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Livet er en øvelse i å mestre overganger. Nå ser en hel 
verden frem mot overgangen til det vi en gang kalte 
normalen. Men pandemien har lært oss at ting aldri blir 
helt som før, helt av seg selv. Vi må kjempe kampene vi 
vil vinne og stå sammen om å skape en bedre fremtid. 
Dette er den røde tråden som er spunnet på kryss og 
tvers gjennom denne utgaven av Tema parkinson.
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Kjære alle sammen. Under det nylig 
avholdte landsmøtet i forbundet 
kom det på plass nytt forbundsstyre, 
og jeg ble gitt tilliten som forbunds
leder også for de to neste årene. 
Jeg er  ydmyk overfor oppgaven, og 
ser frem til fortsatt å jobbe aktivt for 
parkinson saken og samarbeide 
godt med alle våre 46 fylkes og 
lokalforeninger og 350 tillitsvalgte 
rundt omkring i landet. 

Vårt nye arbeidsprogram har staket ut kursen 
vi sammen skal følge framover. Det er glede
lig å registrere at ParkinsonNet nå går over 
i en ny fase – fra plan til iverksetting flere 
steder i landet. Sammen med aktiv bruker
medvirkning og ikke minst skolering av tillits
valgte, vil det bli prioriterte områder i tiden 
som kommer. 
 
Vi har vært gjennom store prøvelser og utfor
dringer det siste året. Men det kommer lysere 
tider, og vi opplever at samfunnet i disse dager 
er i ferd med å gå over fra koronatid til en mer 
normaltid. 
 
På den internasjonale parkinsondagen 
11. april satte vi opp arrangementet En mykere 

Takk for tilliten!

LEDER

Trygve Andersen 
Forbundsleder

Foto:  
Olav Heggø

overgang, hvor vi fikk gode råd fra en rekke 
fagpersoner om hvordan vi på best mulig måte 
kunne forberede oss på et etterlengtet åpnere 
samfunn igjen. Dere kan lese mer om det i 
denne utgaven. 

Høsten kan bli tiden da vi gjenopptar våre 
sosiale aktiviteter og parkinsonforeninger 
igjen kan skape de gode møteplassene vi så 
sårt har savnet. La resten av 2021 bli mulig
hetenes tid til igjen å kunne møtes, og delta 
sammen på de mange utmerkede aktiviteter 
og medlemstilbud som normalt. Akkurat slik 
vi jo ønsker at hverdagen skal være. Det vil ha 
stor betydning for oss alle. 

Som dere også sikkert gjør, ser jeg nå frem til 
å nyte sommervarmen og avkjølende bading, 
men det er viktig at vi som har parkinson 
husker på en ting når det gjelder svømming: 
Vi kan fort «glemme» å svømme. Vi glemmer 
takene. Det er livsfarlig å hoppe ut på dypt 
vann uten å vite om du kan svømme eller ikke. 
Så jeg sier: Ikke gjør det! Sjekk først dybden 
og om du kan svømme. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer! 

Vennlig hilsen 
Trygve Andersen  
Forbundsleder 

ANSVARLIG REDAKTØR
Britt Inger Skaanes

OPPLAG
6 000

Tema parkinson kommer
ut kvartalsvis.

Tips eller saker  sendes til:
Norges Parkinsonforbund.
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

post@parkinson.no

FORSIDEFOTO
Bo Lindblad

Grafisk produksjon:
LOS Digital AS 
losdigital.no

Design
KnowIt

NORGES PARKINSONFORBUND
Karl Johans gt. 7, 0154 Oslo 
Tlf: 22 00 83 00

parkinson.no
post@parkinson.no

Kontonummer:  
6116 05 31176
Org. nr.: 871 278 962

Telefontider
Mandag–fredag: 
09:00–14:00

Side 04
Gode råd for en mykere 
overgang

Nå gleder vi oss veldig til en normal 
hverdag, uten koronarestriksjoner. For 
de fleste vil det være bra for fysisk 
og psykisk helse. For noen kan det 
imidlertid ta litt tid å finne tilbake, 
og det er helt greit.

Side 18
Møt livsmekanikeren  
Odd Helge Nysted (73)

Han nekter å la seg stoppe av parkinson, 
dobbeltsidig bekkenbrudd eller korona.
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Side 26
ParkinsonNet:  
Fra plan til  iverksetting

Planen for utrulling av  ParkinsonNet 
er godkjent av alle helseregioner, og 
arbeidet med å realisere den er i gang. 
Michaela D. Gjerstad og Kristin Borch 
er to av mange som fra ser fram til 
utvidet nettverk.

PARKINSONUKEN 2021
 parkinson.no/parkinsondagen 

Norges Parkinsonforbund markerte 
den internasjonale parkinsondagen 
søndag 11. april. Hele uken i forkant 
hadde vi ekstra fokus på parkinson
saken gjennom ulike digitale aktivi
teter med variert innhold. 

Fikk du det ikke med deg, eller 
ønsker å se alt eller deler av det en 
gang til, er alt materiale tilgjengelig 
på våre hjemmesider. 

Temaene var blant annet innen
for forskningstildeling, cannabis, 
avansert behandling, nydiagnosti
sert, samt hvordan forberede seg til 
et åpent samfunn etter pandemien.
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GODE RÅD FOR EN 
 MYKERE OVERGANG

Først var alt normalt, så kom pandemien og 

alt ble plutselig veldig unormalt, og nå skal 

samfunnet gradvis bli som før igjen. En slik 

overgang kan være lett for noen, og lettere 

sagt enn gjort for andre. Fagpersoner deler her 

noen tips til hvordan du kan forberede deg til 

tiden fremover. 

Kjenn etter, hvordan har du det?
Pandemitiden er unik, på godt og vondt. Tenk 
gjennom hva som har vært bra for deg, og hva 
som ikke har vært bra. Ta med de gode erfa
ringene fra pandemiperioden på veien videre, 
og bruk tiden fremover til å lage gode rutiner 
for en litt mer travel hverdag. 

For eksempel å stå opp om morgenen på det 
tidspunktet da du pleide å stå opp, ta medisi
ner til faste tider, etabler gode matrutiner, og 
planlegg livet slik at du har plass til litt ekstra 
aktivitet. 

Kjenn etter hvordan du har det nå. Har syk
dommen utviklet seg, har du fått flere sympto
mer, virker medisinene slik som de skal? 

Du kan for eksempel sjekke selv ved å benytte 
hjelpeskjemaene som finnes på hjemmesiden 
ved å følge linken til høyre. Skjemaene kan 
også være et nyttig verktøy for å være godt 
forberedt til en konsultasjon hos nevrolog 
eller når du skal snakke med en parkinson
sykepleier. 

Still deg spørsmålet om du har det bra akku
rat nå fordi koronasituasjonen egentlig gjør 
livet litt behagelig, da dagene er roligere og 
omgivelsene ikke krever så mye som før. Da 
kan det være lurt å forberede seg mentalt og 
fysisk med å begynne å øke aktivitetsnivået og 
øve seg på at det kommer hindringer i veien. 
For eksempel gå turer ute, øk tempoet gradvis, 
og/eller varier med bratt terreng. 

Pust med magen. Dersom gjenåpningen blir 
stressende, er det viktig å finne et verktøy for 
å klare å finne roen. Finn en måte å slappe av 
på, bare du vet hva som virker for deg.

 Hjelpeskjemaer:  
parkinson.no/behandling-og- 
rehabilitering/fagpersoner-i 
-helsetjenesten/hos-nevrologen

Sett realistiske krav til deg selv 
Det er viktig å anerkjenne ulike følelser rundt 
gjenåpning. Det kan være klokt å gå noen 
 runder med seg selv for å skape et bevisst 
 forhold til egne forventninger. 

Er du ikke bevisst dine egne forventninger 
er det vanskelig å stille realistiske krav til 
deg selv. Se for deg en trapp, og ta ett steg av 
 gangen. Trappa er et visuelt hjelpemiddel, og 
et bilde på hvordan du gradvis kan nå målene 
du har satt deg. 

Tillat deg selv å ha fokus på én ting av gan
gen og lag deg en liste hva du vil prioritere. 
En huskeregel ved målsetting kan være ved 
hjelp av ordet «Smarte»: spesifikt, målbart, 
 attraktivt, realistisk, tidfestet, evaluerbart.

Gi deg selv muligheten til å mestre og styrke 
dine sterke sider. Tro på at du har tilgjengelige 

ressurser til å finne løsninger på utfordringer 
omgivelsene stiller.

Det kan være fint å starte prosessen og invol
vere noen du stoler på og som motiverer deg. 
For eksempel en fysioterapeut, partner, barna, 
eller en kollega som du kan gå gjennom listen 
din sammen med. Da får du også en tilbake
melding på hvordan andre oppfatter dine krav 
til deg selv.

Til deg som fysisk skal tilbake på arbeidsplas
sen, ta en gjennomgang med lederen din – slik 
at forventningene er samstemte.

Vi skal over i ny normal, og det er lov – og til 
og med klokt – å grue seg. Det betyr at du har 
tenkt gjennom hva det innebærer. Vi må alle 
justere oss inn i en ny hverdag, så du er ikke 
alene. Vær raus med deg selv og andre.

Ragnhild Støkket, 
helsefaglig 
rådgiver og 
fagveileder 
sykepleiere 
ParkinsonNet

Kine Hård af 
Segerstad, 
sosionom
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Benytt sommeren  
– kom deg ut

Kanskje er dette en mulighet for å tenke nytt. 
Vi vet at trening og aktivitet er gunstig for 
personer med parkinson. Hva med et tre
ningsapparat i hjemmet? For eksempel kan en 
ergometer eller spinningsykkel, tredemølle 
eller romaskin gjøre det mulig med utholden
hetstrening uten å måtte ut av huset. På  
finn.no finnes godt utvalg til en rimelig pris. 

Eller gå tur ute, gjerne i skogen. Begynn med 
små turer, og utvid lengden etter hvert. Går 
du allerede turer og kanskje har en fast rute, 
forsøk å utvide turen, litt og litt for hver gang 
eller utforsk nye turområder.

Aktivitetsmåling: Kanskje kan en app på 
smarttelefonen være en fin måte å motivere 
og bevisstgjøre din aktivitet på. Den kan blant 
annet måle lengde, hvor du har vært, hjerte
frekvens og statistikk. 

Digital trening: På internett finnes mange 
 treningsvideoer, både generelt og tilpasset 
personer med parkinson. Hva med online  
boksetrening? Kontakt trener Jonny Carl
sen i Oslo Bokseklubb om du er interessert: 
johnny@oslobokseklubb.no. 

Planlegg og strukturér 
Akkurat nå er en fin anledning til å bli bevisst 
på hva du vil bruke tid og energi på. Kanskje 
har sykdomsbildet ditt endret seg det siste 
året, og kanskje er tiden inne for å søke råd og 
hjelp i kommunen du bor i. For eksempel hos 
en ergoterapeut som kan hjelpe med å opp
rettholde et aktivitets og mestringsnivå som 
passer akkurat deg. 

Vi vet at mange har god nytte av å søke hjelp 
hos en ergoterapeut  tidligere i sykdomsforlø
pet enn det som ofte blir gjort.

Å snakke med pårørende eller andre i nett
verket ditt om hva som er viktig for deg, er det 
også mange som har god nytte av.

Vi vet at stress forverrer symptomer. Du kan 
forebygge ved å planlegge og strukturere hver
dagen. Finn aktiviteter som passer deg slik at 
du finner roen og kan begrense stress, og tenk 
på hvordan du puster. Sett deg realistiske mål, 
kanskje er én hovedaktivitet om dagen godt 
nok. 

Per Ola  
Wold-Olsen, 
fagveileder 
fysioterapeuter 
ParkinsonNet

Cecilie  Gjersum, 
fagveileder 
 ergoterapeuter 
ParkinsonNet 

Forbered neste rundkjøring 
Å kjøre bil i England er det verste jeg vet. Hver 
rundkjøring krever at jeg som sjåfør må ta 
flere valg samtidig, i fart, på feil side av veien 
og feil vei inn i rundkjøringen. For meg er 
dette stressende og jeg skaper dårlig stemning 
i bilen. Da gjelder det å ha forberedt seg godt 
på forhånd. 

Dette er et bilde på livet generelt. Det siste 
året har vi kjørt saktere og fartsgrensen har 
vært lav. Nå kommer vi snart til en rundkjø
ring hvor farten på den andre siden er høyere. 
Da gjelder det å vite hvor vi vil, slik at vi ikke 
havner et tilfeldig sted. 

Før vi befinner oss i en ny rundkjøring og 
dundrer løs på motorveien igjen, kan vi tenke 
på hva slags liv vi ønsker oss i fremtiden. Kan
skje gir denne tiden oss en gylden mulighet til 
å ta stilling til valg og retning i livet, både som 
enkeltperson, partner og familiemedlem. 

Snakk med dine nærmeste om erfaringer fra 
pandemien, hva har vi lært og hva vil vi ha 
med i tiden fremover. Det kan gi en mulighet 
til å bli kjent med den andre sitt indre liv. 
Nysgjerrigheten kan være nøkkelen til et godt 
parforhold. 

Hvordan gjennomføre en slik samtale? 
Inviter til samtale og sett av tid. Den ene skal 
fortelle og den andre skal lytte. Du som lytter 
skal hjelpe fortellingen fremover. Spør og vær 
nysgjerrig, for eksempel på nåtid og framtid. 
Ikke avbryt med egne tanker eller motforestil
ling. 

Føles det kunstig? Det er poenget. I en «van
lig» samtale, vil vi ofte avbryte og komme med 
egne tanker. Å bli lyttet til er en god og viktig 
opplevelse. Deretter bytter dere roller. Så kan 
dere til slutt konkludere med hva dere ønsker 
å ta med videre i livet.

Bjørn Tore 
Bergem, 
familieterapeut 

Tenkt enkelt – les høyt, litt hver dag
En logoped kan hjelpe deg med stemme
trening, spyttkontroll og svelging. En under
søkelse viser at 98 % av de som har svart, 
oppgir at behandling/trening hos logoped 
er nyttig. Mange har  uteblitt fra eller utsatt 
timene hos logopeden i koronatiden. Noen 
logopeder tilbyr digital hjelp i form av video
konsultasjoner. Video kan ikke erstatte fysiske 
møter, men de som har opprettholdt trening 
hos logoped, enten  digitalt og fysisk under 
pandemien, har hatt god effekt.

Du kan begynne akkurat nå med for eksem
pel med å lese høyt. Noen minutter hver dag 
opprettholder stemmestyrken bedre. Skriv 
ned 10–12 fraser du bruker ofte, og les dem 
høyt 1–2 ganger hver dag. Regelmessig  trening 
gjennom øvelser gjør det lettere å bruke 
 stemmekraften i det daglige. 

På parkinson.no finnes treningsvideoer med 
logoped tilpasset personer med parkinson. 

 Treningsvideoer: parkinson.no/trening

Katrine Kvisgaard, 
fagveileder 
logopeder 
ParkinsonNet

Eller ta opp igjen aktiviteter du likte før og 
som du har sluttet med. Jeg anbefaler blant 
annet staver som et treningshjelpemiddel. 
Staver vil fremme armsving, og dynamikk i 
gange når de brukes riktig. Staver kan også 
gjøre utfordrende partier lettere å bevege seg 
gjennom. Selv bruker jeg alltid staver når jeg 
går med tung sekk i ulendt terreng. 

Trenger du hjelp med treningen? Ta kontakt 
med en fysioterapeut – gjerne med parkin
sonkompetanse, se fagpersonregisteret på 
 parkinson.no/fagpersoner. 

På parkinson.no finnes også treningsvideoer 
med fysioterapeut.

 Treningsvideoer: parkinson.no/trening
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DU ER IKKE ALENE! 
 TRENGER DU NOEN 
Å  SNAKKE MED?
Ofte kan det hjelpe å prate med andre som selv har 
 parkinson  eller er  pårørende. Våre likepersoner er fra hele 
landet, er gode samtalepartnere og setter gjerne av tid til en 
prat. Likepersonene kan ikke gi råd om  medisiner, men de 
lytter gjerne og kan dele av egne erfaringer. 

Parkinsonsykepleier 
Ragnhild Støkket

Parkinsonsykepleier 
Dorthe Thomsen

Jurist  
Atle Larsen

Fysioterapeut  
Per Ola Wold-Olsen

Ernæringsfysiolog 
Asta Bye

Ernærings fysiolog 
Julie Sørbø  Helliesen

Familieterapeut  
Bjørn Tore Bergem

Logoped  
Katrine Kvisgaard

Ergoterapeut  
Nina Bondkall 

Ergoterapeut  
Cecilie Gjersum

Sosionom  
Kine Hård af  Segerstad

Nevrolog  
Espen Dietrichs

Du kan når som helst sende 
skriftlige spørsmål til vårt fagpanel.
Svarene blir anonymisert før de 
 publiseres på våre hjemmesider.

 Spørsmålene kan stilles her:  
parkinson.no/sos

Spørsmålene blir besvart av:SPØR EN 
 FAGPERSON

Hva gleder du 
deg mest til når 
samfunnet blir 
normalt igjen?

Brit Randen, 73 år, Innlandet
Jeg ser aller mest fram til å få være 
sammen igjen som storfamilie, tre 
generasjoner. Å se hverandre ansikt 
til ansikt og gode klemmer vil være 
en viktig ingrediens. Så er jeg glad 
for at det gode livet skal vende 
tilbake til barn og barnebarn slik at 
de kan utfolde seg på livets arena 
uten frykt.

Mona H. Stensrud, 72 år, Oslo
Å få tilbake den gode kontakten med 
barn og barnebarn – uten å måtte 
telle eller utelate noen ved samvær. 
Nasjonaldagen ble vanskelig – og 
vi måtte dele oss. Samt kontakt med 
parkinsonvenner i Oslo nord. Til tross 
for mulighet til å møtes online, har jeg 
savnet menneskene jeg pleier å tref
fe i gruppen hver uke. Håper lokalet 
åpner snart.

Vibeke Marie Aspdal, 57 år,  
Troms og Finnmark
Vi bor i et lite samfunn og det skal bli 
godt å treffe familie, venner og nabo
er på en normal måte igjen. Så skal 
vi reise til vårt faste sted i Portugal. 
Vi pleier å dra til Algarvekysten to 
ganger i året. Det er godt for kropp 
og sjel med ro, sol og varme når man 
ellers lever et hektisk liv i nord. 

Jan Anders  Austad, 69 år,  
 Inntrøndelag
Jeg ser fram til at lokaler åpnes for 
trening, logopedigrupper, møter og 
sammenkomster for parkinsonram
mede, og til å se at parkinsonfore
ningenes styrer og administrasjoner 
kan møtes. Jeg gleder meg å legge 
planer, og å se folk i virkeligheten. 
Og, ikke minst, samvær med barne
barn.

Oddbjørn Buås, 75 år,  
Inntrøndelag
Vi gleder oss til å møte datteren vår 
og hennes familie som bor i Køben
havn, og det skal bli godt med god 
klem. Ellers tror jeg det blir fint å 
besøke parkinsonmedlemmer som 
likeperson.

FINN EN LIKEPERSON

parkinson.no/likepersonstilbud
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Lasse Pihlstrøm
Nevrologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus

Tildelt kroner 200.000,-

Studien vil se på en ny distinkt 
undergruppe av Parkinsons syk
dom: Tidlig  debut uten arvelig 
årsak. Dette prosjektet ønsker å 
rekruttere studiedeltakere som 
har hatt Parkinsons sykdom i 
under 5 år, og spesielt med debut 
før 40års alder. 

Send gjerne epost til:  
lasse.pihlstrom@studmed.uio.no,  
og meld fra om du kunne tenke 
deg å være forskningsdeltaker.  
 
NB! IKKE send informasjon om 
diagnose eller annen sensitiv 
 informasjon i eposten, Lasse tar 
direkte kontakt på telefon. 
 
Se parkinson.no for opptak av 
 Lasses innlegg om prosjektet 
under forskningstildelingen 2021. 

Styreleder KnutJohan Onarheim i Norges 
Parkinson Forskningsfond sier det er svært 
gledelig at midlene som deles ut til parkin
sonforskning har økt kraftig de siste årene. 
Det betyr at det kan finansieres enda mer 
forskning.

– Forskning er en stor og viktig oppgave. 
Jeg vil gratulere alle som har fått støtte, og si 
tusen hjertelig takk til 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, sier Onarheim. 

Generalsekretær Britt Inger Skaanes i Norges 
Parkinsonforbund retter også en stor takk 
til alle givere og støttespillere som bidrar 
med helt avgjørende midler til den livsvik
tige forskningen. – Uten deres generøsitet og 
engasjement ville det ikke vært mulig å støtte 
forskning i dette omfanget, sier Skaanes. Hun 
understreker at forbundet framover vil følge 
tett de ni forskningsprosjektene som nå blir 
tildelt midler, og dele med dere resultater 
og svar som forskerne finner. 

Pådriver for mer forskning
Norges Parkinsonforbund skal være en aktiv 
pådriver til økt forskning, og har tett kontakt 
med forskningsmiljøene for å sikre at brukere 
og pårørendes stemmer blir hørt og inkludert. 

– Jeg har stor tro på dialog mellom 
forsknings miljøer, fagmiljøer og alle dere som 
lever med parkinson. Forbundet ønsker frem
over å være en konstruktiv samarbeidspartner 
med forskningsmiljøene, men samtidig vil vi 
også utfordre forskerne til å gjøre enda mer, 
sier Skaanes.

Hun registrerer at det blant forskerne er økt 
interesse for nevrovitenskapsfeltet. Samtidig 
opplever forbundet også økt interesse fra 
 brukere og pårørende til å delta i forskning.
– Forskning gir oss ny kunnskap og bringer 
oss nærmere de svarene vi trenger. Det sterke 
engasjementet og støtten fra alle dere givere, 
brukerrepresentanter og forskningsdeltakere 
er utrolig viktig, understreker Skaanes.

Takket være alle som har bidratt med midler til norsk 

parkinsonforskning kunne Norges Parkinson Forskningsfond og 

Norges Parkinsonforbund dele ut et rekordstort beløp på over 

2,3 millioner kroner til ni forskjellige forskningsprosjekter under 

den nylig arrangerte forskningstildelingen 2021.

REKORDSTOR 
 TILDELING TIL 

 FORSKNING

Generalsekretær Britt 

Inger Skaanes i Norges 

Parkinsonforbund og styreleder 

KnutJohan Onarheim i Norges 

 Parkinson Forskningsfond sier 

det er svært gledelig at støtten 

til forskning er økende. Foto av 

Skaanes er tatt av Terje Rakke. 

Foto av Onarheim tatt av Olav 

Heggø.

FORSKNING

Tekst:
Sverre Nilsen 

 
Foto: 

Terje Rakke / 
Olav Heggø

FAKTA
Norges Parkinson 
Forskningsfond er 
en selvstendig stif
telse som arbeider 
for å stimulere og 
støtte forskning på 
Parkinsons sykdom, 
parkinsonisme og 
andre nevrologisk 
betingede bevegel
sesforstyrrelser. 

Hvert år gjør fon
det, sammen med 
Norges Parkinson
forbund, en felles 
tildeling til forskning. 
Fondet gjør sin 
 tildeling fra fondska
pitalen, og forbundet 
gjør sin  tildeling fra 
innsamlede midler.

Den totale summen 
fra de to organisa
sjonene til sammen, 
lyses ut tilgjengelig 
for forskning på 
parkinson én gang 
i året.

Lasse Pihlstrøm skal 

forske på  parkinson og 

arvelighet. 

DISSE POSJEKTENE 
MOTTAR MIDLER:
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STØTTE CELLENES ROLLE

– Det var en helt fantastisk nyhet som gjorde 
at vi kunne kaste oss rundt og starte med én 
gang! Jeg føler meg både beæret og ydmyk 
over å bli prioritert, og jeg skal forvalte støtten 
godt, forteller hun engasjert. 

Kaja understreker at tildelingen av midler 
har vært helt avgjørende for fremdriften i 
forskningsprosjektet. – For denne delen av 
prosjektet betyr den alt, og vi ville ikke hatt 
mulighet til å undersøke dette nå uten støt
ten fra Norges Parkinson Forskningsfond og 
 Norges Parkinsonforbund. 

Hun forteller at prosjektet vil bidra til å 
avklare hva som er støttecellenes rolle i utvik
lingen av Parkinsons sykdom og hvordan 
fordelaktig og ufordelaktig aktivering av disse 
kan monitoreres i sykdomsutviklingen.

Hun har stor tro på at forskningen vil kunne 
ha betydning for de med parkinson. 
– Dersom støttecellenes rolle bedre forstås vil 
det å fremme fordelaktig aktivering og hemme 
ufordelaktig aktivering på de rette sykdoms
stadiene være et potensielt angrepspunkt for 
bremsemedisin, forklarer Kaja. 

Hun retter en stor takk til alle som i dag stiller 
opp for forskningen, og med det bidrar til at 

Guido Alves
Stavanger universitetssjukehus,  
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser

Tildelt kroner 580.000,-

ParkVeststudien. Videreføring av 
forsknings prosjektene ved syke
husene i Arendal,  Haugesund, Førde, 
Bergen og Stavanger.

Kari E. Fladmark
Institutt for Biovitenskap
Universitetet i Bergen (UiB)

Tildelt kroner 56.000,-

Studien vil forske på om en spesifikk 
reduksjon av netthinnefunksjonen 
kan være en tilgjengelig markør 
for tidlig påvisning av Parkinsons 
 sykdom.

Maria Camila Gonzalez Valez
Stavanger universitetssjukehus, 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser

Tildelt kroner 106.000,-

Studien vil se på hvordan feilfolding i 
alfa synukleinaggregater kan påvises 
i kroppsvæsker og dennes forhold til 
genetiske variasjoner i GBAgenet og 
klinisk prognose for Parkinsons syk
dom og demens med Lewylegemer. 
Alfa synuklein er et protein man har 
hatt  forhåpninger til som potensiell 
 bio markør i differensialdiagnostikken 
ved Parkinsons sykdom (kilde: NKB).

Johannes Lange
Stavanger universitetssjukehus, 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelses forstyrrelser

Tildelt kroner 100.000,-

Studien vil forske på interaksjonspart
nere til proteinet alfasynuklein, som 
har vist seg å kunne brukes som en 
biomarkør ved Parkinsons sykdom. 
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).

Jodi Maple Grødem
Stavanger universitetssjukehus, 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelses forstyrrelser

Tildelt kroner 48.000,-

Studien vil se på om diettbehandling 
med probiotisk tilskudd (gode tarm
bakterier) vil kunne være en vellykket 
behandling for personer med parkin
son.

Mathias Toft
Nevrologisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus

Tildelt kroner 300.000,-

Studier av immunresponser som 
oppstår tidlig i sykdomsprosessen ved 
Parkinsons sykdom.

Per-Ola Rike
Unicare Fram/Sunnaas sykehus HF

Tildelt kroner 500.000,-

Studien vil se på Parkinsons sykdom 
og helsekrav for førerkort – utprøving 
av en ny trafikkrelevant kognitiv test.

Kaja Nordengen

Nevrologisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus

Tildelt kroner 400.000,-

Forskningsprosjektet skal blant 
annet se på støttecellenes rolle i 
utviklingen av Parkinsons  sykdom.

Kaja Nordengen, forfatter, forsker 

og lege i spesialisering i nevrologi, 

 Nevrologisk avdeling, Oslo 

universitets sykehus. Hun skal gjennom

føre en studie som vil se på støttecelle

nes rolle for nedbrytning av alfasy

nuklein og betennelsesreaksjoner ved 

Parkinsons sykdom. Alfasynuklein er et 

protein man har hatt forhåpninger til 

som potensiell bio markør i differensial

diagnostikken ved Parkinsons sykdom 

(kilde: NKB). Foto: Sturlason

* Spinalpunksjon er en 

 prosedyre hvor en tynn 

kanyle føres inn i rom

met mellom to ryggvirv

ler. Som regel  mellom 

3. og 4., eller 4. og 5. 

 virvel (lumbal virvel). 

Punksjonen utføres 

eventuelt under lokal

bedøvelse. Gjennom 

kanylen tas en prøve av 

 cerebrospinalvæsken til 

analyse. Kilde: snl.no

vi i framtiden kan kunne ha enda mer å tilby 
neste generasjons parkinsonspasienter. 

Veien videre i prosjektet
• Gjennom prøver av spinalvæske identifise

res sykdom så tidlig som mulig før hjernen 
har tatt for mye skade. 

• Benytte hjernebiopsier og spinalvæskeprø
ver for å kunne skille  subgrupper.

• Forstå sykdomsutviklingen og hvilke «spil
lere» som bidrar til hjernecelleskade og på 
hvilken måte.

Disse tre punktene vil være viktige på veien 
mot å finne en bremsende behandling. Det vil 
blant annet bli benyttet hjerne biopsier fra en 
hjernebank i Nederland, og spinalvæske fra 
kontroller og pasienter.

Kaja Nordengen forklarer at for å hjelpe de 
som har parkinson nå, og for å kunne avdekke 
 sykdom tidlig, kanskje før symptomene 
 inntreffer, må forskerne studere cerebrospi
nalvæske som hjernen «bader» i. 

–  Cerebrospinalvæsken kan gi oss et bilde på 
hvordan hjernen har det. Væsken går hele 
veien ned langs ryggraden. Helt nederst i rygg
søylen har vi ikke ryggmarg. Der er det bare 
spinalnerver som «bader» i spinalvæsken. Det 
er et egnet sted å ta prøver av væsken. Ja, det 
er langt unna hjernen, men likevel vil det gi 
et bilde på hvordan hjernen har det, forteller 
Nordengen.

Hvis du har lyst til å bidra direkte i pågående 
forskning, og er villig til å la deg spinalpunk
tere*, så ta gjerne direkte kontakt med Kaja på 
epost: kaja.nordengen@gmail.com. 

Du som ikke har Parkinsons sykdom kan også 
delta i forskningen, fordi kontrollmateriale 
er avgjørende for å forstå mer av endringene 
som skjer ved Parkinsons sykdom og hva som 
skiller friske kontrollpersoner fra de som har 
sykdommen.

For mer informasjon om hvordan forskningen 
foregår og hvordan du kan delta, se opptak av 
Kajas innlegg om prosjektet under forsknings
tildelingen 2021 på parkinson.no.
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GJENVALGT 
FORBUNDSLEDER

– Jeg takker for tilliten og ser fram til et 
godt samarbeid i det nye styret, og ta fatt på 
arbeidet med å gjennomføre landsmøtets ved
tak og arbeidet med parkinsonsaken videre 
framover. Jeg opplevde at selv med et digitalt 
landsmøte så var det engasjerte delegater, vi 
gjennomførte gode landsmøteforhandlinger, 
hadde konstruktive diskusjoner – og sammen 
løftet vi blikket og så framover på hva som skal 
være forbundets retning de to neste årene, sier 
gjenvalgt forbundsleder Trygve Andersen.

ParkinsonNet
77åringen fra Sandefjord peker på at Parkin
sonNet blir forbundets viktigste fokusområde 
framover. 

Andersen er opptatt av at det på alle steder 
ParkinsonNet blir igangsatt, skal være en aktiv 
involvering av brukere i nettverket. Bruker
medvirkning er ett av hovedfokusområdene 
også i nytt arbeidsprogram for den kommende 
toårsperioden, som landsmøtet nylig vedtok. 
– Våre brukermedvirkere skal være skolerte, 
trygge i rollen og godt ivaretatt av organisa
sjonen. I ParkinsonNetsammenheng vil aktiv 
brukermedvirkning sikre at mennesker med 
parkinson blir sett, hørt og involvert direkte i 
utviklingen av tilbud og oppfølging, understre
ker Andersen.

Flere medlemmer
Den gjenvalgte forbundslederen er klar for 
oppgaven. Men han legger ikke skjul på at det 
er en utfordring å ha parkinson selv. – Men 
jeg pleier å si at «jeg er ikke syk, men jeg har 

en utfordring», men det er jeg positivt innstilt 
på å løse, forteller han. For Trygve vil det si å 
gjøre det beste ut av det som er mulig. – Men 
hvis vi er positive, motiverte og tenker at dette 
skal vi klare, så vil det gå bra. 

Han brenner for medlemsverving, oppsøke 
mennesker der de vanligvis ferdes, og det å 
snakke direkte med folk. Som likeperson er 
det viktig å kunne ta den gode samtalen om 
vanskelige temaer med noen som virkelig 
trenger det.

I kommende landsmøteperiode har Trygve 
et uttalt mål om at forbundet skal klare å få 
flere enn dagens rundt 6000 medlemmer, og 
arbeide for å inkludere i fellesskapet de som 
enda ikke har bearbeidet sykdommen nok til 
å søke støtte og kontakt, og ta i bruk tilbud 
og aktiviteter forbundet og fylkes og lokal
foreninger over hele landet legger til rette for. 
– For at forbundet i viktige saker skal få økt 
gjennomslagskraft er det viktig med flere 
medlemmer og støttespillere. Samtidig skal vi 
fortsette arbeidet med å synliggjøre ulike sider 
ved Parkinsons sykdom for å øke kunnskapen 
og forståelsen av sykdommen og dens utfor
dringer ute i samfunnet, understreker Ander
sen. Til høsten går han i bresjen for en ny ver
vekampanje med mål om flere medlemmer. 

Styrkede tillitsvalgte
Ved siden av ParkinsonNet pekte landsmøtet 
i nytt arbeidsprogram for de to neste årene 
på at «styrke skoleringen av tillitsvalgte i 
fylkes og lokalforeningene» og «brukermed

virkning» vil være forbundets prioriterte sat
singsområder. 
– Det er viktig at nye tillitsvalgte skal føle seg 
velkomne i fellesskapet og gis kunnskap som 
motiverer til innsats – til det beste for med
lemmene. Over 350 tillitsvalgte legger ned en 
betydelig innsats for kompetanseheving, erfa
ringsutveksling og trening, forteller Andersen 
om innholdet i arbeidsprogrammet. 

Han peker på at forbundet ønsker å tilrette
legge for å gi nyvalgte tillitsvalgte kunnskap 
om organisasjonsarbeid og parkinson. 
– Ikke minst vil det kunne gjøre rekrutterings
arbeidet i foreningene enklere når vi har på 
plass et skreddersydd tilbud for opplæring og 
skolering, sier Andersen. 

Aktiv brukermedvirkning
Brukermedvirkning har de siste årene fått 
et sterkere rettighetsmessig fotfeste og økte 

muligheter i helseNorge. Landsmøtet under
streket i kommende arbeidsprogram at Norges 
Parkinsonforbund framover skal ha som mål 
å utarbeide en strategi for brukermedvirkning 
i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og 
innen forskning. 
– Vi støtter i dag flere forskningsprosjekter og 
deltar som brukermedvirkere i en rekke ulike 
forskning og utviklingsprosjekter. 

Medlemmer og ansatte oppnevnes og deltar 
i et økende antall prosjekter i regi av fag og 
forskningsinstitusjoner, rehabiliteringsinsti
tusjoner og kommuner, sier Andersen. Han 
peker også på økt brukermedvirkning innen 
forskning som et viktig område framover. 
– Hver enkelt av dere med parkinson og hele 
organisasjonen sitter med mye brukererfaring 
og kompetanse. La oss ta den i bruk til det 
beste for alle som er rammet av parkinso
nisme.

LANDSMØTE

Tekst:
Sverre Nilsen  

 
Foto:  

Sverre Nilsen

Trygve Andersen (77) fra Vestfold ble gjenvalgt som forbundsleder 

under Norges Parkinsonforbunds 26. landsmøte 5. 6. juni. På grunn 

av koronarestriksjoner og smittevernsituasjonen måtte landsmøtet 

for første gang i historien arrangeres digitalt. 

«Jeg er ikke syk, men jeg 

har en utfordring», sier 

Trygve Andersen som 

nå gleder seg til å ta fatt 

på en ny toårs periode 

som forbundsleder. Her 

med det nye arbeids

programmet hvor 

brukermedvirkning er ett 

av fokusområdene.
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ARBEIDSPROGRAM OG UTTALELSE
Landsmøtet vedtok et arbeidsprogram for kommende 
landsmøteperiode. Arbeidsprogrammet gir en overord-
net oversikt over løpende oppgaver, i tillegg til planlagte 
satsingsområder i perioden. I tillegg til oppgavene gitt i 
arbeidsprogrammet skal det være rom for aktuelle saker 
som dukker opp underveis i perioden. 

Prioriterte 
 arbeids områder 
• Styrke/videreutvikle 

skoleringen av tillits
valgte i fylkes og lokal
foreningene. 

• Bevisstgjøre tillitsvalgte 
om brukermedvirknin
gens muligheter og sik
re at brukermedvirkerne 
er skolerte og trygge i 
sin rolle. 

Helsepolitisk 
 påvirkningsarbeid 
• parkinsonNet 
• Rehabilitering 

Opplysnings- og 
 informasjonsarbeid 
• Digitale kurs og 

 webinarer  
• Informasjon til helse

personell 
• Informasjon til sykehjem 
• Hjemmesider 
• Tema parkinson 

Medlemsservice – 
møteplasser 
• Likepersonsarbeid 
• Tilbud til yngre 
• Tilbud til personer med 

atypisk parkinson 
• Tilbud til pårørende  

Å stimulere til og støtte 
forskning
• øke forskning på 

 parkinsonisme i Norge 
• Norsk Parkinson

register og biobank 

Lik tilgang til 
 rehabilitering 
landsmøtet vedtok 
uttalelsen «Lik tilgang til 
rehabilitering i spesialist
helsetjenesten», der de 
krever at helsemyndig

hetene sikrer lik tilgang 
til rehabilitering i spesia
listhelsetjenesten for alle 
med Parkinsons sykdom 
og atypisk parkinsonisme, 
uavhengig av helseregion 
og bosted. 

I dag opplever mennesker 
med Parkinsons sykdom 
og atypisk parkinsonisme 
ulik praksis for henvisning 
og tilgang til rehabilitering 
i spesialisthelsetjenesten i 
landets fire helseregioner. 
Regelverket er i utgangs
punktet likt for hele landet, 
men det praktiseres ulikt. 

Se parkinson.no for 
mer  informasjon om 
 land s møtet.

FORBUNDSSTYRET 
2021–2023

Trygve Andersen (77), 
Forbundsleder, Vestfold
YRKE: Pensjonist. Tidligere 
bankøkonom, som banksjef og 
administrerende banksjef. Totalt 
45 år i bank. 
HJERTESAK: Han er en brobygger 
for likeverd, løsningsorientert og 
jobber for økt kompetanse og 
synliggjøring for hele landet.

Pål Christian Roland (54), 
Nestleder, Oslo og Akershus
YRKE: Prosjektdirektør Helse Sør
Øst. Adm. direktør i Legemiddel
industriforeningen. Politisk 
rådgiver for helseministeren.
HJERTESAK: Øke livskvaliteten til 
parkinsonrammede, bidra med 
egen erfaring fra helsepolitisk 
arbeid og styrke forskningen.

Heidi Bye (56), Styremedlem
pårørende, Trøndelag
YRKE: Rådgiver Skatteetaten i 35 
år så langt.
HJERTESAK: Pårørendearbeid 
og opplysning utad for hele 
familien.

Arnt Zimmermann (71), 
Styremedlem, pårørende, 
Nordland
YRKE: Typograf, daglig leder, 
administrerende direktør og 
markedssjef. 
HJERTESAK: Informasjonsarbeid 
og forskning.

Kari Brekke Arnesen (67), 
Styremedlem, pårørende, 
Nordland
YRKE: Pensjonist. Tidligere 
 adjunkt.
HJERTESAK: Pårørendearbeid og 
informasjonsarbeid.

Brita Faaberg (69), 
Styremedlem, pårørende, 
Buskerud
YRKE: Regnskapsfører, adminis
trasjon kontor i privat/offentlig 
sektor. Forsikringsrådgiver.
HJERTESAK: Å aktivisere medlem
mene, samt «Ut på tur».

Ole-Stian Hansen (47),  
Styremedlem, Innlandet
YRKE: Kategorisjef på Gausdal 
Landhandleri AS. Tidligere 
salgssjef, distriktssjef, butikk
leder. 
HJERTESAK: Han er motivert til å 
bidra med sin erfaring til unge 
med parkinson.

Trine Lise Corneliussen (61)  
1. varamedlem, Oslo og 
Akershus
YRKE: Pensjonist. Tidligere leder 
i offentlig forvaltning, avdelings
direktør i Statens jernbanetilsyn. 
Siviløkonom.
HJERTESAK: ParkinsonNet.

Svein Arne Holst-Larsen (57), 
2. varamedlem, Oslo og 
Akershus
HJERTESAK: Informasjonsog opp
lysningsarbeid, spesielt rettet 
mot rådene i kommunene for 
nedsatt funksjonsevne. 

HILSENER 
TIL LANDS-
MØTET
Ledere for alle de politiske 

partiene sendte hilsener 

til landsmøtet. De er alle 

tilgjengelige på parkinson.no, 

og her er utdrag fra tre av dem.  

Norges Parkinson

forbund er en viktig 

samarbeidspartner 

for regjeringen. Dere 

gjør en stor innsats for 

å sikre et godt tilbud til 

mennesker med Parkin

sons sykdom og dere 

gjør en viktig innsats for 

deres familier. 

Erna Solberg 

Som i mange andre 

sammenhenger er det 

viktig at det er noen som 

taler de trengendes sak. 

Det gjør deres forbund 

på et område som er 

sårt og vanskelig for 

mange. Jeg anerkjen

ner arbeidet dere gjør. 

Det dere bringer av 

budskap blir hørt og 

lagt vekt på.  

Jonas Gahr Støre 

Som alle andre kjenner 

jeg noen som har 

parkinson. Min tante har 

den sykdommen og jeg 

vet hvor tøft det har vært 

for de som står henne 

nær. Takk for jobben 

dere gjør, at dere stiller 

opp for hverandre og 

at dere presser på 

Stortinget.  

Trygve Slagsvold 

Vedum 
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LIVSMEKANIKEREN
Odd Helge Nysted (73) driver verksted for reparasjon 

av landbruksutstyr. Men når det gjelder helsa, satser 

han på vedlikehold og forebygging.

PORTRETT

Tekst:
Anette Bekkelund

Foto:
Bo Lindblad

Da pandemien gjorde 

sin entre, var verkstedet, 

fiskestanga og jogge

skoene gode å ha for 

gudbrandsdølen som 

forebygger symptomer 

på parkinson ved å 

være aktiv. 
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Dagene begynner tidlig for gudbrandsdølen 
Odd Helge Nysted (73). Joggeskoene knytes 
på allerede i femsekstiden på morgenkvis
ten. Kroppen er stiv, og det gjør til tider vondt, 
men han vet at det hjelper å gå/løpe en times 
tid før «alt det andre» skjer i løpet av dagen. 
Derfor velger han å overhøre kroppens indre 
protester. Han har en jobb å gjøre, både med 
kroppen og i verkstedet han har drevet siden 
1982. Han nekter å la seg stoppe av parkinson, 
dobbeltsidig bekkenbrudd eller korona.

Trening hjelper
Odd Helge har alltid vært aktiv, men ikke dre
vet spesielt med strukturert trening tidligere. 
Det var først etter han fikk parkinson, som 
han har hatt i 15 år, at han ble bevisst på å 
holde hodet, kroppen og humøret i sving. Han 
liker at det svinger, spesielt på dansegulvet, 
og gleder seg ekstra mye til å by opp til dans 
igjen. «Danser du sving», spør han reporteren 
før han fortsetter «det burde du». 

-Jeg håper det snart blir mulig å treffe andre 
danseglade mennesker igjen. Det er så moro, 
og jeg får både mosjonert og hatt det gøy sam
tidig, forteller mannen fra Øyer som øyner håp 
om en dansefestival eller to i løpet av året. 

Jeg har fått første koronavaksine, og venter 
nå på neste. Inntil samfunnet blir som før 
igjen, fortsetter jeg med å bevege meg daglig 
ute i naturen. Det viktigste er ikke hvor langt 

og hvor lenge treningen pågår, men at det 
 faktisk hjelper, sier han videre.

Rehabilitering
I 2019 ødela han bekkenet på begge sider. Han 
måtte gå med krykker i en lang periode og 
trene seg opp igjen med rehabilitering og det 
hele. Da fikk han også påvist benskjørhet. 
Etter ett år på krykker og akkurat i det jeg 
begynte å komme i form, og var klar for blant 
annet å danse igjen, kom pandemien og sosial 
distanse. Det har vært tøft altså, men det nyt
ter ikke med selvmedlidenhet, det går bare ut 
over deg selv, sier Odd Helge. Han legger ikke 
skjul på at det kan være tunge dager også for 
han.

På lag med parkinson
Det var allerede under oppveksten på et 
 småbruk i Fåvang den nevenyttige karen lærte 
seg å reparere maskiner og redskaper. I hele 
sitt yrkesaktive liv har han vært mekaniker 
og anleggsarbeider, både i Osloområdet og 
i Gudbrandsdalen. 

Øyer Landbruksverksted har han drevet siden 
tidlig på 80tallet. Nå er han tilbake der han 
startet, som eneste ansatt, og har stor glede 
av å jobbe med prosjekter som gir mening 
til livet. Det er alltids gressklippere, sykler 
eller motorsager i dalen som trenger pleie og 
omsorg av Odd Helge. På denne måten får 
han også trent finmotorikken som parkinson 
 prøver å blande seg borti. Samtidig opprett

Odd Helge Nysted tyr 

til ulike aktiviteter for å 

holde parkinson i sjakk. 

På Øyer Landbruks

verksted får han trent 

 finmotorikken, og 

ute i friluft trener han 

 kroppen.

holder han den sosiale kontakten med andre 
mennesker. Han bor alene, men barn og 
barnebarn bor et steinkast unna, og spesielt 
de fire barnebarna er ivrige gjester hos Odd 
Helge. Verkstedet og treningen er blitt en 
 livsstil, forteller han. 

Jeg prøver å samarbeide med parkinson så 
langt det går, og satser på å holde det gående 
til jeg i alle fall er 80, så får vi ta det derifra.

Til vanns og til fjells
Tidligere hadde han motorsykkel han både 
kjørte og skrudde på, men nå er den solgt. 

Han savner duren fra Harleyen, men innser 
at det er en tid for alt. Fasinasjonen for mot
ordrevet fremkomstmiddel må imidlertid få 
utløp et sted, så nå på sommerstid er det båten 
som får kjørt seg. Den ligger til kai i Moelv, 
alltid klar for en tur på Mjøsa. Alternativt går 
turen til fjells med fiskestanga, langt unna 
motorduren. Verken parkinson, bekken eller 
korona får stå i veien for disse aktivitetene. 

Et stillesittende liv er ikke noe for 73årin
gen, som avslutter samtalen med følgende 
avskjedshilsen: «Lov meg å melde deg på et 
dansekurs. Du kommer ikke til å angre». 
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DANS ER BRA  
FOR HJERNEN

UNDERSØK 
MULIGHETENE

Med tålmodighet får du til mer enn du tror. Jeg ser at det blir 

bedre samarbeid mellom hjernen og føttene med trening. 

En dag håper jeg å få til et større opplegg for personer med 

parkinson, både enkeltvis og i pardans, sier  

dansepedagog Bjørg Grete Olsen.

Det er viktig å kunne stå i arbeid også når man får en nedsatt 

funksjonsevne. Det kan bety mye økonomisk, men for mange også 

helsemessig og sosialt. Jurist Atle Larsen oppfordrer både personer 

med parkinson og pårørende til å undersøke hva slags muligheter 

som finnes tidlig i sykdomsforløpet, enten du er i jobb eller ikke.

En kvinne som danset pardans hos meg for 
mange år siden, tok kontakt. Hun hadde så 
lyst til å begynne å danse igjen, men så hadde 
mannen hennes fått parkinson. De savnet å 
danse, men de savnet kanskje mest å gjøre noe 
sammen. Jeg hadde sett forskning fra USA 
og Danmark om dans og parkinson, men det 
var for mennesker som hadde sykdommen, og 
ikke så mye pardans. Vi hadde en prøvetime 
– og det gikk veldig fint. De tok med seg et 
par til der den ene hadde parkinson. I starten 
visste vi ikke hva vi kunne forvente å få til. Nå 
danser de blant annet swing, tango, vals, og 
foxtrot.

Jeg har drevet egen danseskole i 30 år, og 
ikke bare for funksjonsfriske. Det startet da 
jeg hadde kurs på skolefritidsordningen til en 
skole i Oslo for mange år siden. Mammaen 
til en elev tok kontakt og spurte om datteren, 
som hadde Downs syndrom, også kunne være 
med på dansekurset. Jeg lagde et opplegg for å 
inkludere henne, og det gikk veldig bra. Etter 
hvert startet jeg egne kurs for barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne, og senere hadde 
jeg grupper for Blindeforbundet, Døveforbun
det, for kreftpasienter og for slagpasienter. 

Hvis du er yrkesaktiv og får parkinsondiag
nosen, vil det etter hvert kunne oppstå noen 
utfordringer knyttet til det å fungere fullt i 
arbeid. Jeg tenker at det kan være lurt å forbe
rede seg mentalt på situasjonen, og å under
søke de ulike mulighetene som finnes knyttet 
til tilrettelegging, støtte fra nav, omskolering 
og uføretrygd, for å være trygg på at du har en 
håndterbar økonomisk situasjon hvis du må 
redusere arbeidet på et eller annet tidspunkt. 

Noen tar kontakt med oss veldig sent, gjerne 
når de står midt oppi mange utfordringer og at 
alt er i ferd med å rase litt rundt dem. Det kan 
være fint å starte med samtaler med arbeidsgi
ver og undersøking av økonomiske muligheter 
når man fortsatt har litt overskudd og tid til 
å vurdere ulike alternativer. Det kan ta tid å 
søke ulike ordninger og få avklart hva man har 
krav på. Dialog med arbeidsgiver kan også ta 
litt tid.

Når det gjelder pårørende, bidrar de ofte med 
å undersøke rettighetene til den som har par
kinson, men det er viktig også å passe på sine 
egne. Det kan være lurt å være tidlig ute med å 
ta kontakt med kommunen og få informasjon 
om avlastningstilbud, i tilfelle dette kan bli 
aktuelt. Mange spør om hva som skjer med 
økonomien hvis ektefelle kommer på syke
hjem. Her krever det litt kunnskap å tilpasse 
seg økonomisk. 

MINE BESTE RÅD

Tekst:  
Kathrine Veland

Foto:  
Privat

MINE BESTE RÅD

Tekst:  
Sverre Nilsen

Foto:  
Lars Opstad

Jeg blir så glad når jeg kan bidra med min 
kompetanse til å gi en mer positiv hverdag. 
Jeg anbefaler å finne et dansekurs i nærheten. 
Ikke la sykdommen være til hinder. Det er vik
tig ikke å gi opp – også for den som er pårø
rende. Ingen skal bli verdensmestre, men her 
kan man få til veldig mye.

Det var litt tilfeldig at det var dette temaet jeg 
begynte å jobbe med etter jeg var ferdig utdan
net jurist, men jeg skjønte fort at dette var 
rettsområder som jeg syntes var interessante. 
Det finnes ikke alltid klare svar, noe som gir 
interessante faglige utfordringer, og samtidig 
får jeg også direkte tilbakemeldinger fra de jeg 
bistår. Mange setter stor pris på å ha noen å 
drøfte og snakke med.

Bjørg Grete Olsen er 

dansepedagog, eier og 

daglig leder av Bjørg 

Gretes Danseskole, 

der hun holder kurs på 

ulike steder i Oslo og 

Viken. Meld deg på et 

dansekurs og ikke la 

sykdommen stoppe 

deg, anbefaler hun.

Dette er mannen du 

kan spørre dersom du 

har juridiske spørsmål. 

Atle Larsen er jurist og 

jobber blant annet på 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjons 

(FFO) rettighetssenter. 

Han har gjennom flere 

år bidratt til informa

sjonsarbeid i Norges 

Parkinsonforbund, for 

eksempel gjennom 

artikler, seminarer 

og i fagpanelet som 

svarer på spørsmål på 

parkinson.no.
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LOGOPEDTILBUD  
SKAL VÆRE GRATIS

Det er trolig mange som ikke vet at logopeder kan hjelpe både 

med stemmevansker og svelgeproblematikk. Jeg anbefaler å 

få kartlagt om du har behov for trening og oppfølging. 

Astrid Granhus er logoped og begynte å jobbe 
med parkinson for 7–8 år siden. Da hadde jeg 
ingen erfaring med denne sykdommen, men 
jeg kastet meg ut i det og har ikke angret. Det 
å kunne hjelpe personer med vansker på så 
fundamentalt viktige områder som stemme, 
tale og svelgefunksjon er svært givende. Hvis 
disse funksjonene svikter så kan det ramme 
evnen til aktivitet og deltakelse, både sosialt 
og i samfunnet for øvrig. Det kan føre til isola
sjon og ensomhet. 

Kjenn etter hva som gir deg energi og stol på 
deg selv når du skal ta valg. Tenk over hva du 
ønsker å investere i når det gjelder trening. 
Velg en form for trening som gir deg noe til
bake fysisk, psykisk og sosialt. 

Jeg lærer mye om hvordan mange på et impo
nerende vis takler livet når det oppstår syk
dom. Det lærer meg å se ting i perspektiv. Før 
korona, hadde vi startet gruppetrening i den 
lokale foreningen. Her var det også rom for å 
ta med seg pårørende slik at de kunne snakke 
sammen mens vi andre hadde trening. Jeg blir 
motivert av å gjøre en forskjell for personer 
som lever med en nevrologisk sykdom. Så må 
jeg jo si som lederen i Trøndelag: «Det er bare 
trivelige folk som får parkinson». 

Logopedtilbud skal være gratis. Det er kom
munene som har ansvar for å gi logopedtilbud, 
og hvis det ikke finnes et kommunalt tilbud 
sier folketrygdloven at man skal kunne gå til 
privatpraktiserende logoped dersom behand

MINE BESTE RÅD

Tekst:  
Linda Paulsen Vik

Foto:  
Privat

lingen er av vesentlig betydning for brukerens 
sykdom eller funksjonsevne. Da trenger du 
henvisning fra legen, og det gis refusjon. For å 
komme i kontakt med en logoped, snakk med 
fastlegen din. 

Tegn på begynnende 

svelgevansker kan 

være når måltidene 

tar lang tid, vekttap, 

hosting og kremting, 

sier Astrid Granhus som 

er  logoped og jobber i 

 Helse Nord Trøndelag 

ved Sykehuset Levan

ger. Hun har også en 

privat praksis på et spe

sialistsenter, og under

viser hos Kastvollen 

Rehabiliteringssenter 

ved gruppeopphold.

Edgar Valdmanis og 

Serilinn Erlandsen.

satt med å lage flere episoder. Det er både 
interessant og gøy å møte nye mennesker vi 
intervjuer. Tonen er løs og ledig, og vi tillater 
oss å ha det litt gøy underveis. Noe vi tror 
lytterne setter pris på, sier Edgar.

Innholdet i sendingene er ulike erfaringer om 
hvordan det er å leve  med eller uten parkin
son, noen faste poster, musikktips, samt en 
ny gjest hver uke. Legg for eksempel merke 
til «hvem vil du sitte fast i heisen med». 

Sendingene er tilgjengelige for alle, og kan 
høres der du vanligvis finner podkaster. 
Ny episode hver torsdag, og du kan høre 
episodene når du vil, hvor du vil og så mange 
ganger du vil. 

UTTAFOR  
MEN  
INNAFOR
Uttafor men innafor er en podkast 
for deg med og uten parkinson, 
produsert av Oslo og Akershus 
parkinsonforening. 

Foreningen utfører alt med egne krefter, fra 
redaksjonell planlegging til innspilling, redi
gering og publisering. Mange er engasjert 
og er verdifulle bidragsytere som gjør det 
mulig å gjennomføre prosjektet. Logoen er 
laget av Tone Sundsdal Hansen (Oslo nord), 
og musikkvignetten er laget av Bjørn Strand
vold (Oslo syd). Programledere og ildsjeler 
er Edgar Valdmanis og Serilinn Erlandsen. 

– Det begynte som en test, og etter hvert som 
vi har fått gode tilbakemeldinger har vi fort

Prosjektet Mine 

beste råd er støttet 

av  Stiftelsen Dam.
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Planen for utrulling av  ParkinsonNet ble i vår 
godkjent av alle helseregioner, og arbeidet 
med å realisere den skal være i gang i disse 
dager, nærmere bestemt innen 30. juni. 

Det er et stort apparat som skal i sving når et 
etablert offentlig system skal endres, slik som 
med ParkinsonNet. De byråkratiske og demo
kratiske veiene skal følges og modellen skal 
tilpasses norske forhold slik at alle ca. 8 000 
personer med parkinson i Norge får tilgang til  
et bedre tverrfaglig helsetilbud. 

Koordineres fra Helse vest
Helse vest har fått oppgaven med å koordinere 
utrullingen og er i gang med å opprette et 
koordineringssenter i Stavanger. 

Nevrolog Michaela D. Gjerstad har vært 
med helt siden 2016 da det ble besluttet at 
 ParkinsonNet skulle prøves ut som et pilotpro
sjekt. Hun har vært koordinator for piloten i 
Rogaland og deltatt i planleggingsgruppen for 

nasjonal utrulling. Nå er hun i kontakt med 
sykehusene som forbereder igangsetting.

– Den nasjonale koordineringsfunksjonen 
skal bistå helseregionene i oppstartsfasen av 
ParkinsonNet og koordinere den overordnede 
driften. Modellen er fleksibel og kan tilpasses 
etter behov. Det som er felles, er selve inn
holdet. Personer med parkinson skal bli møtt 
med samme høye kompetanse i hele landet. 

Vi er i gang med å starte opp utrullingen og 
forankrer nå modellen blant ledelsen i spesi
alisthelsetjenesten. Den nasjonale koordine
ringsfunksjonen vil sørge for oppfølging og 
bidra til implementering sammen med det 
området som er i oppstartsfasen. De vil motta 
en veileder basert på arbeidet som er blitt 
utført i pilotperioden og som vil guide dem til 
å implementere modellen i eget område.

Sammen med nasjonale fagveiledere med høy 
kompetanse og mye erfaring, er målet å tilret

telegge slik at helseregionene blir mest mulig 
selvstendige, samtidig som vi samarbeider og 
vedlikeholder kompetansen. Pilotperioden 
har gitt oss en innsikt i det gode og produktive 
samarbeidet vi kan få til på tvers av kom
mune og fylkesgrenser, 1. og 2. linjetjenesten, 
og til og med helseregionene, forteller Gjer
stad.

Dette er et spennende og givende arbeid der vi 
møter mange dedikerte mennesker som bren
ner for en bedre behandling for personer med 
parkinson. Vi setter pris på at vi kan bidra til å 
utvide ParkinsonNet til hele landet, sier Mic
haela D. Gjerstad. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en viktig del av 
 modellen. Fra hele landet skal brukere være 
involvert i implementeringsarbeidet på alle 
nivåer, regionalt og lokalt. Brukerrepresentan
tene oppnevnes gjennom Norges Parkinson
forbund sentralt og lokalt. Fylkes og lokal

Generalsekretær Britt Inger Skaanes ser fram til at 

flere personer med parkinson i hele landet kan få et 

bedre tverrfaglig helsetilbud av fagpersoner med 

parkinsonkompetanse. Foto: Terje Rakke

Leder koordinerings

funksjon ParkinsonNet 

Norge og nevrolog i 

Rogaland, Michaela D. 

Gjerstad setter pris på 

å være med å bidra til å 

utvide ParkinsonNet til 

hele landet. Foto: Olav 

Heggø

Brukerrepresentant Eli Lunde Wells fra  Rogaland 

har bare gode erfaringer med å være en stemme 

på vegne av personer med parkinson inn i utviklin

gen av ParkinsonNet.

Både i Rogaland og Oslo har fagveiledere og 

prosjektkoordinatorer jobbet med modellen i lang 

tid. Nå gleder alle seg til å bli en del av et enda større 

nettverk. Her er den nyvaksinerte Oslogjengen 

samlet, fra venstre: Ragnhild Støkket – parkinson

sykepleier, Cecilie Gjersum – ergoterapeut, Katrine 

Kvisgaard – logoped, Kristin Borch – prosjektkoor

dinator, Nina Bondkall – ergoterapeut og Per Ola 

WoldOlsen – fysioterapeut. 

PARKINSONNET

Tekst og foto:  
Anette Bekkelund

FRA PLAN TIL 
IVERKSETTING
Endelig, dette har vi gledet oss til, sier generalsekretær 

Britt Inger Skaanes i Norges Parkinsonforbund. Forbundet 

er i full sving med å forberede organisasjonen på utrulling 

av ParkinsonNet. 

foreninger i Norges Parkinsonforbund vil bli 
kontaktet i denne forbindelse. Noen steder er 
allerede i gang. Arbeidet går ut på å bidra med 
innspill i prosjektgruppen hos helseforetaket 
som skal drifte, utvikle og organisere model
len.

Tatt på alvor
Eli Lunde Wells og Karin T. Fisketjøn har vært 
brukerrepresentanter i Rogaland fra 2017. De 
forteller om en verdifull og lærerik prosess, 
og at det har vært god anledning til å formidle 
inn i prosjektet hva brukeren er opptatt av. Eli 
og Karin har kommet med innspill og forslag 
som har blitt tatt på alvor, og de anbefaler 
andre å bli brukerrepresentanter i sine områ
der når arbeidet starter. 
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EN STOR TAKK  
FOR GAVEN FRA: 
Hans Petter Finne 
Erik Grimsen

VI TAKKER FOR ALLE  
GAVER TIL MINNE OM: 
Alfhild Andersen
Anne Julie Aasgaard
Anton Slettemark
Arild Bøhn
Berit Hansen
Bjarne Klepp
Bjørn Helge Pettersen
Edel Alise Mathisen
Egil Bekkevold
Eli Hafnor Bøe
Ellen Marie Von Hirsch
Freidis Oliv Hermanstad
Grete Ananiassen
Gunnar Henriksen
Hans Georg Olsen
Hauk Buen
Håkon Brendhagen
Johan Petter Gørrissen
John Helmer Aamodt
John Hopland

John Ingard Bertelsen
Jon Harald Hånes
Karinus Bolstad
Karl Fredrik Storm
Leif Thorstensen
Ludvik Peder Aakvik
Magnar Johan Holvik
Mari Dagmar Østrem
Olav Magnus Lindahl
Per Kristian Haugen
Randi Furuseth
Raymond Eriksen 
Ronny Bergersen
Rune Guldbrandsen
Selmar Litangen
Syed Afzaal Hussain Shah
Terje Knudsen
Terje Steinar Pinsli
Thore Martinsen
Torbjørn Nilsen
Tore Hanssen
Trond Selvig
Turid Schei
Willy Ove Wang
Wiolet Liza Eie
Åge Vidar Bauer
Åsmund Torsteinsen Dale

VI TAKKER FOR  
INNSAMLEDE MIDLER
Bursdags innsamling  
på Facebook 
Ada Stuge Evjen
Anne SteenPettersen
AnneMarie Graarud
Arild Nordbø
ArneStian Henriksen
Benedikte Aalberg
Bjørn Christian Østberg
Charlotte Henriksen
Christine Bjørnstad
Edgar Valdmanis (innsamlet 
til sin lokale forening)
Einar Furnes
Eli Rugland
Eli Samdal Brekke
Even Åby Larsen
Geir Davik
Grete Horn
Grete Ingerø
GretheLinn Bondevik
Gunn Anita Ingebrigtsen
Helèn JuuhlHansen
IngerBerit Johannessen
Irwing Arvesen
JanErik Larsen 
Jelena Prestmo Strand
Jorunn Joensen
Julia Lysgaard Shirazi 

Kari Michelsen
Karl Erik Næsset
Kurt Olav Helle
Lillian Brenden
Liza Lunde
Maj Lene
Malin Eide
Mirjana Dikkanen 
Mitchell Kautz
Nina Hirsch
Roy Harald Eilertsen 
 Haukereid
Sandra Jenssen
Stian Grimstad 
Stig Furunes
Tanja Brenden 
Terje Arnesen 
Thea Sofie Rossvoll 
 Hontvedt
Tone Rognes
Wanja Halsør
Åse Bjørg Kvernevi

Innsamling på Facebook:
Else Brit Hult 
Isabel Leines 
Mariann Viste
Randi Bjørknes Hildrum
Solveig Brox
Tina Nyhuus

Gi din gave til  kontonummer:

6116.56.67289
eller på

PARKINSON.NO/GAVE

BENTE SYKLER FOR 
PARKINSONSAKEN

Bente har levd med parkinson siden 2013 
og er opptatt av å holde seg aktiv. I fjor fikk 
hun sin etterlengtede trehjulssykkel gjennom 
støtte fra hjelpemiddelsentralen. 

– Denne tilpassede sykkelen gir meg så mange 
flere muligheter til å holde meg aktiv og det er 
en enorm frihetsfølelse, forteller hun.

Livskvalitet
Medisinene tar bare bort noe av symptomene, 
mens trening har vist seg til å gjøre mange i 
bedre stand til å mestre hverdagens utfordrin
ger og få en best mulig livskvalitet. 

I fjor sommer fikk Bente ideen om å kom
binere trening og pengeinnsamling til par
kinsonsaken. Inspirasjonen fikk hun av en 
bekjent som hadde hatt hjerneslag og som 
hadde samlet inn penger gjennom en lignende 
aktivitet. 

– Hva vi engasjerer oss i, bryr oss om eller 
brenner for er så forskjellig. For meg var det 
naturlig å tenke på parkinsonsaken, da jeg 
selv ble rammet i ung alder. Som leder for 
Gauldal Oppdal Parkinsonforening vet jeg at 
foreningsdrift er dyrt og det trengs midler for 
å gi gode treningstilbud til de som er rammet 
av parkinson. 

Treningstilbud 
Dette var grunnen til at hun i fjor bestemte seg 
for å sykle så mye hun klarer. Underveis på 
sykkelsetet, oppfordrer hun andre privatper
soner og bedrifter til å gi 3,50 kroner for hver 
kilometer hun sykler. I retur tilbyr hun gratis 
foredrag om parkinson, eller vimpler med 
navn på sin sykkel. Det har blitt mange mil på 

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

i mars! Pengene går til å finansiere norske forsknings prosjekter og 

tilbud som kurs, samlinger og informasjonsarbeid.

sykkelsetet for Bente, hele 225 mil er syklet 
siden april i fjor. Over 40.000 kroner er sam
let inn så langt og pengene skal gå til viktige 
treningstilbud for medlemmer i nærområdet. 

– Det er viktig å utfordre meg selv, men det er 
ikke å stikke under en stol at parkinson er tøft 
til tider. Da er det ekstra godt å se at så mange 
engasjerer seg og støtter meg. Tusen hjertelig 
takk! 

 Jeg anbefaler alle å holde seg aktiv og sykkel
turen min den fortsetter, avslutter Bente som 
i skrivende stund er ute på bobilferie i Norge. 
Sykkelen er selvfølgelig med! 

Vi i Norges Parkinsonforbundet takker 
Bente for et fantastisk engasjement og 
innsamling. Vi ønsker henne lykke til! 

INNSAMLING

Tekst:
June Alexandersen

Foto: 
Privat

Bente Sundet Olsen fra Trøndelag brenner for 

parkinsonsaken og trening. Nå sykler hun mange 

mil for å samle inn penger til en god sak.

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

Du kan få skattefradrag for gaver inntil  50 000 kroner (2021).

Bente Sundet Olsen 

sykler mil eller mil for en 

god sak. Det gir både 

trening og mening for 

trønderen.
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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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All forskning tar oss ett skritt 
nærmere gjennombruddet 
for Parkinsons sykdom. Når 
gjennombruddet kommer 
tror jeg vi kan finne årsak, 
sykdommens mekanisme – og 
ikke minst riktig behandling.

– Charalampos Tzoulis, leder 
parkinsonforskningen ved 
NeuroSysMed i Bergen

Foto: Terje Rakke Nordic Life 

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 pusle
spillet.

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

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

Nyhet! 

Signer med

BLI MED PÅ VEIEN 
MOT EN KUR FOR 
 PARKINSON

Bli fast giver i dag!

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

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

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

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.

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN

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

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Sundvollhovet Industriområdet
 3535 KRØDEREN

Tlf. 32 15 05 00

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

Ytre Namdal Vekst AS
Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 13 77

Kjøita 6
4630 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 96 50

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90

Drammen
Sveiseservice AS

3036 DRAMMEN
Tlf. 473 27 729

Test oss på
service og kompetanse.

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM

Tlf. 22 80 08 00

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Storg 45, 2335 STANGE
Tlf. 62 56 20 00

stange.kommune.no

ANONYM
STØTTE
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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.

ViGØR Rehabiliteringssykehus
Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø
Tlf. 77 66 88 00 - Fax. 77 66 88 66

www.vigor.no
Gruppetilbud og individuelle opphold. Nyhet fra 2015: LSVT Loud!
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HØR PARKISPODDEN
I podkastserien ParkisPodden, produsert av Norges Parkinson-
forbund, snakker vi med fagpersoner, eksperter, pårørende og 
mennesker med parkinson, som fra hvert sitt ståsted belyser 
ulike temaer som berører livet med parkinson. Samtlige episoder 
fra alle sesongene er tilgjengelige for deg som vil høre på. 

Se parkinson.no/parkispodden
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AGDER 
Leder: Åge Jenssen 
90 88 81 50
agder@parkinson.no 

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

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

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

Kongsberg 
Leder: Magne Helland 
97 56 21 24
magnehelland55@gmail.com 

INNLANDET
Leder: Solveig Bekk 
99 46 12 95 
innlandet@parkinson.no 

Lillehammer og omegn
Leder: Lindis Agnesdotter 
Kværnvik
97 41 40 60
lillehammer@parkinson.no 

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

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

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

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

Nordmøre 
Leder: Arne Westye Fjellstad
41 76 56 19 
nordmore@parkinson.no 

Romsdal 
Leder: Per Kåre Trengereid 
97 15 86 61 
pktrengereid@hotmail.com 
romsdal@parkinson.no 

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

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

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

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

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

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

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

OSLO/AKERSHUS 
Leder: Edgar Valdmanis 
95 23 46 08 
edgar.valdmanis@gmail.com

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

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

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

Oslo vest 
Leder: Astrid L. Dalin 
95 20 93 15 
oslovest@parkinson.no 
astrid@dalin.no 

Oslo nord 
Leder: Edgar Valdmanis
95 23 46 08
edgarvaldmanis@gmail.com

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: Asbjørn Halvorsen 
93 23 55 14 
rogaland@parkinson.no 

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

TROMS OG FINNMARK 
Leder: Knut Aasgaard 
91 60 03 19 
tromsogfinnmark@ 
parkinson.no

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

Troms og omland
Leder: KjellOle Leiknes 
41 54 05 07 
tromso@parkinson.no

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

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

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

Namdal 
Leder: Karin Gustavsson 
91 30 00 49
karin.gustavsson7940@
gmail.com

Trondheim 
Leder: Tora Rømo 
90 69 48 24 
trondheim@parkinson.no 

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

VESTFOLD OG TELEMARK
Leder: Terje Nygaard
91 14 28 99
terjeny46@gmail.com 

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

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

VESTLAND 
Leder: Arne Sivertsen 
97 02 50 58 
vestland@parkinson.no 

Bergen og omegn 
Leder: Ellen Tove Lindblom 
47 01 58 29 
bergenogomegn@ 
parkinson.no
 
Sogn og Fjordane 
Leder: Reidun Sagen 
95 89 22 94 
sognogfjordane@ 
parkinson.no
 
Sunnhordland 
Leder: Marit Digernes 
97 01 08 86 
sunnhordland@parkinson.no

ØSTFOLD 
Leder: Ragnhild Bugge 
93 00 89 92 
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 JUNI 2021

FORBUNDSSTYRET

Trygve Andersen 
Forbundsleder

Pål Christian Roland 
Nestleder

Heidi Bye 
Styremedlem

Arnt Zimmermann 
Styremedlem

Kari Brekke Arnesen 
Styremedlem

Brita Faaberg 
Styremedlem

Ole-Stian Hansen  
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen  
1. varamedlem 

Svein Arne Holst-Larsen  
2. varamedlem 

Her er en oversikt over alle fylkes og lokalforeningene i Norges Parkinsonforbund. Våre 
foreninger vil gradvis bli tilpasset den nye fylkesstrukturen, gjeldende fra 1. januar 2020. 
Oversikten nedenfor er derfor under kontinuerlig endring, for oppdatert informasjon henviser 
vi til våre hjemmesider : parkinson.no/omforbundet/fylkesoglokallag
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Hjernestimulans kan være nye  treningsoppgaver og 
 psykisk og fysisk variasjon som utfordrer hjernen. 

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

Prøv da vel!

Det skjer noe i toppen
ingen vet riktig hva
men alle kjenner på kroppen 
at trening er bra

– kvasifilosofisk poet Olav Nausthaug.

Vinner av kryssordet i forrige 
utgave (1/2021) ble May Brit 
Jensen fra Vennesla. Løsnings
ordet var «Hverdagsglede». 
Vi gratulerer May Brit som får 
premie tilsendt.
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Returadresse:

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

STØTT VIKTIG 
FORSKNING PÅ 
 PARKINSONS 
SYKDOM
– sammen skal vi finne en kur!

Benytt vedlagte skjema eller kontonummer  
6116 56 67289 og gi din gave i dag.

Det finnes ingen behandling 
for parkinson, bare symptom
lindring, så det er klart at jeg 
håper på et gjennombrudd 
innen forskning. At det en dag 
vil komme en kur. Det vil jo 
ha alt å si for livskvaliteten til 
oss som lever med parkinson. 
Penger kan hjelpe forskningen 
fremover og samtidig er det 
en støtteerklæring til oss 
som lever med sykdommen. 
Det betyr alt!

– Trine Lise Corneliussen,  
lever med parkinson 

Foto: Terje Rakke Nordic Life 
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