber deg besvare ALLE SPØRSMÅL basert på NÅVÆRENDE ATFERD dersom den har vart i minst 4 uker.
JA – indikerer at atferden skaper sosiale, personlige og økonomiske problemer for deg selv, eller de 
rundt deg.

Podkaster om spillavhengighet
I disse podkastene snakker vi med fagfolk som kom-
mer med råd og veiledning, og med mennesker med 
 parkinson som har opplevd impulskontrollforstyrrelser. 

Episode 1: Selve spillingen – hvorfor skjer det og  hvordan 
kan det forebygges?
Episode 2: Tapet – sviket – relasjonene – nettverk
Episode 3: Ansvaret – gode støttespillere – den juridiske 
jungelen

Brosjyre 
I 2014 utga vi en informasjons brosjyre basert på 
forskningen på dette feltet. Brosjyren er fortsatt  relevant 
og kan bestilles eller lastes ned på parkinson.no. 

Oversikt over tilbud ved 
spillavhengighet

Når legen har justert medisinene så godt som  mulig 
 fi nnes det også andre tilbud rundt  spillavhengighet det 
kan være verdt å prøve. På parkinson.no  fi nner du en 
oversikt over de  ulike tilbudene i Norge. 

Arrangementer
• Seminar for helsepersonell
• Seminar for personer som har  opplevd impuls-

kontrollforstyrrelser
• Tema på nasjonale og lokale arrangementer både 

for helsepersonell og personer med parkinson
• Nettmøter med mulighet for å  sende inn anonyme 

spørsmål

Forbundsleder Trygve Andersen tar denne 
problemstillingen på alvor og har ingen pla
ner om å slutte med arbeidet for å forebygge 
og begrense de alvorlige konsekvensene av 
impulskontrollforstyrrelser. Fra tid til annen 
får han henvendelser om hvorvidt Norges 
Parkinsonforbund kan bidra med økonomisk 
støtte til de som er rammet, men forbundet 
har dessverre ikke midler som kan brukes 
til dette. 

–	Vi	gjør	det	vi	kan	for	å	bidra	til	forebygging	
og for å redusere konsekvensene av impuls
kontrollforstyrrelser. Vi har jobbet med å 
spre informasjon om dette i snart 10 år og jeg 
mener arbeidet vi har gjort har bidratt til å 
skape mer oppmerksomhet og bevissthet om 
saken, sier Trygve Andersen.

Forbundet har dess-

verre ikke mulighet 

til å hjelpe de som er 

rammet med økonomisk 

støtte, men vi har hjulpet 

mange med råd og 

veiledning, sier Trygve 

Andersen, forbundsle-

der i Norges Parkinson-

forbund.
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Samarbeid med advokater
Impulskontrollforstyrrelser og tvangsmes-
sig atferd er ikke uvanlige bivirkninger ved 
medikamentell behandling av Parkinsons 
sykdom. Flere medlemmer har etterspurt 
juridisk hjelp til å klage etter å ha opplevd 
ukritisk pengebruk eller spillavhengighet. 
Etterspørselen førte til et samarbeid mellom 
Norges Parkinsonforbund og Advokat-
fi rmaet Roander & Co. 

Det er krevende for dem som er rammet å 
klage i disse sakene som ofte er forbundet 
med skam og skyldfølelse. Skadene påfører 
familiene så mye vanskeligheter at tanken 
på en klagesak er uoverkommelig for noen. 
Advokatene arbeider for å få endret oppfat-
ning av hva som er riktig juss.

Medhold i saker i Pasientskadenemda er 
et viktig skritt på riktig vei, men fortsatt har 
ingen fått noen stor erstatningssum. Advoka-
tene er interessert i å prøve sakene for retten, 
men vil gjerne ha med seg fl ere saker for 
å vise at dette problemet ikke bare gjelder 
noen få. 

– Det er viktig å melde sakene for å få syn-
liggjort problemstillingen, slik at praksis kan 
endres, forteller Janne Larsen.

Advokatene oppfordrer til å ta kontakt hvis 
du har opplevd en personlighetsendring 
eller impulskontrollforstyrrelser.

Kontaktinformasjon hos Roander:
Lars Kjønniksen, telefon 22 70 89 89, 
mobil 955 24 787, E-post: lars@roander.no 

Janne Larsen, telefon 22 70 89 89, 
mobil 951 01 788, E-post: janne@roander.no

Filmer om impulskontroll forstyrrelser

En faktabasert animasjonsfi lm som forklarer hva 
 impulskontrollforstyrrelser er, går gjennom de ulike 
 typene og forklarer hva man kan gjøre med det: 

youtu.be/XZ0EQ-8E_yU

I denne fi lmen forklarer psykolog og forsker Aleksander 
Hagen Erga kort om impuls kontrollforstyrrelser:

youtu.be/bfIwM4Jk9xg

I denne animasjonsfi lmen møter vi en  barne familie 
der pappaen har blitt hekta på å kjøpe sykkeldeler: 

youtu.be/ZKm4ubm1dDw

I denne fi lmen forteller Alf Magne Bye om da han fi kk 
oppheng i å tegne det huset de skulle bygge:

youtu.be/eAvlmzNFUig

Bli med på veien mot 
en kur for parkinson

Som fast giver bidrar du hver måned med viktig støtte til 
forskningen som vil gi bedre hjelp, raskere.  

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

I tillegg støtter du arbeid som kurs og tilbud rundt om i landet, 
politisk arbeid og informasjonsarbeid.

Bli fast giver i dag!
parkinson.no/fastgiver

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

Guido Alves  
nevrolog, prof.PhD  
leder Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger 
universitetssjukehus. 

Nyhet! 
Signér med

foto: Jan Inge Haga

Signér med

Advokatene Lars 

 Kjønniksen og Janne 

Larsen i Advokatfi rmaet 

Roander & Co vil 

gjerne ha kontakt 

med personer som 

har fått impulskontroll-

forstyrrelser.
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EN STOR TAKK 
FOR GAVEN FRA: 
Tordis Thorsen
Romerike Parkinson
forening
Wenche Moræus Olsen
Sunnmøre Parkinsonforening
Halle & Halle AS
Annbjørg Furnes
Frithjof Fure
Edvard Johan Andersen

VI TAKKER FOR ALLE 
GAVER TIL MINNE OM: 
Einar Palerud 
Rolf Oppi
Thor Egil Danielsen
Kjetil Eikåsen
Harald Johan Sunde
Olav Bratberg
Øistein Berge
Warner Berend Ten Kate
Steinar Jenssen 
Ragnar Wiesener

Arne Fredrik Fredriksen
Willy Lillevik
KarlFredrik Rød
Grete Ellinor Riise
Terje Fuglseth
Kirsten M. Claussen
Irene Hansen
Hans Bondestad
Åge Nilsen
Oddleiv Sangesland
Aud Holst Breivold
Jan Kristian Olsen
Marianne Schultz 
Audun Thorsheim 
Thu Schou
Aud Myrseth
Berit Grete Pihl
Erik Aune
Ludvik Peder Aakvik
Magne Normann Storli
Berit Hauger
Britt Roksvold Skisland
Ivar Johan Iversen
Inger Johanne Dahlen  Folland

Roger Thomas
Marit Bakken
Svein Kjartan Eidem 
Jan Fredrik Rasmussen 
Ingebjørg Gamlem
Knut Røhnebæk
Tordis Rosvold Adelheid
Leif Dahl

VI TAKKER FOR 
INNSAMLEDE MIDLER
Bursdags innsamling 
på Facebook 
Renée Åleixø
Ann Kristin Tjønn
AnneMarthe Havikbotn
Karin Holm
Wigdis Willysdatter With
Mikkel Georg Krebs
Tove Halden
Irene Skahjem
Malin O. Eikåsen
Elisabeth Sande
Emilie Holst Hagen

MayGunn Dehlin Årsand
Steinar Luhr
Ken Torkildsen
Johanne Bøvra Skei
Linda Frantsen
AnneMerete JentoftÅsheim
Roar Halstein Mikalsen
Kimberly Brekke
Karl Anton Hansen
Trude Vetleseter
Hege Mathisen
Geir Thoresen
Asbjørg Solberg
Rune Haverstad
Dagrun M. Strømseng
Roger Myrvoll
Hedda Kiær Nordrum
Vilde Marie Døhl Stensrud
Solveig Brox
Mariann Viste
Isabel Leines 

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 (2021).

MANGE BEKKER SMÅ, 
GJØR EN STOR Å
Det sier Anette Torp om å støtte 
arbeidet med parkinson med en fast 
gave hver måned. - Jeg setter stor 
pris på at forbundet viser muligheter 
i tillegg til forskning! Det gir håp om 
at man kan ha et fi nt liv så lenge som 
mulig.

Ingeborg Aanesen, Anettes mamma, hadde 
parkinson.	Hun	gikk	bort	sommeren	2020,	85	
år gammel. Anette forteller at Ingeborg hadde 
den samme drømmen om et godt liv. 

–	Hun	var	en	sprudlende	og	sosial	dame.	
 Kanskje er det derfor hennes sykdom gjorde 
slikt inntrykk på oss som stod henne nær; 
 stivhet og treghet passet ikke sammen med 
hun som var et lite fyrverkeri. 

Anette forteller at hun er svært glad for 
 prosjektet “ParkinsonNet”.

–	Mor	holdt	seg	aktiv	både	fysisk	og	mentalt,	
men må nok innrømme at det var med mye 
hjelp fra oss pårørende. Så det er en glede 
å lese at ParkinsonNet kan erstatte mye av 
jobben.	Vi	brukte	mye	tid	på	å	fi	nne	ut	for	
eksempel hvilken logoped eller fysioterapeut 
som hadde kunnskap om parkinson, og hvilke 
hjelpemidler som hun kunne trenge, forteller 
Anette. 

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

i november! Pengene går til å fi nansiere norske forsknings prosjekter 

og tilbud som kurs, samlinger og informasjonsarbeid.

Bilde fra Ingeborgs 

80-årsdag. Samme 

morgen hadde hun falt 

og slått seg. Hun lagde 

en morsom greie av det, 

ved å lage et hjerteplas-

ter for å dekke kuttet i 

pannen. Moralen var 

at “man har jo denne 

sykdommen og da får 

man gjøre så godt man 

kan”. Foto: privat

Minnet lever videre, gjennom arbeidet 
mot parkinson
–	Da	mor	gikk	bort	ville	vi	samle	inn	penger	
til minne om henne. Med de erfaringene vi 
fi	kk	med	sykdommen,	vet	vi	litt	om	hva	man	
ønsker seg for framtiden. Blomster er alltid 
hyggelig, men de lever kort. Mine søsken og 
jeg var enige om at pengene har mer langsiktig 
verdi og glede, ved at de gjør en forskjell for 
andre som er rammet av sykdommen. Det ville 
også mor ønsket, som støttet forbundet som 
medlem og med faste gaver gjennom mange år. 

Anette drømmer om at alle sykehjem kan få en 
egen frivillighetskontakt som bidrar til å skape 
gode dager ved å utvikle sosiale, kulturelle og 
fysiske	aktiviteter	til	beboere.	–	Jeg	tenker	på	
hva jeg ville gjort om jeg ble rammet, forteller 
Anette. 

Hun sier at noen å snakke med, aktiviteter 
og kurs, og informasjon om muligheter ville 
stått	høyt	på	ønskelisten.	–Jeg	synes	Parkin
sonforbundet gjør en viktig jobb. Å formidle 
informasjon, tilbud i lokalmiljøet, og å sørge 
for at behandlere har oppdatert kunnskap 
om parkinson er viktig. Forbundet driver 
utrolig viktig samfunnspåvirkning, som gir 
 resultater. Dét vil jeg gjerne støtte ved å gi det 
jeg kan, hver måned. Og det var veldig enkelt 
å  registrere seg på nett med Vipps.

Vi takker Anette og hennes søsken for 
bidrag til arbeidet med parkinson. Vi 
minnes Ingeborg Aanesen med stor 
 takknemlighet og varmt hjerte.

Ingeborg var Norges Parkinsonforbunds aller første månedlige giver på AvtaleGiro. 
Og utrolig nok ble datteren Anette den første som ble månedlig giver på Vipps. 

Du kan også bli fast giver på parkinson.no/fastgiver. 

INNSAMLING

Tekst:
June Alexandersen
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Å holde hånden din

og kun skjelve 

fordi du fremdeles kysser meg

hver morgen 

vi velger
 hverandre 

AbbVie satser innen øyehelse, immunologi, nevrovitenskap, onkologi og virologi. 

Målet vårt er større frihet 
for deg som er rammet 

av sykdom!
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Episode 1 – Forskning

Etter over ett år med pandemi, er 

det fremdeles mange ubesvarte 

spørsmål knyttet til parkinson og 

korona. Er mennesker med parkin-

son ekstra utsatt? Hva sier forsknin-

gen? Lytt til ekspertenes svar, råd og 

 vurderinger. 

Episode 2 – Ensomhet

Mange kjenner daglig på ensomhet. 

Noen mangler et nettverk rundt seg 

når alt er normalt. I koronatid har 

dette blir ekstra forsterket. I denne 

episoden møter du to personer 

som åpent og ærlig deler sine 

erfaringer og betraktninger. Edgar 

liker å  bygge nettverk med mange 

mennesker, og Geir løser tilværelsen 

på en annen måte.

Episode 3 – Pårørende

Nedstengning av samfunnet og 

strenge koronatiltak har rammet 

både pårørende og deres kjære 

som bor på sykehjem. I fem uker var 

pårørende Svein Stuge adskilt fra å 

besøke sin kone. Jo Heier opplever 

at den sosiale isolasjonen, i tillegg 

til sin kones parkinson, har forsterket 

noen av utfordringene i hverdagen. 

Hør hva de har å si i episoden om 

pårørende.

Episode 4 – Fagpersonene

Koronasituasjonen har gjort det 

 vanskelig for de med parkinson å 

gjennomføre sine faste aktiviteter 

og få viktig oppfølging. I denne epi-

soden møter du Per Ola Wold-Olsen 

og Ragnhild Støkket, fagveiledere 

for fysioterapi og sykepleierne 

i ParkinsonNet. De forteller om 

utfordringer, ensomhet og endrede 

rutiner, men også om mulighetene 

koronatiden har gitt med nye  digitale 

løsninger.

Episode 5 – Den gode samtalen

Johannes (43) har hatt parkinson i 

rundt syv år. Han forteller at det var 

et sjokk å få diagnosen, og det satte 

mange tanker og følelser i sving. 

I denne episoden møter du Johan-

nes og kona Janet sammen med 

familieterapeut Bjørn Tore Bergem. 

De snakker om hvordan familier 

sammen kan håndtere Parkinsons 

sykdom.

Episode 6 – Lav stemme

I denne episoden møter du 

 pårørende Diane Amundsen som 

forteller om sin manns lave stemme 

og hvordan taleutfordringene hånd-

teres i hverdagen. Logoped Katrine 

Kvisgaard snakker mer om hva 

logopeder konkret kan gjøre for deg 

som har utfordringer med kommuni-

kasjonen og svak stemme. 

Episode 7 – Cannabis

Hva sier forskningen og hva vet vi 

egentlig om Parkinsons sykdom 

og cannabis? Det kan du høre mer 

om i denne episoden med tidligere 

 generalsekretær Magne Wang 

Fredriksen og forskerne Guido 

 Alves og Aleksander Hagen Erga.

Har du tips til temaer vi kan belyse i 

fremtidige podkaster? Tips oss på 

post@parkinson.no 

ParkisPodden har etablert seg 
som en nyttig informasjonskanal 
i forbindelse med parkinson, og 
hittil er det produsert tre sesonger 
av podkastserien. Du kan høre alle 
episodene når du vil, hvor du vil, og 
så mange ganger du vil. 

En podkast er rett og slett et radioprogram/
lydfil	som	er	tilgjengelig	via	internett.	I	pod
kastserien ParkisPodden snakker vi med fag
personer, eksperter, pårørende og mennesker 
med parkinson, som fra hvert sitt ståsted 
belyser ulike temaer som berører livet med 
parkinson. 

Episodene	er	hver	på	ca	2030	minutter.	
Alle programmene er tilgjengelig via App på 
 telefon/nettbrett der du eventuelt hører på 
andre	podkaster,	eller	du	kan	finne	de	på	våre	
hjemmesider og kan høre de via PC/Mac. 

Spesialepisoder
Tidligere har vi blant annet laget tre inter
essante og informative spesialepisoder om 
impulskontrollforstyrrelser. I år har vi sluppet 
syv nye episoder som belyser hva parkinson 
vanligvis er, til hvordan det er å leve med 
 parkinson i koronatider. 

PARKISPODDEN



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

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN

Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

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

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Riddervolds gate 13, 7052 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Notodden
Renovasjon &

Gjenvinning A/S
Merdevegen 12 B
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 03 76

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

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

Måløy Smie &
Mek Verksted AS

Gate 1 nr 92
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 15 40

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

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

 Klostergata 30
3732 SKIEN

Tlf. 35 10 02 50
Reinsvegen 50

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

NOEN-modellen

Skreddersydd tjeneste,
systematisk

oppfølging og samarbeid
www.noen-as.no
Tlf 970 42 273

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Nevrologisk
1478 LØRENSKOG

Tlf. 67 96 31 30

Stiftelsen
Våler Bo og servicesenter

Vålertunet 1, 2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN

Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Test oss på
service og kompetanse.

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

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13
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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:

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

Kastvollen Rehabiliteringssenter har avtale med Helse Midt-Norge om tverrfaglig spesialisert
rehabilitering av personer med nevrologisk og nevromuskulære diagnoser.
Vi har Parkinsongrupper kontinuerlig gjennom hele året, samt tilbud om individuelle opphold.
Egne grupper for nydiagnostiserte (1 uke) og yngre (4 uker). Tilbudet vårt inkluderer trening,
undervisning, samtalegrupper og sosiale aktiviteter. Vi har et fantastisk uteområde,
med nærhet både til sjø, skog og mark, som vi bruker aktivt i rehabiliteringen.

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.
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RIKTIG GOD PÅSKE 

3332  ANNONSE  ANNONSE 



AGDER 
Leder: Åge Jenssen 
908 88 150
agder@parkinson.no 

Agder Vest 
Leder: Bjørn Baugstø 
916 83 454 
agdervest@parkinson.no 

Agder Øst 
Leder: Bente F. Nilsen 
976 53 324 
agderost@parkinson.no 

BUSKERUD 
Leder: Brita Faaberg 
975 07 617 
buskerud@parkinson.no 

Kongsberg 
Leder: Magne Helland 
975 62 124
magnehelland55@gmail.com 

FINNMARK 
Leder: Paul Kristian Olaussen 
971 83 260 
finnmark@parkinson.no 

INNLANDET
Leder: Solveig Bekk 
994 61 295 
hedmark@parkinson.no 

Lillehammer og omegn
Leder: Lindis Agnesdotter 
Kværnvik
974 14 060
lillehammer@parkinson.no 

Solør-Odal 
Leder: Analia Serrano 
Clavero 
482 61 485 
solorodal@parkinson.no 

Hamar og omland 
Leder: Ivar Refsdal 
913 01 075 
ivar@refsdal.org 

Østerdalen 
Leder: Reidar Nystuen 
926 39 112 
rei¬nys@online.no

VESTLAND 
Leder: Arne Sivertsen 
970 25 058 
vestland@parkinson.no 

Bergen og omegn 
Leder: Ellen Tove Lindblom 
470 15 829 
bergenogomegn@ 
parkinson.no
 
Sogn og Fjordane 
Leder: Reidun Sagen 
958 92 294 
sognogfjordane@ 
parkinson.no
 
Sunnhordland 
Leder: Marit Digernes 
970 10 886 
sunnhordland@parkinson.no 
 
MØRE OG ROMSDAL 
Leder: May Britt Johnsen 
414 62 312 
jvikest@online.no 

Nordmøre 
Leder: Arne Westye Fjellstad
417 65 619 
nordmore@parkinson.no 

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

Sunnmøre
Leder: Kari Steinsvik 
901 94 672 
sunnmore@parkinson.no

NORDLAND 
Leder: Steinar Arnesen 
482 16 332 
nordland@parkinson.no 

Bodø og omegn 
Leder: Arve Veiåker 
906 66 649 
bodo@parkinson.no 

Lofoten og Vesterålen
Leder: Steinar Karlsen 
951 92 787 
lofotenogvesteralen@ 
parkinson.no 

Narvik og omegn 
Leder: Arnt Zimmermann 
905 09 006 
narvik@parkinson.no 

Rana 
Leder: Steinar Arnesen 
482 16 332 
rana@parkinson.no 

Helgeland 
Leder: Stein Ivar Mortensen 
905 92 933 
helgeland@parkinson.no 

OSLO/AKERSHUS 
Leder: Tor Halvorsen 
975 09 722 
torhal@outlook.com 
osloakershus@parkinson.no 

Asker og Bærum 
Leder: Finn Erling Dahl 
934 95 965 
finn.erling.dahl@gmail.com

Follo 
Leder: Cornelis Post 
905 95 611 
follo@parkinson.no

Lørenskog 
Leder: Torgeir Torsteinsen 
911 10 092 
tortorst@hotmail.com 

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

Oslo nord 
Leder: Edgar Valdmanis
952 34 608
edgarvaldmanis@gmail.com

Oslo syd 
Leder: Renny Bakke 
 Amundsen 
930 18 002 
rennyba@online.no 

Romerike 
Leder: Svein B. Stuge 
958 30 527 
svein.stuge@vikenfiber.no 

ROGALAND 
Leder: Asbjørn Halvorsen 
932 35 514 
rogaland@parkinson.no 

Haugesund 
Leder: Målfrid Toft 
992 69 328 
haugesund@parkinson.no 

TROMS 
Leder: Ranveig Nilsen 
952 81 002 
troms@parkinson.no

Harstad & omland 
Leder: Alf Hanssen 
905 73 183 
alhansse@online.no 

TRØNDELAG 
Leder: Leif Klokkerhaug 
952 07 104 
trondelag@parkinson.no 

Gauldal-Oppdal 
Leder: Bente Sundet Olsen 
482 49 609 
gauldal¬oppdal@parkinson.
no 

Inntrøndelag 
Leder: Karstein Kjølstad 
902 06 767 
inntrondelag@parkinson.no 

Namdal 
Leder: Karin Gustavsson 
913 00 049
karin.gustavsson7940@
gmail.com

Trondheim 
Leder: Tora Rømo 
906 94 824 
trondheim@parkinson.no 

Værnesregionen 
Leder: Øystein Pettersen 
41 1 78 534 
vaernesregionen@ 
parkinson.no 

VESTFOLD OG TELEMARK
Leder: Terje Nygaard
911 42 899
terjeny46@gmail.com 

Vestfold
Leder: Per Halle 
959 91 204 
vestfold@parkinson.no 

Telemark
Leder: Gunnar Engebretsen 
415 02 387 
telemark@parkinson.no 

ØSTFOLD 
Leder: Ragnhild Bugge 
930 08 992 
ragnhild.bugge@gmail.com

FORBUNDETS ADMINISTRASJON

Britt Inger Skaanes 
Generalsekretær

Thyra Kirknes 
Assisterende generalsekretær

Sverre Nilsen 
Kommunikasjonsrådgiver

Anette Bekkelund 
Informasjonskonsulent

Kathrine Veland 
Rådgiver

Linda Paulsen Vik 
Organisasjonsrådgiver

Zara Akhtar 
Administrasjonskonsulent

June Alexandersen 
Giver- og prosjektrådgiver

Ragnhild Støkket 
Helsefaglig rådgiver

FORENINGSOVERSIKT PR MARS 2021

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/om-forbundet/fylkes-og-lokallag

SPENNENDE 
PÅSKETRIM 
Hjernestimulans kan være nye trenings- 
oppgaver og psykisk og fysisk variasjon som 
utfordrer hjernen. Eller for å sitere en norsk 
 kvasifilosofisk poet: Trening er godt for helsa, 
reine parkinsonfrelsa. 

Vinner av kryssordet i forrige utgave (4/2020) 
ble Hans-Christian Meyer fra Halden. 

Løsningsordet var «nå har hjernen trent». 
Vi gratulerer! Han får en overraskelse på døra. 

Sender du inn løsningsordet til 
post@parkinson.no blir du med i trekningen 
om en overraskelse neste gang. 

Prøv da vel!
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Returadresse:

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

PARKINSONDAGEN 

Den internasjonale parkinsondagen markeres 11. april 
hvert år. Dagen er viktig for å synliggjøre parkinsonsaken 

og for å informere om diagnosen. Det er omtrent ti millioner 
mennesker, og like mange familier, fra hele verden som 

berøres av sykdommen. 

I Norges Parkinsonforbund markerer vi selve dagen 

og dagene før, med  nettmøter og synliggjøring av 

tilbud som fi nnes for de 8000 personene som lever 

med Parkinsons sykdom og atypisk parkinson her i 

landet. 

Følg oss på hjemmesiden og/eller i  sosiale medier 

for nærmere detaljer.

 Hjemmeside: parkinson.no 

 YouTube: ParkinsonNorway

  Instagram: Parkinsonforbundet

  Facebook: Norges Parkinsonforbund
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