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Hva kan hjelpe når effekten av parkinsonmedisinene 
varer kortere? Avansert behandling finnes i tre ulike 
former, hjerneoperasjon, flytende levodopa og 
apomorfin pumpe. Uaktuelt for noen og midt i blinken 
for andre. 



Dette blir en spennende høst og vinter, sett 
med parkinsonøyne. Det gleder meg stort at 
treningsgrupper og arrangementer har startet 
opp igjen og medlemmer har begynt å møtes 
ansikt til ansikt. Å treffe og snakke med andre 
vet vi betyr mye for mange både fysisk og 
mentalt, og kan gjøre livet med parkinson litt 
lettere. Sammen er vi sterkere og sammen kan 
vi oppmuntre, støtte, informere, legge til rette 
og inkludere flere i det viktige fellesskapet vi 
står for. 

For det kan være krevende å ha Parkinsons 
sykdom. Den medisinske utviklingen går 
heldigvis fremover og medisinene og behand-
lingstilbudene er bedre enn de var for bare 
noen ti-år siden. Mange lever greit i årevis 
med de utfordringer sykdommen gir. Etter 
hvert opplever imidlertid flere at effekten 
av medisinene varer kortere, hverdagen blir 
preget av svingninger og uforutsigbarhet. For 
noen blir det etter hvert aktuelt å vurdere 
avansert behandling. Men hva finnes egentlig 
av muligheter? 

I denne utgaven av Tema parkinson setter vi 
søkelyset på dette. Du møter noen av landets 
fremste forskere og fagpersoner som forteller 
om dyp hjernestimulering (DBS), flytende 
levodopa og apomorfinpumpe. 

Kjære alle 

LEDER

Britt Inger Skaanes 
Generalsekretær

Foto: 
Terje Rakke 

Nevrologen er ansatt i spesialisthelsetje-
nesten, de fleste har time hos nevrologen en 
til to ganger i året. Det meste annen oppføl-
ging ved parkinson skjer i kommunen der folk 
bor, hos fagpersoner som ikke nødvendigvis 
kjenner så godt til Parkinsons sykdom eller 
atypisk parkinsonisme. Derfor er vi glade for 
at ParkinsonNet vil bidra til å gi et stort løft i 
kommunehelsetjenesten. 

Vi følger dette arbeidet med stor spenning og 
entusiasme. Forbundets viktigste rolle i denne 
prosessen er å bidra i etableringen gjennom 
brukerrepresentanter. Vi er heldige som har 
mange dyktige tillitsvalgte som er klare for å 
bidra til et godt ParkinsonNet i hele Norge. 
Det skal ikke stå på oss.

I denne organisasjonen lærer jeg noe nytt hver 
dag. Jeg håper også du lærer noe nytt når du 
leser denne utgaven av medlemsbladet vårt. 
Så, kjære leser, livet er uforutsigbart og til 
tider krevende, men sammen kan vi sørge for 
at flere opplever håp, optimisme, varme og 
medmenneskelighet. La oss bruke høsten på 
å ønske flere velkomne inn i det fellesskapet 
som vi kan tilby. For vi mennesker trenger 
mennesker!

Vennlig hilsen
Britt Inger Skaanes
Generalsekretær
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Side 04
Trøndelag:  
To Hell with parkinson

Ved hjelp av økonomiske midler fra 
Stiftelsen Dam, er mange klare for å 
møtes til felles erfaringer, aktiviteter 
og sosialt samvær igjen. Trøndelag 
Parkinsonforening ønsker varmt 
velkommen til Hell. 

Side 18
Vendepunktet 
Siri Meyer (69)

Kunsthistorikeren som ble bokser og 
trommeslager i midten av sekstiårene forteller 
her sin historie om hvordan hun fant sin måte å 
takle livet på. Nå gir hun ut ny bok.
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Side 10
Avansert behandling

Når tablettene ikke virker like godt 
lenger og flere kombinasjoner er 
forsøkt uten bedring, kan avansert 
behandling være et alternativ for noen. 

SI DIN MENING – VINN EN BOKPAKKE
 parkinson.no/2021 

Nå er det tid for den faste spørre
undersøkelsen. Dersom du har 
parkinson eller er pårørende, er 
dine tilbakemeldinger viktige for 
oss. Vi håper du tar deg tid til å 
svare. 

Svarene er nyttige når vi skal utvikle 
våre tilbud og drive interessepolitisk 
arbeid. 

Vi oppfordrer på det sterkeste til å 
svare på årets spørreundersøkelse 
innen 15. oktober. 

Spørreundersøkelsen er anonym, 
og du kan velge å være med i 
 trekningen av bokpakker. 

Spørreundersøkelsen finnes på våre 
hjemmesider:  parkinson.no/2021.
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STIFTELSEN DAM

Tekst og foto:
Sverre Nilsen 

 

TO HELL WITH 
PARKINSON!

Det er gledelig at mange parkinsonforeninger over hele landet den 

siste tiden har fått støtte fra flere av Stiftelsen Dams programmer 

til å gjennomføre viktige aktiviteter for medlemmene. Trøndelag 

Parkinsonforening har hatt svært god uttelling på sine mange 

prosjektsøknader, og har blitt tildelt rundt en halv million kroner 

til besøkstjeneste og arrangementer. Nå er foreningen klar til å 

gjennomføre helgesamlingen «To Hell with parkinson» på Hell i 

Trøndelag i oktober. 

– 90 000 kr fra Stiftelsen Dam bidrar sterkt til 
at vi kan få gjennomført dette arrangementet. 
Her vil det bli interessante foredrag, debatter, 
fysisk aktivitet og dans både fredag og  lørdag, 
sier Leif Klokkerhaug, leder i Trøndelag 
 Parkinsonforening. Han forteller at seminaret 
blant annet vil ha fokus på parkinsonfors-
kning, utrullingen av ParkinsonNet i Midt-
Norge og på helsefellesskap. Det forventes 
rundt 100 deltakere fra flere steder i landet 
til årets helgesamling.

Leif Klokkerhaug og Trøndelag Parkin
sonforening har allerede sikret delvis 
finansieringen fra Stiftelsen Dam til 2 nye 
helgesamlinger i Trøndelag neste år.

– Vi har forsøkt å sette sammen et variert 
 program over tre dager med aktuelle par-
kinsontemaer og dyktige foredragsholdere, 
forteller Klokkerhaug, som ønsker å gjøre 
helgesamlingen «To Hell with parkinson» til 
et fast årlig samlingspunkt i Midt-Norge. Hele 
100 deltakere 22.–24. oktober viser tydelig 
hvor stort behov medlemmene våre har for 
meningsfullt sosialt samvær og aktiviteter 
etter korona tiden.

STIFTELSEN DAM 
AKTIVITETS PROGRAMMET
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 
for sårbare eldre (Aktivitets programmet) er 
et program i samarbeid med Helsedirekto-
ratet i forbindelse med koronapandemien. 
 Regjeringen har bevilget 400 millioner kroner 
til en tiltaks pakke for sårbare eldre. Som 
ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave 
av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner 
kroner (2020).  Programmet ble videreført 
med 40 millioner kroner i 2021. 

Prosjekter som har fått støtte 
 gjennom  Aktivitetsprogrammet 
til  Stiftelsen Dam:

260 000 kr
Parkinson – fra Hell til Namsos  
og tilbake igjen 2022
Trøndelag Parkinsonforening 

90 000 kr
Parkinson danser – to Hell with  
parkinson! 2021
Trøndelag Parkinsonforening

99 000 kr
Besøkstjeneste i Trøndelag 2021
Trøndelag Parkinsonforening

Prosjekter som har fått tildelt 
midler  gjennom Dam Ekspress:

10 000 kr
Bowling og boccia i Hamar
Hamar og omland Parkinsonforening 

30 000 kr
Oppmuntringstur
Bodø og omegn  Parkinsonforening

22 000 kr
Boksing i Bodø
Bodø og omegn Parkinsonforening

30 000 kr
Boksing i Østfold
Østfold Parkinsonforening

5 000 kr
Samtalegruppe for pårørende
Buskerud Parkinsonforening

30 000 kr
Ni hull i uka gir bedre helse
Inntrøndelag Parkinsonforening

DAM EKSPRESS
Stiftelsen Dam setter årlig av 12  millioner 
kroner til Dam Ekspress.  Programmet 
har to utlysninger hvert år, og deles inn i 
 Ekspress vår og  Ekspress høst.  Formålet 
med  Ekspress er å støtte små enkelt stående 
 prosjekter og tiltak med fokus på lokal 
 aktivitet og  frivillighet.

Kilde: dam.no 

– Takket være tildelingen på 260 000 kr 
fra Stiftelsen Dam i sommer, er allerede nå 
finanseringen for 2022 delvis på plass. Da leg-
ger Trøndelag Parkinsonforening opp til en ny 
stor helgesamling, «Rock City Namsos», og en 
gjentakelse av årets «To Hell with parkinson». 

04 05  



ALLE KAN VÆRE MED 
– UANSETT FYSISK 
FORM OG ALDER

TA GJERNE MED 
PÅRØRENDE TIL 
NEVROLOGEN

For Inger Johanne Vesje er meditasjonsformen Qi 
Gong og Tai Chi en livsstil. Hun underviser i denne 
treningsmetoden som har sin opprinnelse fra Asia hvor 
blant annet oppmerksomhet, kontrollert pust og sakte 
bevegelser er noen av elementene i øvelsene.

Lange avstander preger landets 
nordligste fylke, og det tar for eksempel 
ni timer å komme fra Kirkenes til 
Hammerfest. Det krever litt ekstra 
engasjement fra alle parter.

For mange år tilbake syklet jeg gjennom 
 Frognerparken og så to stykker som trente Tai 
Chi. Det var det vakreste jeg noen gang hadde 
sett. Det var starten på at jeg begynte med Qi 
Gong og Tai Chi som er øvelser som går under 
kinesisk medisin. Det handler om rolige og 
gjennomarbeidede bevegelser som styrker deg 
innenfra. Du får balanse, blir myk i kroppen 
og får en indre ro. Det handler om å styrke 
hele mennesket og er spesielt bra for personer 
med parkinson.

Noe for alle
Alle kan være med, uansett fysisk form og 
alder. På en av treningsgruppene mine var det 
en dame som hadde dårlig balanse, hun måtte 
sitte og gjøre øvelsene. Men det fungerte 
kjempebra og hun elsket det. Alt er bygget 
på den gylne middelvei. Det er som å spille 
en veldig myk sang, istedenfor en rocke-låt.

Verd å prøve
Over tid ser jeg hvordan de som deltar på 
grupper hos meg føler seg bedre, og jeg får 
ofte  tilbakemeldinger om at dette gjør svært 
godt for dem. Dette er en form for trening der 
resultatene kommer smått, og det er først når 
du ikke gjør det, at du merker at du savner 
 treningen og hva den gjør for deg og kroppen 
din. Jeg kan se på folk hvor stor glede de har 
av å være med på treningene, det glitrer i 
øynene deres. 

Det er mange myter om Finnmark. Jeg opp-
lever at noen tror at det nærmest ikke finnes 
et fungerende helsevesen her. Det er feil. For 
eksempel mener jeg blant annet at den fysi-
kalske medisinske avdelingen her i Kirkenes 
er en av landets beste. Vi har mye engasjert 
personell og har bygget opp et godt parkinson-
team. Det består av nevrolog, fysioterapeut, 
ergoterapeut og logoped, alle med spesiell 
kunnskap om parkinson. I tillegg er det 
 tilgang til synspedagog. Synsforstyrrelser er 
også noe personer med parkinson opplever. 
Noen  ganger kan det være avgjørende for å 
stille   riktig diagnose.

Reisetid
I jobben min er jeg tre uker på Finnmarks-
sykehuset og en uke på sykehuset i Ham-
merfest. Bil eller buss mellom Kirkenes og 
Hammer fest tar ni timer. Det er ingen direkte-
fly, jeg må gjerne fly via Alta og Tromsø, og da 
tar det også fort en del timer. 

Likepersonsarbeid
Det kan være utfordrende for pasienter i Finn-
mark å få tilgang til avansert behandling med 
pumpe eller operasjon. Vi ønsker at tilbudet 
i Finnmark skal bli like godt som i resten av 
landet. Jeg håper også at det kommer på plass 
lokalforeninger her. Når man får diagnosen, 
er man ofte bekymret for at  funksjonsnivået 
skal reduseres raskt og at man skal bli hjelpe-

MITT BESTE RÅD

Tekst:
Linda Paulsen Vik

 
Foto:  
Privat 

Inger Johanne Vesje 

har vært instruktør i Qi 

Gong og Tai Chi i 25 år, 

hun har holdt kurs for 

ansatte ved rehabili-

teringssentre og har 

egne parkinsongrupper 

i Vestfold Parkinson-

forening. Her viser 

hun Qi Gong- øvelsen 

«Fuglen».

Terje Kristensen er 

nevrolog med spesia-

lisering innen bevegel-

sesforstyrrelser. Han har 

jobbet med personer 

med parkinson flere 

steder i landet. Her står 

han sammen med gode 

kollegaer på Finnmarks-

sykehuset.

Prosjektet  

«Mitt beste råd»  

er støttet av 

 Stiftelsen Dam.

Det er ikke bare treningen, men også sam-
holdet i gruppene. De snakker sammen og tar 
vare på hverandre. Jeg unner alle å være en 
del av en slik gruppe. Jeg forstår at det kan 
være vanskelig å komme over dørstokken og 
prøve noe nytt, for det er så mye lettere å sitte 
hjemme. Alle typer mennesker trengs. Og det 
vil gi deg en stor verdi å prøve. Det er også 
mulig for pårørende å være med. 

Du gjør det du kan og kommer akkurat som du 
er. Treningen kan sammenlignes med fotball, 
der Qi Gong er måltreningen og styrketrenin-
gen, mens Tai Chi er selve kampen. Lærer du 
det ene blir du god i det andre.

trengende. Her er likepersonsarbeidet vel-
dig viktig. Jeg har sett at mange pårørende 
 engasjerer seg i foreningsarbeidet, det er med 
å skape trygghet. 

Bedre trent enn de fleste
Det å skaffe seg kunnskap om parkinson og 
å engasjere seg, mener jeg er svært viktig. En 
bør også leve et aktivt liv. Begynn med trening. 
Bruk tilbudet om fysioterapi som finnes der du 
bor. Jeg har sett personer med parkinson som 
er langt bedre trent enn de fleste. Noen driver 
med boksing, noen med maraton. Det finnes 
også meget god symptomatisk behandling, 
og det er viktig å komme i gang med dette på 
riktig tidspunkt. Ta gjerne med pårørende til 
konsultasjon hos nevrolog, slik at de også får 
med seg viktig informasjon. 

MITT BESTE RÅD

Tekst:
Sverre Nilsen 

Foto: 
Privat 
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Forventningene er raskt stigende fra flere 
hold, blant annet hos personer med parkin-
son, pårørende, helsefagpersoner, myndig-
heter, kommuner, helseforetakene, og ikke 
minst hos brukerrepresentantene. Sistnevnte 
gruppe har ventet lenge, og er nå klare for 
å bidra i forbindelse med iverksettingen av 
helse modellen. 

Store avstander, små kommuner
Paul Kristian Olaussen ser fram til å være en 
stemme på vegne av personer med parkinson 
og pårørende i et fylke med store avstander og 
små kommuner, men med mye vilje og enga-
sjement til å skape best mulig resultater.

-Vi har fulgt med på pilotfylkene og har fått et 
positivt inntrykk, og håper å få til tilsvarende 
fungerende nettverk her i nord selv om forhol-
dene er annerledes hos oss. Det finnes flinke 
fagpersoner i alle kommuner, og vi håper flest 
mulig av disse blir med i ParkinsonNet. Vi er 
imidlertid spent på dette med logopeder som 
det er stor mangel på.

Ettersom prosjektet skrider fram, håper vi at 
det dannes treningsgrupper rundt om i regi 
av fagpersoner. Jeg tror mange trenger et slikt 
tilbud både for å få riktig og regelmessig tre-
ning, og minst like viktig er det sosiale i slike 
grupper, forteller Paul Kristian.

Paul Kristian Olaussen, 

brukerrepresentant i 

Troms og Finnmark, ser 

fram til å være en stem-

me på vegne av perso-

ner med parkinson og 

pårørende i et fylke med 

store avstander.

Ingvild Bekkelund 

er koordinator for 

ParkinsonNet i Troms 

og  Finnmark. Hun er 

sykepleier på Univer-

sitetssykehuset i Nord 

 Norge (UNN). Nå ser 

hun fram til samarbeid 

og brukeren i sentrum.

PARKINSONNET

Tekst og foto: 
Anette Bekkelund 

TROMS OG 
FINNMARK ER 

I GANG
Endelig har ParkinsonNet kommet helt nord i landet. Nå er målet at 

alle personer med parkinson og pårørende skal få mulighet for et mer 
tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud i Troms og Finnmark. 

Brukeren i sentrum 
Ingvild Bekkelund er koordinator for 
 ParkinsonNet i Troms og  Finnmark. 

– Det er kjempegøy at vi endelig er i gang 
med ParkinsonNet også her i nord. Her 
hvor avstandene er store er et slikt nettverk 
 viktig for å kunne samarbeide bedre mellom 
spesialist helsetjenesten og kommunene slik at 
vi kan gi personer med Parkinsons sykdom og 
parkinsonisme et godt behandlingstilbud der 
de bor. 

Det er en unik mulighet for fagpersoner til å 
tilegne seg mer kunnskap om Parkinsons syk-
dom, samt å være med på å videreutvikle en 
fremtidsrettet behandlingsmodell som setter 
fokus nettopp på kompetanseheving, bedre 
samarbeid mellom kommunene og spesialist-
helsetjenesten og viktigst av alt – brukeren 
i sentrum, sier Ingvild.

Kort om ParkinsonNet 
Selv om mange har hørt om ParkinsonNet 
i flere år allerede, er det faktisk første gang 
helse modellen starter opp i et nytt område 
etter at myndighetene besluttet at dette skulle 
bli en permanent nasjonal ordning. Oslo og 
Rogaland var i 2017–2019 prøveområder 
og har derfor etablerte nettverk, og nå er 
altså Troms og Finnmark neste område ut. 
I oktober arrangeres kurs for fysioterapeuter, 
logopeder, ergoterapeuter og sykepleiere som 
skal lære mer om parkinson. 

ParkinsonNet har som overordnet mål å 
utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at 
personer med Parkinsons sykdom og parkin-
sonisme får optimal behandling og anledning 
for best mulig livskvalitet der de bor. Dette 
oppnås ved systematisk opplæring av helse-
fagpersonell, tverrfaglig samarbeid mellom 
faggruppene, helsetjenesten og kommunene, 
samt involvering av brukeren.

Fagpersonregister
Finn fagpersonregisteret på våre hjemmesider 
parkinson.no, med oversikt over fysioterapeu-
ter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere 
som enten er med i ParkinsonNet-nettverket 
eller har spesiell interesse og kompetanse i 
forbindelse med parkinson. Dette registret vil 
gradvis vokse i takt med nasjonal iverksettelse 
av ParkinsonNet.

Brukermedvirkning
Systematisk brukermedvirkning er en av 
grunnpilarene i utvikling og drift av helse-
modellen, og skjer på tre ulike nivå: 

• Individnivå i møtet mellom deg som har 
parkinson eller er pårørende og fagperso-
ner. Det er her de aller fleste kan være med 
å bidra. Det er du som har mest kunnskap 
om deg selv og hvordan symptomer og 
sykdomsutviklingen fungerer i din kropp 
og i ditt liv. Dette kan du fortelle til din 
behandler slik at dere sammen kan enes om 
videre behandling. Det vil variere hva slags 
og hvor mye helsetjenester du trenger etter-
som hvor i sykdomsforløpet du er. 

• Tjenestenivå i ParkinsonNet-områdene og 
eventuelt på regionsnivå. På dette nivået 
bidrar alle som er valgt som brukermedvir-
kere, sammen med det helseforetaket som 
er ansvarlige for å drifte og utvikle Parkin-
sonNet i sitt område. Brukermedvirkere er 
tilknyttet fylkes- og lokalforeninger.

• Systemnivå i den nasjonale koordinerings-
funksjonen. Her deltar de som er over-
ordnet ansvarlig for at ParkinsonNet- 
modellen skal iverksettes etter planen.
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Mange med Parkinsons sykdom har svært 
god effekt av vanlige medikamenter i mange 
år. Men dessverre opplever mange over tid 
at effekten av hver medikamentdose varer 
kortere, og at de får økende parkinsonplager 
med stivhet og eventuelt skjelving på slutten 
av virketiden for hver dose og før neste dose 
har begynt å virke. Dette kalles doseavhengig 
forverring, eller «wearing off». 

I begynnelsen kan dette bedres ved å ta medi-
siner med kortere mellomrom. Men samtidig 
er det mange som blir mer følsomme for 
medisindosene, og som kan få ufrivillige beve-
gelser (dyskinesier) når mengden av medisi-
ner i blodet er på det høyeste etter hver dose. 
Derfor er det ikke uvanlig å oppleve sving-
ninger der man flere ganger om dagen veks-
ler mellom å være stiv og eventuelt skjelven 
(«off») og å være godt bevegelig («on»), men 
da ofte med ufrivillige bevegelser. Hvis disse 
svingningene ikke kan bedres ved å justere 

Avansert parkinsonbehandling er behandling ved hjelp av 

medisinsk-teknisk utstyr. Det kan være aktuelt dersom effekten 

av vanlige medikamenter ikke er god nok.

HVA ER AVANSERT 
BEHANDLING?

APOMORFINPUMPE

AVANSERT  
BEHANDLING

Tekst:
Espen Dietrichs 

 
Foto: 

Anders M. Leines 

1. Hva er Apomorfin? 
Apomorfin er en såkalt dopaminago-
nist – et legemiddel som stimulerer 
dopaminreseptorene i hjernen. Det 
er det medikamentet, som sammen 
med levodopa (som finnes i Sinemet, 
Madopar og Stalevo), virker mest 
effektivt på de motoriske symptomene 
ved Parkinsons sykdom. Stoffet settes 
inn under huden og gir rask virkning. 
Effekten starter vanligvis etter 4–6 
minutter og er maksimal bare noen 
minutter senere. Virkningen av en 
enkelt-dose holder seg vanligvis i ca. 
45 minutter og av og til i opptil en 
time. 

Apomorfin alene gir sterk kvalme. 
Derfor må man kombinere det med 
et kvalmestillende medikament. Det 
heter Motilium, og inneholder prepa-
ratet domperidon.

Levodopa tas som tabletter og er 
enklere i bruk enn Apomorfin, som 
injiseres. Hvis man opplever at effek-
ten av levodopa har begynt å svinge 
betydelig, kan man ha stor nytte av 
 apomorfin-injeksjoner.

2. Hvordan starter behandling med 
 Apomorfin? 
Hver person testes for å finne den 
mest effektive dosen. De fleste blir 
testet ut ved dagpost – innleggelse 
er sjelden nødvendig. Man møter 
fastende på morgenen, helst uten 
å ha tatt sin morgendose. Deretter 
starter man en gradvis opptrapping 
av apomorfin, helt til effekten inntrer. 
Utprøvingen tar bare noen få timer. 

3. Når er det aktuelt med Apomor
fin som enkeltinjeksjoner? 
De fleste starter med apomorfin som 
enkelt-injeksjoner. Dette benyttes hos 
personer som opplever at effekten 
av levodopa reduseres betydelig eller 

blir borte og personen blir stiv, får 
bevegelsesproblemer, kanskje også 
skjelvinger (off). Antall slike episoder 
kan variere fra dag til dag. De fleste 
personer klarer seg med inntil 5–6 
apomorfin-injeksjoner per dag. Man 
endrer ikke dosen av annen behand-
ling. Apomorfin kan kombineres med 
all øvrig medikamentell og kirurgisk 
behandling mot parkinson.

4. Når er det aktuelt med Apomor
fin  pumpebehandling? 
Personer som må ha hyppige 
enkelt-injeksjoner, bør gå over til 
pumpebehandling. Da tilføres apo-
morfin i jevn takt via en tynn slange 
og en nål som settes inn under huden 
på nedre del av bukveggen. Slangen 
er forbundet med en pumpe som man 
bærer med seg. Størrelsen på pumpen 
kan sammenlignes med en gammel-
dags walk-man, eller kanskje noe 
mindre. Slangen skiftes en gang per 
døgn. Dette gjøres i forbindelse med 
dusjing eller annet personlig stell. De 
fleste bruker pumpe kun på dagtid. 

Iblant kan noen oppleve at dosen bli 
litt for lav. Da gis et ekstra støt med 
apomorfin, en såkalt bolus-dose. Det 
finnes en ekstra knapp for dette på 
pumpen. Bolus-dosene kan gjentas 
flere ganger daglig.

Personer på pumpe-behandling må 
redusere annen parkinsonbehandling. 
Noen kan slutte helt med levodopa-
behandling, men de fleste beholder 
en liten dose medisiner i tillegg til 
apomorfin.

5. Er Apomorfinpumpe en vanlig 
 behandling i Norge? 
Apomorfin-pumpe er ingen vanlig 
behandling, men noen blir svært for-
nøyde med denne metoden. Det kan 
være eldre med svingende sykdom 

som ikke er aktuelle for DBS-behand-
ling. Noen benytter apomorfin i en 
periode før DBS-behandling, og noen 
i forløpet etter DBS-behandling, en 
del år etter operasjonen.

6. Hva er fordelene med 
Apomorfin pumpe? 
Personer med kraftig overbevegelig-
het på levodopa kan få disse betydelig 
redusert på apomorfin. Behandlingen 
kan startes etter kort forberedelse. 
Inngrepet er lite og treningsperioden 
kort. 

7. Hvilke bivirkninger er vanlige? 
Noen kan oppleve episoder med lavt 
blodtrykk. Personen bør ha en partner 
som kan bistå med påmontering og 
stell av utstyret. God hygiene forhin-
drer sår på bukveggen. Moderne nåler 
har medført at behandlingen har blitt 
betydelig enklere. Apomorfin kan gi 
økt ereksjon og endre seksualfunk-
sjonen. Om dette er en bivirkning må 
den og de det gjelder selv bedømme. 
Impulskontrollforstyrrelser er sjeldne.

8. Hvilke sykehus tilbyr Apomorfin 
pumpebehandling? 
Behandlingen tilbys ved de fleste 
nevrologiske avdelinger. Det kreves 
at sykehuset har en trenet parkinson- 
sykepleier og en nevrolog som har 
erfaring med metoden. 

9. Kan man slutte med Apomorfin 
og hva er vanlige årsaker til det? 
Man kan slutte med Apomorfin når 
som helst. Man må da gå tilbake til 
tablettbehandling med tilnærmet den 
samme type og dose man hadde før 
oppstart. 

Espen Dietrichs, 

 professor i nevrologi 

ved Universitetet i 

Oslo og overlege ved 

 Nevrologisk avdeling 

Oslo universitets-

sykehus. 

antallet tablettdoser, for eksempel til minst 
fem doser hver dag, kan det vurderes om det 
er behov for avansert behandling.

Tre former
Avansert parkinsonbehandling (eller behand-
ling ved hjelp av medisinsk-teknisk utstyr) er 
vanlig i tre forskjellige former: 
• Pumpebehandling med flytende levodopa 

til tynntarmen
• Pumpebehandling med dopaminagonisten 

apomorfin inn i underhuden
• Dyp hjernestimulering med elektroder 

 op erert inn i hjernen 

Dyp hjernestimulering kan bare utføres på 
Rikshospitalet og St. Olavs Hospital. Pumpe-
behandlinger kan startes ved de fleste nevrolo-
giske avdelinger rundt om i landet. 

På de neste sidene får vi en nærmere 
 forklaring på disse tre behandlingsformene. 

APOMORFINPUMPE  
 

Tekst: 
Jan O. Aasly

Foto: 
Kim Sørenssen/NTNU

10 11  



1. Når er det aktuelt med dyp 
hjernestimulering (DBS)?
Det avhenger først og fremst av 
symptomene ved sykdommen. De 
fleste som opereres har allerede hatt 
 Parkinsons sykdom i noen år og har 
kommet i et stadium hvor medisin-
effekten er kortvarig, slik at personen 
flere ganger daglig veksler mellom 
faser med god og dårlig medikamen-
teffekt (”on-off”). Noen opplever også 
perioder hvor medikamenteffekten 
blir for kraftig og forårsaker plag-
somme ufrivillige bevegelser (dyski-
nesier). Skjelvinger som ikke respon-
derer på medikamenter og påvirker 
funksjonsnivået kan også være en god 
indikasjon for operasjon. 

Før DBS kan tilbys, går man gjennom 
en grundig utredning, inkludert en 
såkalt l-dopatest, nevropsykologisk 
testing, kartlegging av kognitive 
funksjoner og MR-bilder av hjernen. 
Gode MR-bilder av hjernen gjør at 
nevrokirurgene kan undersøke om 
det er mulig med en trygg plassering 
av elektroder. Med dagens gode pro-
gramvareløsninger og navigasjons-
systemer kan en operasjon planlegges 

ned til minste detalj i god tid før 
 operasjonsdagen. 

Enkelte som kan være aktuelle for 
operasjon er kommet i en alder hvor 
det ikke er uvanlig med tilleggs-
sykdommer. Da kan hjerte- og lunge -
undersøkelser være påkrevd for å 
kartlegge og redusere operasjons-
risiko.  

Man er tilbakeholden med operasjon 
hvis det foreligger uttalte psykiske 
plager. Det kan da være aktuelt med 
en vurdering av psykiater. Dette er 
fordi DBS kan forsterke visse psykiske 
plager. 

Det er ingen absolutt øvre alders-
grense for kirurgi, men det er få over 
70 år som blir operert. Årsaken til 
dette er økt risiko for komplikasjoner 
og at effekten av kirurgi dessverre ofte 
er noe lavere hos eldre pasienter. Et 
unntak kan imidlertid være operasjon 
for uttalte skjelvinger.

Den endelige beslutningen om ope-
rasjon tas i samråd mellom den det 
gjelder, nevrolog og nevrokirurg. Som 
mulig kandidat bør man etterspørre 

og forvente grundig informasjon om 
hva operasjonen innebærer og hva 
som er realistisk å oppnå.

2. Hva er målet med operasjonen?
Først og fremst ønsker vi en bedring 
av bevegelsesproblemene ved syk-
dommen. Strømmen vil tilføre de 
såkalt STN-kjernene dypt nede i hjer-
nen en effekt som ligner på medika-
mentell behandling. Vi ønsker imid-
lertid en jevn og forutsigbar effekt, og 
at pasientene skal slippe plagsomme 
svingninger og ukontrollerte bevegel-
ser. Når vi ønsker å redusere og aller 
helst ta bort skjelvinger, blir elektro-
dene ofte plassert et litt annet sted i 
hjernen – i den såkalte VIM-kjernen 
i thalamus. 

Uansett ønsker vi at DBS-opererte 
skal få en bedre hverdag, mer livs-
glede og muligheten til å ta del i de 
aktivitetene som de ønsker. Opera-
sjonen er ingen kur for Parkinsons 
sykdom. Tilstanden vil også etter 
 operasjonen fortsette å utvikle seg.

3. Er operasjonen farlig?
Det er ikke til å komme bort i fra 
at operasjonen medfører en del 
 ubehag og en viss mulighet/risiko for 
bivirkninger og komplikasjoner. På 
selve operasjonsdagen må de fleste 
pasientene være uten medisiner, og 
det i seg selv kan være belastende. 
Første steg av operasjonen er å feste 
en ramme til hodet i lokalbedøvelse 
med fire skruer. Montering av ram-
men har blitt mer skånsom etter at vi 
tok i bruk en ny type ramme (Leksell 
 Vantage) for fem år siden. Etter at 
rammen er montert må det tas nye 
CT- eller MR-bilder av hodet. De 
fleste pasienter opereres nå i full nar-
kose og de våkner først opp når elek-
trodene er plassert i hjernen, batteriet 
ligger under huden og operasjonen 
er ferdig. Det medfører selvfølgelig 
 mindre ubehag og smerter på opera-
sjonsdagen, men stiller samtidig store 
krav til elektrodeplassering.

Det er lav risiko for alvorlige kom-
plikasjoner. Det vi frykter mest er 
hjerne blødning. Risiko for dette 
anslås til å være omtrent 1%. Dette 
er grunnen til at vi bruker god tid på 
å planlegge plasseringen av elektro-
dene. En eventuell hjerneblødning er 
i beste fall liten og uten symptomer, 
men kan i verste fall gi stor funksjons-
nedsettelse eller være dødelig. 

En annen kjedelig og potensielt 
 alvorlig komplikasjon er infeksjon. 
Dette tilkommer i ca. 5% av tilfellene 
og må håndteres med antibiotikabe-
handling og eventuelt fjerning av det 
implanterte systemet. 

4. Hva skjer etter operasjonen og 
når skal man tilbake til kontroller?
Umiddelbart etter operasjonen trilles 
den opererte til Nevrointensiv, som 
er en overvåkningsenhet. Dersom 
alle observasjoner er normale og 
CT-under søkelse av hodet ikke viser 
noen tegn til komplikasjoner, over-
flyttes pasienten så til sengepost på 

kvelden eller neste morgen. Fokuset 
de første timene umiddelbart etter 
operasjonen er på våkenhet, smerter, 
kvalme og annet ubehag. De aller 
fleste er på beina igjen morgenen 
etter operasjonen. De fleste vil være 
innskrevet på sykehuset i en ukes 
tid etter operasjonen. Disse dagene 
benyttes til rekonvalesens, varsom 
oppstart av stimuleringen og justering 
av medikamentdoseringen. Vanligvis 
fjernes stingene på hodet før hjem-
reise, mens stingene eller agraffene 
(stiftene) over batteriet fjernes hos 
fastlegen ca. 10 dager etter operasjo-
nen. 

For de aller fleste avtaler vi en ny inn-
leggelse seks til tolv uker etter opera-
sjonen for å fortsette med justering av 
stimulatoren og videre optimalisering 
av medisinene. Det er ikke uvanlig å 
oppleve de første ukene etter opera-
sjonen som slitsomme og vanskelige. 
En av utfordringene er at ingen pasi-
enter med Parkinsons sykdom er helt 
like, og behovet for videre oppfølging 
kan variere stort. 

Hos enkelte tar det tid å finne en god 
balanse mellom strøm og medisiner, 
og som regel planlegger vi ytterligere 
en innleggelse etter nye seks til åtte 
uker for å fortsette med optimaliserin-
gen av behandlingen. Som operert har 
man imidlertid anledning til å ta kon-
takt med DBS-sykepleier ved syke-
huset dersom det oppstår utfordrin-
ger eller bivirkninger til stimuleringen 
som gjør en usikker. Veien videre må 
planlegges individuelt og noe av det 
som er spesielt utfordrende er at det 
ikke er «en størrelse som passer for 
alle». Koronapandemien har tvunget 
frem bruken av videokonsultasjoner, 
og spesielt for DBS-opererte ser vi at 
dette har vært nyttig. 

5. Hvem er ansvarlig for 
 oppfølgingen på sikt?
Her er det mange faktorer som spiller 
inn, inkludert hvor man bor og tilgan-

gen på lokal nevrologisk kompetanse. 
Viktigst av alt er hva man ønsker selv 
og opplever som praktisk. Enkelte 
bor i nærheten av avdelinger med 
svært god kompetanse på Parkinsons 
 sykdom og innstilling av stimulatorer, 
og ønsker således lokal oppfølging. 

6. Er det ulikheter i oppfølgingen 
mellom St. Olavs hospital og 
 Rikshospitalet?
Behandlingen er samlet i en felles 
tjeneste, og det er et overordnet 
mål at alle skal tilbys en likeverdig 
behandling uavhengig av hvor de er 
bosatt og operert. Noen forskjeller i 
oppfølgingsrutiner har det vært, og da 
er forbedringsforslag og tilbakemel-
dinger fra Parkinsonforbundet svært 
viktige. 

Vi på St. Olavs hospital fikk i fjor en 
tilbakemelding om å bruke mer tid på 
innstilling av stimuleringen og juste-
ringen av medisiner, og har økt kapa-
siteten og tilbudet om innleggelser for 
dette formålet. Ettersom det nå finnes 
flere DBS-systemer på markedet, er vi 
enige om å benytte samme leverandør 
både i Trondheim og Oslo. 

7. Hvordan vite hvilke plager som 
henger sammen med stimulatoren 
og ikke?
Bivirkninger av stimuleringen gjør 
seg ofte gjeldende i månedene etter 
operasjonen, og vi ønsker at pasien-
tene tar opp dette når de kommer til 
kontroll. Hvorvidt plagene  henger 
sammen med stimulatoren, kan 
avklares ved en systematisk gjennom-
gang og endring av stimuleringen 
og justering av medisinering. Noen 
opplever at humøret forandrer seg 
etter operasjonen, enten at de blir 
oppstemt, opplever plagsomt tanke-
kjør eller tungsinn. Dette kan ha sam-
menheng med både stimuleringen og 
endringen av medisiner. Det er derfor 
viktig at nevrologen er bevisst på dette 
og pasientene ikke er redd for å ta 
det opp. Redusert taleevne ( dysartri), 
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balansevansker og redusert gang-
funksjon (ataksi) er problemer som 
kan tilkomme etter operasjonen, og vi 
må da prøve å justere stimuleringen 
og medisineringen. De som opereres 
i dag får retningsbestemte elektro-
der, og dette kan gjøre det lettere å 
redusere plagsomme bivirkninger for 
noen. Innstilling av stimuleringen kan 
imidlertid være svært komplisert og 
en tålmodighetsprøve for alle invol-
verte parter.

8. Hvor skal man ta kontakt hvis 
man opplever plager og tror det 
er knyttet til stimulatoren?
Dette bør tas opp der hvor man går til 
kontroll. Er det et ønske om en vurde-
ring hos oss vil vi tilstrebe å få til det. 

9. Har alle nevrologer i Norge 
 kompetanse til å følge opp 
DBSopererte?
Nevrologi er et fagfelt som stadig 
vokser i størrelse og med økende 
krav til spesialisering. Det er derfor 
ikke mulig at alle nevrologer i landet 

kan ha kompetanse til å følge opp 
DBS-opererte. Graden av kompe-
tanse varierer mellom avdelinger. 
Det er imidlertid et ønske om å heve 
kompetansen og at flere nevrologiske 
avdelinger skal ha en viss kompe-
tanse på området. Den flerregionale 
behandlingstjenesten for DBS er på 
ballen. Vi er nå inne i sluttfasen av 
en anbudsrunde for DBS-systemer, 
og når utfallet er klart og vi vet hvil-
ket system som skal benyttes både i 
Trondheim og Oslo, må det organise-
res opplæring på mange nevrologiske 
avdelinger. Her i Trondheim har vi 
mulighet til å justere stimulatorer fra 
både Medtronic, Boston Scientific og 
Abbot/St. Jude, men det er klart at 
det er utfordrende for lokale nevro-
logiske avdelinger å beherske alle de 
ulike systemene.

10. Har det skjedd noe nytt innen 
DBS den siste tiden?
DBS var i sin tid en revolusjon i 
behandlingen av pasienter med 
 Parkinsons sykdom og motoriske 

komplikasjoner. Siden da har det vært 
stadige forbedringer av behandlingen. 
Den nye stereotaksirammen med-
fører mindre ubehag for pasientene i 
forbindelse med montering. Retnings-
bestemte elektroder åpner også opp 
for mer presis stimulering og mindre 
bivirkninger. Lenger levetid på nyere 
batterier/pulsgeneratorer er også et 
fremskritt. 

Akkurat nå er vi i Trondheim entusi-
astiske over muligheten for å kunne 
ta MR bilder av hjernen før operasjo-
nen med svært høy feltstyrke (7 Tesla 
MR). Dette gir en god fremstilling av 
de dype kjernene i hjernen. Dette gjør 
planleggingen av elektrodeplasseringen 
lettere og kan åpne opp muligheten 
for DBS for andre sykdomstilstan-
der. I fremtiden tror jeg også vi vil få 
mulighet til å justere stimulering over 
internett, men da må gode sikkerhets- 
og  personvernsrutiner på plass. 

1. Hva er flytende levodopa? 
Levodopa er det aktive virkestoffet i 
de viktigste medisinene mot Parkin-
sons sykdom – Madopar, Sinemet og 
Stalevo. Levodopa kan også gis i fly-
tende form via en pumpe og sonde inn 
i tynntarmen. De to medikamentene 
som da er aktuelle heter Duodopa og 
Lecigon.

2. Når er det aktuelt med levodopa 
pumpebehandling? 
Levodopa pumpebehandling er aktu-
elt når parkinsonsykdommen svinger 
mye og uforutsigbart og tablettbe-
handling ikke lenger er tilstrekkelig. 

Typisk er det når man er oppe i 
mange tablettdoser i døgnet, og de 
gode periodene i løpet av dagen blir 
stadig kortere. 

Pumpebehandlingen er krevende, og 
de som er mest aktuelle for den er 
de som bor hjemme og er kognitivt 
velfungerende, og som vil kunne være 
mer aktive og ha bedre livskvalitet 
med en pumpe. Jo mer man selv kan 
håndtere pumpen og behandlingen, jo 
mer utbytte gir behandlingen. Derfor 
er det også en styrke – men ikke et 
krav – å ha en partner som er inter-
essert i å hjelpe til med det praktiske. 
Da blir man mest mulig selvstendig og 

uavhengig av for eksempel hjemme-
sykepleie. Derfor er også viktig å 
vurdere avansert behandling for 
 Parkinsons sykdom «i tide».

3. Når er det ikke aktuelt med 
 levodopa pumpebehandling? 
Pumpebehandling er sjelden det rette 
hos personer med tydelig kognitiv 
svikt/demenssymptomer i både on- 
og off-perioder. Pumpebehandlingene 
er heller ikke aktuelt ved parkinson 

FLYTENDE LEVODOPA 

pluss-tilstandene. Hvis man ikke har 
effekt av levodopa i tablettform, vil 
man heller ikke ha effekt når medisi-
nen blir gitt flytende.

4. Er levodopapumpe en vanlig 
behandling i Norge?
Pumpebehandlingene er ikke en 
veldig vanlig behandling. Det er mel-
lom 150–200 personer i landet med 
duodopabehandling til enhver tid. 
Det at vi nå har fått en behandling 
til, nemlig Lecigonpumpen, gjør at 
det nok vil bli flere som bruker denne 
 formen for behandling.

5. Hva er fordelene med 
 levodopa pumpe? 
Fordelene er at den gir en jevnere 
tilførsel av medisin enn tabletter. Ved 
avansert Parkinsons sykdom tømmer 
magesekken seg uregelmessig, slik 
at tablett-tilførselen til tynntarmen 
også varierer. Dette unngår vi ved 
Duodopa og Lecigon, siden medisinen 
da går rett inn i tynntarmen, nedenfor 
magesekken. Da blir medisinnivået i 
blodet og i hjernen jevnere og funk-
sjonen mer forutsigbar, med mindre 
svingninger.

6. Hvilke bivirkninger/problemer 
er vanlige? 
Pumpebehandlingen reverserer ikke 
Parkinsons sykdom, sykdommen vil 
fortsette å utvikle seg allikevel. Derfor 
kan ufrivillige bevegelser, nattlige 
symptomer og hallusinasjoner også 
forekomme med pumpen. Ellers er de 
fleste problemene relatert til sonden, 
lokale problemer rundt åpningen i 
bukveggen og det tekniske med pum-
pen. Sonden kan falle ut eller gå tett. 
De fleste med pumpe må av og til inn 
på sykehus for å få ny sonde, dette 
gjøres gjerne med gastroskopi.

7. Hvilke sykehus tilbyr levodopa 
pumpebehandling?
Alle sykehus med nevrologisk avdeling 
skal kunne tilby pumpebehandling, 
men erfaringen og det praktiske opp-
legget rundt behandlingen varierer.

8. Hvordan starter behandling 
med levodopapumpe? 
Vanligvis blir behandlingen først 
utprøvd gjennom at medisinen blir 
gitt i pumpe som vanlig, men gjen-
nom en sonde gjennom neseboret og 
ned til tynntarmen. Da får personen 
prøvd ut om behandlingen har effekt, 
og om personen trives med og kan 
håndtere pumpen. Hvis utprøvingen 
viser god effekt og personen er moti-
vert, kan vi planlegge oppstart med 
permanent behandling, hvor sonden 
legges inn gjennom bukveggen ved et 
lite inngrep. Når vi vurderer pumpe-
behandling, må vi også tenke på om 
annen avansert behandling kan være 
mer egnet, for eksempel dyp hjerne-
stimulator eller Apomorfin. 

9. Hva slags oppfølging får man 
når man er i gang og hvem er ans
varlig for oppfølgingen? 
Behandlingen følges opp av nevrolog 
og kontaktsykepleier ved lokal nevro-
logisk avdeling. Behandlingen krever 
at man må kunne ta direkte kontakt 
med avdelingen hvis det oppstår 
 problemer med pumpe eller sonde. 
En bør absolutt ha en kontaktperson 
i hjemmesykepleien og vi anbefaler 

ofte å få hjelp av dem i starten slik 
at alle blir kjent med systemet, og at 
man tar mer ansvar selv etter hvert.

10. Kan man slutte med  levodopa 
pumpebehandling og hva er 
 vanlige årsaker til det?
Man kan slutte med behandlingen og 
gå tilbake til tabletter. Det kan være 
aktuelt når sykdommen har kom-
met så langt at man utvikler alvorlig 
demens eller trenger fast sykehjems-
plass, eller ved mye problemer med 
sonden. Personer som etter hvert blir 
svært gamle kan også synes det er slit-
somt med pumpe og gastroskopi. Jeg 
pleier å si at hvis pumpebehandlingen 
blir så krevende at den er mer til slit 
og bekymring enn til nytte, er ikke 
dette riktig behandling lenger.

11. Hva er forskjellene på 
 Duodopa og Lecigon? 
Duodopa inneholder kun levodopa, 
som i tablettene Madopar og Sinemet. 
Lecigon inneholder levodopa, men 
også hjelpestoffet entakapon, som i 
Stalevo tabletter. 

FLYTENDE LEVODOPA  
 

Tekst: 
Anette Storstein

Foto:
Aud Kvalbein/

Hjernerådet

Anette Storstein er nevrolog ved  Haukeland 

universitetssjukehus i Bergen. 
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ØNSKER NORGES 
FØRSTE HJERNE-
BANK TIL BERGEN

– Hva var det som gjorde at du ble interes-
sert i å forske på hjerner?
– Hjernen er det mest fantastiske organet 
vi har – og samtidig det vi vet minst om. Vi 
 forstår ennå lite av hvordan hjernen fungerer. 
Som lege hadde jeg også lyst til å jobbe med de 
vanskelige sykdommene – der det ikke finnes 
en løsning enda, som demens og Parkinsons 
sykdom.

– Er noen hjerner bedre å forske på enn 
andre?
En menneskehjerne er en menneskehjerne, 
men skal man forske på Parkinsons sykdom, 
må man studere hjerner fra folk som har 
hatt Parkinson – og sammenligne disse med 
 hjernene fra hjerner fra folk som ikke har hatt 
Parkinson.

Hjernebanken skal fokusere både på de mest 
hyppige nevrologiske hjernesykdommene som 
Parkinsons og demens, men også på psykia-
triske hjernesykdommer, som bipolar lidelse, 
schizofreni og depresjon. Så vi skal prøve å 
dekke hele spekteret av hjernesykdommer.

– I Europa i dag finnes det 19 banker fordelt 
på 11 land. Trenger vi enda en – her i Norge?
– Ja, av flere grunner. Først og fremst trenger 
vi tilgang til materiale fra vår egen befolk-
ning. Sykdom kan variere fra befolkning til 
befolkning, og for å forstå sykdom i Norge, 
er det viktig at vi også har material fra den 
lokale befolkningen. For eksempel vet vi at i 
Nord-Afrika har omtrent 30% av de som har 
parkinson en arvelig genfeil, mens genfeil er 
en sjelden årsak i Norge – mindre enn en halv 
prosent, forklarer Tzoulis.

– En annen viktig grunn er at de eksisterende 
hjernebankene i verden stort sett mangler 
detaljert informasjon om donorens helse og 
sykdom. Denne informasjonen er helt vesent-
lig for å kunne tolke analyser man utfører i 
hjernevevet. I tillegg mangler hjernebankene 
vev fra andre organer enn hjerne fra sine 
donorer. Dette er svært viktig siden vi nå vet 
at flere hjernesykdommer rammer flere orga-
ner. Parkinsons sykdom rammer også tarmen 
og flere forskere tror at kanskje sykdommen 
til og med begynner i tarmen før den sprer seg 
til hjernen. Vår hjernebank vil være den første 
som samler både langsiktig, detaljert informa-

sjon fra våre donorer mens de er i live og som 
høster og lagrer prøver fra all organene – ikke 
bare hjernen.

– Grunn nummer tre er at selv om det  finnes 
en del hjernebanker i utlandet, så har vi 
ikke nok materiale å forske på. Sykdommer 
som Alzheimer, schizofreni, depresjon, og 
 Parkinsons sykdom, er komplekse. For å 
kunne studere dette på en meningsfull måte, 
holder det ikke med ti, femti eller hundre 
 hjerner. Vi må ha tusenvis, forklarer Tzoulis. 

Dessuten har vi jo ikke tilgang til organet når 
personen er i live. Å skulle ta en hjernevevs-
prøve, er et stort og risikofylt inngrep, som 
man sjelden gjør. 

– Hva skal dere bruke midlene til, hvis dere 
får tildelt penger?
Pengene skal brukes til å bygge opp infra-
strukturen og kjøpe utstyr og for å ansette 
folkene som skal drive hjernebanken, trolig 
10–15 stillinger. 

– Hvor mange spesialtilpassede frysere, 
som holder -80°c, skal kjøpes?
– Til å begynne med skal vi kjøpe ti frysere, 
men det kan tenkes at vi vil komme til å trenge 
flere Det er plass til mellom 30 og 50 hjerner 
pr. fryser, og vi har ambisjon om å ha tusenvis 
av hjerner. 

– Hvor mange stillinger har du tenkt skal 
 tilknyttes dette arbeidet?
– Vi må i hvert fall ha en administrativ leder, 
nevropatologer, laboratorieteknikkere, og 
støttepersonell. Så i alt vil det være snakk 
om kanskje mellom 10 og 15 ansatte i diverse 
 stillingsprosenter. 

– Hva må til for at banken skal bli en suksess?
– Til det trengs minst to ting. Fra den norske 
befolkningen trengs hjerner. Vi trenger både 
friske og syke hjerner og håper at stadig flere 
vil donere hjernen sin etter døden. Den andre 
suksessfaktoren er at vi må administrere og 
håndtere materialet på en god måte og bli en 
effektiv ressurs for forskere. Da kan vi bidra 
til at vi kommer litt nærmere svaret på hvor-
dan hjernesykdommer kan behandles eller 
 kureres, avslutter Charalampos Tzoulis.

FORSKNING

Tekst:
Anne Buset Vassbotn 

 
Foto:  

Truls Løtvedt

En hjernebank er et lagringssted for menneskehjerner, 
som gjør det mulig å hente frem og bearbeide lagret 
hjernevev. Høsten 2021 får Charalampos Tzoulis, 
professor ved nevrologisk avdeing, Haukeland 
universitetssjukehus, svar på om Norges forskningsråd 
bevilger de 100 millionene som trengs for å etablere en 
hjernebank i Bergen.

Charalampos 

Tzoulis, professor ved 

 nevrologisk avdeling, 

Haukeland universitets-

sjukehus.
I dag lever omtrent 100.000 mennesker i 
Norge med demens, og 8000 med Parkinsons 
sykdom. På verdsbasis er det snakk om titalls 
millioner mennesker. Hvis professor Tzoulis, 
og det nevrologiske miljøet i Bergen lykkes 
med å få etablert hjernebanken i Bergen, vil 
de kunne stille både vev og forskningsdata til 
rådighet for forskere i hele Norge og i verden.
Det er to lagringsmetoder for hjerner. – Det 
vanligste er å dele hjernen i to: Vi fryser 
halvparten på -80°c slik at holdbarheten til 
hjernen vil være mange tiår, eller kanskje til 
og med århundrer. Den andre halvparten for-
malinfikserer vi, slik at en kan snitte den og se 
på hjernens struktur i mikroskop. Det frosne 
materialet bruker vi på molekylære analyser 
for eksempel til å analysere DNA ( cellenes 
byggemanual), eller proteiner (cellenes 
 byggeblokker), forteller Tzoulis. 
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VENDEPUNKTET
Kunsten og livet kan by på uventede oppdagelser. Det har Siri 

Meyer (69) fått erfare. Etter at hun fikk diagnosen Parkinsons 

sykdom for noen år siden, fant hun nye og kreative måter å bruke 

hjernen på. Siri er opptatt av å bruke og utvikle det hun har fått, ikke 

det hun har mistet.

PORTRETT

Tekst:
Anette Bekkelund

Foto:
Skjalg Ekeland/BA

Denne høsten er kunsthistorikeren Siri Meyer 
aktuell med boken «Vendepunkter». 12 for-
fattere og 12 fortellinger om hva som kan skje 
når livet tar en helt ny vending.

Jeg vil bo i mitt navn
I tillegg til å være redaktør og utgiver, skriver 
Siri sin egen historie. Den heter «Jeg vil bo i 
mitt navn», og handler om å miste seg selv og 
finne et nytt fotfeste. Hun forteller at hun først 
ble lamslått av sjokket om egen sykdom. 

Utdrag fra boken: «En diagnose kan oppføre 
seg som et trehodet troll. Den sluker deg 
nådeløst med hud og hår og hoverer som 
din eneste identitet. Alt du kjenner som deg 
selv kommer i skyggen». Men det finnes håp 
selv i det svarteste mørke. Du kan fremdeles 
ha mange gode kort på hånden, men de må 
stokkes på nye måter. Dette er en bok som gir 
inspirasjon til å utvikle sider av deg selv som 
du ikke visste at du hadde. 

Kunsten og livet
«Vendepunkter» er bare én av mange utgi-
velser Siri står bak. Som professor i kunst-
historie ved Universitetet i Bergen, har hun 
vært levende opptatt av kunstens og kulturens 
betydning for oss mennesker. Kunst og  kultur 
er både en levemåte og en levevei. Hun er 
dessuten en dreven og glødende engasjert for-
midler. Det bærer også «Vendepunkter» preg 
av. Med sin genuine nysgjerrighet og brede 
interessefelt, har Siri mye å formidle både om 
seg selv og andre. 

-Mange med parkinson opplever at stemmen 
svikter. Men språket er bare en av mange 
uttrykksformer. Kunsten viser at det finnes 
flere måter å kommunisere på, forklarer Siri. 
Hun beskriver entusiastisk hvordan vi kan 
få sanseapparatet, kroppen og hjernen til å 
arbeide sammen.
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Slagkraftig kommunikasjon 
Nå har Siri blitt både bokser og trommeslager, 
noe som ikke er tilfeldig. Det handler like mye 
om kommunikasjon og livsglede som trening. 
-Boksing handler ikke om å slå løs. Når du 
åpner for eksempel, gjør du det alltid på 
samme måte, du slår med venstre hånd. Ikke 
med høyre, som ville vært mer naturlig. Du må 
bruke hodet, koordinere. Armer, bein, ja hele 
kroppen må arbeide sammen. Boksing stimu-
lerer produksjon av dopamin, som vi med 
parkinson har for lite av. Og med dopaminen 
følger følelsen av glede. 

De innlærte bevegelsesmønstrene kan dess-
uten brukes til å kommunisere, forteller hun 
engasjert. Det ser du hos profesjonelle bok-
sere, de snakker med nevene. Kroppens beve-
gelser kobles til sinnet, de kan spotte, fornedre 
og kontrollere hverandre på subtile måter.

Siri er også opptatt av tromming. At hun 
skulle bli trommeslager i 60-årene kom kan-
skje litt overraskende både på Siri og de rundt 
henne. Men det har blitt en verdifull måte å 
utvikle seg på. 

-Tromming handler mye om det samme som 
boksing. Hjernen aktiveres på nye måter. Jeg 
er en av forsøkspersonene i forskningsprosjek-
tet til Kjetil Vikene. Han undersøker hva som 
skjer når personer med parkinson lytter eller 
beveger seg til musikk og rytmer. Jeg er over-
bevist om at han er på rett spor, sier hun.

Kortreist lykke
Siri lar seg inspirere av all slags  kreativitet og 
bruker i et fotografi av kunstneren Andreas 
Dyrdal som eksempel. Motivet er en gjennom-
hullet ballong som er full av luft. Den er 
plastret. Det strider mot all fornuft, naturlig-
vis. Ballongen og plasteret hører ikke sammen. 
Men i kunsten er alt mulig. Ballongen for-
vandles til et levende, skadeskutt vesen som 
svever. Bildet gir håp. Kanskje til og med et 
løfte om lykke? sier Siri og smiler lurt.
– Det gjelder å utnytte det man har. Gripe 
de gode øyeblikkene og holde dem fast med 
begge hender, sier hun. I boken kaller hun 
dette for «kortreist lykke». 

«Lure hjernen»
Mange med parkinson opplever at bevegelsene 
stopper opp. De «fryser til». Løsningen er ofte 

å gjøre noe bestemt – klappe i hendene, si 
noe eller vugge fram og tilbake for å få i gang 
aktiviteten igjen. På fagspråket kalles dette for 
Quing i. Siri kaller det å «lure hjernen». Hun 
anbefaler å unngå rutiner, søke forandring og 
finne andre måter å gjøre ting på. 

– Både ute- og innendørs er det gode mulig-
heter for å utfordre balanse- og bevegelses-
mønster ved fysisk aktivitet. Dette i seg selv 
veldig bra mot symptomene ved Parkinsons 
sykdom, forteller hun.

Hjernedonasjon
Det er stort behov for forskning på hjernen 
og nevrologiske tilstander. Man kjenner ennå 
ikke årsakene til parkinson, Siri har derfor 
donert hjernen sin til hjernebanken ved 
Neuro-SysMed i Bergen. Neuro-SysMed er 
et forskningssenter for klinisk behandling i 
nevrologi. Hun har selv vært der, og sett de 
døde hjernene i kjølelageret. Selv har hun et 
usentimentalt forhold til døden. For som hun 
selv sier; «er jeg død, så er jeg død». 

– Jeg vil gjerne gjøre noe for fremtidige gene-
rasjoner. Derfor var det helt ok for meg å si ja 
til hjernedonasjon. Jeg skjønner at noen synes 
det kan være vanskelig. Men tenk på hva det 
vil si. Hvor ville kreftforskningen eller hjerte-
forskningen vært uten organer? 

I mellomtiden satser Siri på til enhver tid å 
være den beste utgaven av seg selv, mentalt 
og fysisk – godt hjulpet av medisin, boksing, 
musikk. For ikke å snakke om kunsten!

Utgivelsesdato for «Vendepunkter» er 
20. september. Anbefales.

FAKTA
Siri Meyer (f. 1952) er professor emerita i kunsthistorie 
ved UiB. Hun har vært leder av Senter for europeiske kul-
turstudier (SEK), Estetisk utvalg ved UiB og Ibsen Bergen 
2006, og har skrevet er rekke bøker, bl.a. flere essay-
samlinger. Meyer skriver kunstkritikk for Kunstavisen.no, 
er blogger på sirimeyer.no og driver forlaget Kalliope 
kunstbøker, som i 2020 utgav Wonderland. Om Bjørn 
Båsens kunst. Kilde: kalliope

SØK OM  
FONDSMIDLER 

 

 

Det kan søkes om midler til prosjekter – både 
ettårige og flerårige – som støtter forskning på 
Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre 
nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, 
samt til forskning og tiltak som har som for-
mål å bidra til at disse gruppene oppnår best 
mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet 
i  desember 2021.

Søknaden skal være på maks fire sider 
og må inneholde: 
• Prosjektbeskrivelse 
• Et spesifisert budsjett over inntekter og 

 kostnader for prosjektet 
• Navnet på prosjektets ansvarlige leder 

Når prosjektet er fullført må det: 
• Utarbeides en rapport/delrapport med resymé 

stilet til styret i Norges Parkinson Forsknings-
fond som skal sendes til fondet innen 31.01. 
hvert år i prosjektets varighetsperiode.

• Skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 
31.01 året etter prosjektet avsluttes, som kan 
publiseres i Norges Parkinsonforbundets 
 tidsskrift «Tema parkinson».

Søknaden sendes elektronisk til: 
Norges Parkinson Forskningsfond 
E-post: forskning@parkinson.no 
Merket: Søknad 2021

Søknadsfrist 9. november 2021

Norges Parkinson Forskningsfond og Norges 
Parkinsonforbund skal dele ut midler til formål 

som angitt nedenfor

Mathias Toft (t.v.) og 

 Espen Dietrichs er 

begge professorer 

og nevrologer. De har 

forsket på parkinson i 

en årrekke og har som 

mål å utvikle medi-

siner og behandling 

som effektivt bremser 

 sykdommen. 

FORSKNINGSFOND

Norges Parkinson 
Forskningsfond hvori 

opptatt Dagny og 
Michael Børsums 

legat. 

Foto:
Anders M. Leines
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Advokaten forklarer: 

DEN NYE ARVELOVEN

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar i år. 
Den erstatter arveloven fra 1972 og skifteloven 
fra 1930. Store deler av 1972-loven blir videre-
ført, men det er noen endringer som kan få 
betydning for flere. 

Endringene i arveloven har fått flere til å 
reflektere rundt hvordan de ønsker å fordele 
sine eiendeler etter at de har gått bort. Å 
planlegge arv, og å snakke med de rundt deg, 
kan redusere risikoen for arvetvister etter din 
bortgang.

Dersom du ønsker en annen fordeling av 
eiendelene dine enn den fordeling arveloven 
legger til grunn, må du skrive et testament. 
Et testament kan tilgodese personer eller stif-
telser som ikke ville arvet etter lovens system, 
og kan innebære at du spesifiserer hvem som 
skal få hva.

Hva som skal skje etter at vi er borte, kan være en fremmed og ubehagelig tanke. 
Et testament er likevel et viktig virkemiddel for å fortelle om våre ønsker. Det kan 

gjøre det lettere for de som er igjen når arven skal fordeles.

JUS

Tekst: 
Øystein Hagen, 

Partner/advokat 
Advokatfirmaet Tveter 

og Kløvfjell AS

Foto:
Advokatfirma Tveter 

og Kløvfjell

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING
Som medlem i Parkinsonforbundet får du: 

• Gratis førstegangskonsultasjon

• Redusert timepris på ytterligere hjelp på 1 325 kr/t

Advokaten kan for eksempel hjelpe med utarbeidelse av 

fremtidsfullmakt eller testament. 

Norges Parkinsonforbund dekker inntil 5 timer advokat-

hjelp hos Tveter og Kløvfjell til opprettelse av testament 

hvis forbundet er tilgodesett i testamentet (uavhengig av 

sum/størrelse). Forbundet får ikke kjennskap til innholdet 

i testamentet eller hvem som har skrevet det, med mindre 

du selv ønsker det og forteller det. 

Advokaten vurderer om saken går inn under reglene om fri 

 rettshjelp eller en rettshjelps ordning via innboforsikring.

Advokatfirma Tveter og Kløvfjell

telefon: 22 17 74 00 

epost: advokat@klovfjell.no

Fortell at du er medlem av Norges Parkinsonforbund, og 

ønsker å  benytte deg av medlemsavtalen.

I det følgende er noen av de 
viktigste endringene i den 
nye loven.

Pliktdelsarven oppjusteres
Pliktdelsarv er arven arvelaters barn 
eller barne barn er sikret uavhengig av 
hva arvelater ønsker. Hovedregelen er 
at barn (eller barnebarn, dersom barn 
har gått bort) arver 2/3 av formuen.

Arvelater kan begrense barnas arv, 
men kun nedad til den såkalte «plikt-
delen». I den nye arveloven er barnas 
pliktdelsarv oppjustert fra 1 000 000 
kr til 15 G. 1 G er folketrygdens grunn-
beløp, og oppjusteres hvert år.

Et eksempel: Ola etterlater seg to 
barn, en ekskone og en samboer. Han 
ønsker at sam boeren skal arve mest 
mulig. Han etterlater seg et bo med 
samlet verdi av 3 500 000 kroner. 
I utgangspunktet arver barna alt, 
dersom han ikke etterlater seg testa-
ment. Ekskonen arver ikke. Dersom 
han oppretter et testament, kan han 
testamentere alt overskytende til 
samboeren. Etter den nye arveloven 
vil samboeren arve omtrent 500 000 
kroner, mens hver av barna arver 
nesten kr 1 600 000 hver.

Pliktdelsarven begrenser arvelaters 
mulighet til å tilgodese noen andre 
enn sine egne barn. Den begrenser 
også muligheten til å tilgodese noen 
av barna mer enn andre. Dette får 
særlig betydning for familier med 
særkullsbarn, ettersom den gjen-
levende ikke har krav på å sitte i uskif-
tet bo uten særkullsbarnas samtykke.

Det kvalitative pliktdelsvernet 
utvides
Det kvalitative pliktdelsvernet handler 
om at man ikke kan gi noen av arvin-
gene spesifikke eiendeler, dersom 
dette går utover de andre arvingenes 
pliktdelsvern. Dette er endret i den 
nye arveloven. Arvelater kan nå spesi-
fisere i sitt testament hvilke eiendeler 
vedkommende ønsker at arvingene 

skal arve, eller spesifisere at arvingene 
skal få sin arv i kontanter.

Dersom eiendelene har høyere verdi 
enn arvingens andel av arven, eller 
de andre arvingenes pliktdelsarv, må 
arvingen betale det overskytende til 
boet.

Et eksempel: Ola etterlater seg en 
sønn og en datter. Han etterlater seg 
et bo til en samlet verdi av 3 000 000 
kroner. Eiendelene i boet er en hytte 
til en verdi av 500 000 kroner, et hus 
til en verdi av 2 000 000 kroner og 
500 000 kroner på sparekonto. Han 
ønsker at dattera skal få huset, og at 
sønnen skal få hytta og kontantene. 
Dette kan han gjøre, til tross for at 
han ikke etterlater nok til at sønnen 
får sin fulle pliktdelsarv. Datteren vil 
derfor måtte betale boet de oversky-
tende 500 000 kroner for å overta 
huset.
 
Avkortning i arv
Avkortning i arv betyr fradrag i arv. 
Grunnlaget for avkortningen er at det 
er gitt forskudd på arv eller lignende.

Den nye arveloven tillater dette kun 
hvis arvingen er klar over at det 
skal foretas avkortning i et senere 
arveoppgjør. I tillegg må arvingen 
være klar over at avkortningen er en 
betingelse for forskuddet/gaven. Den 
enkleste måten å gjøre dette på er ved 
å skrive et brev der det fremgår hvem 
som har mottatt gaven eller forskud-
det, og ved å sørge for at arvingen 
underskriver på at hun er kjent med 
at avkortning er en forutsetning for 
disposisjonen. 
 
Formkrav ved opprettelse av 
testament
Det gjelder en rekke såkalte formkrav 
ved opprettelse av testament. Disse 
innebærer blant annet at det må 
fremgå at det er et testament og at det 
må bevitnes. I tillegg bør testamentet 
dateres. Mens man tidligere trengte to 
vitner som var til stede samtidig ved 
signering av testamentet, åpner den 
nye arveloven nå for at vitnene ikke 

trenger å være til stede sammen ved 
signering av testamentet.
 
Arvingene kan avtale
Det er fortsatt ikke er mulig å dispo-
nere over fremtidig eller forventet arv, 
men arvingene kan avtale seg imellom 
hvordan eiendelene skal fordeles.

Et eksempel: Lars og Tuva er søs-
ken. De  forventer å arve en hytte, 
et hus, en båt, aksjer og en konto 
med flere millioner når deres mor 
går bort. Hverken Lars eller Tuva 
kan gi bort noen av disse eiendelene 
eller pengene før moren deres har 
gått bort. De kan heller ikke låne 
midler av noen og få sikkerhet i den 
fremtidige arven. Lars og Tuva kan 
derimot avtale seg imellom hvordan 
de ønsker at arven skal fordeles. Der-
som Tuva er veldig knyttet til hytten, 
kan de eksempelvis avtale at hun skal 
arve denne.
 
Samboere
Den nye arveloven har ikke endret 
reglene rundt samboerskap. Sam-
boere har fortsatt kun arverett etter 
hverandre hvis de har, venter eller 
har hatt felles barn. Samboers arv 
er begrenset til 4G.

Dersom man ikke har barn arver altså 
ikke samboer, med mindre arvelater 
bestemmer dette i testament.

Ved testament kan arvelater 
bestemme at samboer skal arve mer, 
dersom dette ikke er i konflikt med 
pliktdelsarven.

Overgangsregler
Testamenter som er gyldige etter den 
gamle arveloven er i  utgangspunktet 
fortsatt gyldige. Dersom deler av 
testa mentet er i strid med ny arvelov 
kan disse delene av testamentet 
tilside settes, og deler av testamentet 
kjennes ugyldig.

Om det er nødvendig å endre ditt tes-
tament beror på innholdet i testamen-
tet, men vi anbefaler at du undersøker 
dette nærmere dersom du er i tvil.
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Parkinsonisme, 
 parkinson pluss og 
 atypisk  parkinsonisme

Espen Diethrichs, 
nevrolog og professor, 
Oslo universitetssykehus/
Universitetet i Oslo
Espen forklarer de grunnleggende 
betegnelsene og kjenne tegnene 
på parkinsonisme, atypisk 
 parkinsonisme og parkinson 
pluss. 

 31 min.

Demens med 
lewylegemer (DLB)

Kristoffer Haugarvoll, forsker 
og nevrolog, Haukeland 
universitetssjukehus
Kristoffer går gjennom det 
 grunnleggende ved DLB, som er 
nært beslektet med Parkinsons 
sykdom. Han forklarer 
symptomer, årsaker og veien 
til diagnosen.

 28 min.

Progressiv 
supranukleær parese 
(PSP)

Mathias Toft, nevrolog 
og  professor, Oslo 
universitetssykehus 
Mathias tar for seg PSP som er 
en  sjelden hjernesykdom som 
gir parkinsonisme.

 40 min.

Multi System Atrofi (MSA)

Lasse Pihlstrøm, lege og forsker, 
Oslo  universitetssykehus
Lasse snakker om MSA som har 
fått navnet sitt fordi  sykdommen 
rammer flere systemer i hjernen. 

 40 min.

Cortico Basal 
Degenerasjon (CBD)

Charalampos Tzoulis, 
 forskningssjef og professor i 
 nevrologi ved NeuroSysMed 
i Bergen
Charalampos forklarer om CBD 
som er en svært sjelden tilstand 
som kan ha mange ulike moto-
riske og  kognitive symptomer.

  37 min.

NÅ TRENGER VI FLERE LIKEPERSONER
Mange har behov for å møte en likeperson, et menneske som 
allerede har høstet verdifulle erfaringer i liknende eller samme 
situasjon. Å være likeperson i Norges Parkinsonforbund betyr å 
bruke dine egne erfaringer til å være en støtte for andre som lever 
med parkinson. Enten du har parkinson selv eller er pårørende. 

På vår hjemmeside kan du lese mer om likepersonsarbeidet og 
hvordan du kan bli likeperson. Ta gjerne kontakt med egen forening 
eller forbundet hvis du har spørsmål.

FINN EN LIKEPERSON
parkinson.no/likepersonstilbud

Webinarer:  
Når parkinson 
er noe annet
Det finnes flere sykdommer som 
ligner på Parkinsons sykdom uten 
at de er det. Blant disse er DLB, PSP, 
MSA og CBD. Vi har fått noen av 
Norges fremste fageksperter til å 
forklare hva dette betyr.

 Se opptakene på parkinson.no/
omparkinson/ulikeformerfor 
parkinsonisme

 Du finner vår YouTubekanal på  
parkinson.no

TRENGER  
DU NOEN Å   
SNAKKE MED?

Å prate med andre som selv har parkinson 
eller er pårørende kan hjelp. Våre likeper-
soner er fra hele landet, er gode samtale-
partnere 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.

 – Flere filmer er  
 nå tekstet 

SETT,  
LEST, LIKT  
OG HUSKET 
På vår YouTube-kanal finner du et stort utvalg 
av kunnskaps- og opplysningsfilmer om ulike 
sider ved livet med Parkinsons sykdom.  Takket 
være prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam har vi nå 
kunnet tekste mange av filmene. Ta gjerne en 
titt i filmarkivet i dag.

I år har Norges Parkinsonforbund arrangert 
fem webinarer innenfor dette temaet. Dersom 
du har lyst til å se nærmere på webinarene, 
er opptakene tilgjengelig på vår hjemmeside, 
samt på vår Youtube-kanal ParkinsonNorway. 

Tematikken er også godt beskrevet i bøkene 
«Den litt større parkinsonboken» bind 1 og 2 
som kan bestilles gratis på våre hjemmesider. 
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En uke med vekt på trivsel, hygge og sosialt samvær, 
samt faglig innhold legger rammene for en flott  
Parkinson-uke på Savalen. 

Matopplevelse   
Frokostbuffe, lunsjbuffe og 3-retters middag/aftens- 
buffe hver dag. Siste kvelden serverer vi Østerdalsbord.

Trim og trening  
Felles stavgang med guide.  
Trimrom og velværebasseng til fri bruk.

Spa behandlinger  
15% rabatt på alle spabehandlinger.

Interessante foredrag
– Kommer vi tilbake til

”Syng med oss” –  Ønskekonsert m/kjente sanger.

Dans i kobbersalen  
Hver kveld er det åpen bar og dans i kobbersalen med 
våre faste musikere.

Velkommen til Parkinson-uka Savalen 2021 
Innlandet Parkinsonforening & Savalen Fjellhotell & Spa  

Innlandet Parkinsonforening og Savalen Fjellhotell & Spa  inviterer til den  
8. Parkinson-uka på Savalen mandag 25. til fredag 29. oktober 2021. 

Velkommen til 

Parkinson-uka 2021

til  Parkinson medlemmer og deres respektive, 
inkl. helpensjon, foredrag, aktiviteter. 
Kr 3640,- pr. person. Tillegg enkeltrom kr 720,-

Buss fra Steinkjer/Trondheim og Larvik/Oslo med 
påstigning underveis.  
Tillegg kr 740,- pr. p. tur/retur.

Påmelding og info  
m Savalen Booking 62 47 17 17  
v post@savalen.no

SAVALEN PAKKEPRIS

BOOKING: 62 47 17 17
www.savalen.no

Covid 19: Det er utarbeidet smittevernsregler for hver  
avdeling. Vi har store fellesarealer og oppholdsrom.  
I restauranten er det god plass mellom bordene.
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EN STOR TAKK  
FOR GAVEN FRA: 
Lund Larvik AS
Rolf Ivar Andersen
Thordis Eriksen

VI TAKKER FOR ALLE  
GAVER TIL MINNE OM: 
Anders Holsbøvåg
Arne Levinsen
Aud Synnøve Hongset 
Egil Syrnes
Eli Harboe Solli
Else Irene Cruse
Erik J. Olderøien
Frank Eriksen 
Gunnar Forde
Helge Oddvar Austad
Inger Lisbeth Viig
John Hovd
Jon Helmer Aamodt
Jon Martin Tronsaune
Karin Pedersen
Kjell Vadla
Lisbeth E. Viig
Liv Berntine Saltnes
Ole Berntsen

Per Johan Winsents
Reidar Myrvold
Reidar Vatne
Rolf Lillevik
Sally Pettersen
Svein Johan Hegnes
Terje Eriksen
Terje Taasen
Tore Birkeland
Ulf Sigmunn Støer
Åge Jostein Eide

BURSDAGS INNSAMLING  
PÅ FACEBOOK: 
Arnt Zimmermann
Bjørn Grande
Cecilie Veronica Waksvik Nordtvedt 
Christian Goveia Jacobsen
Cibele Bang
Eli Johansen
Even Kahrs
Hilde Undheim 
IngerJohanne Skogstad
Ingunn Henriksen
Kristin Johansen
Lisbet Aarum
Lise Rastum

Margaret Sjonfjell Knudsen
Mario M’keey Kutrovac 
Marius U Løvdal
Nina Helene Hillestad
Oda Ihlen Kongrød
Preben Rand Berge
Roar Seljevoll 
Sheela Lysgaard
Sidsel Hulaas Strøno
Sigurd Ståle Solheim
Stina Tanke Arstad
Tina Marie Grøtte Myrvang
Tina Steiro Kelly 
Tina Østerberg
Tommy Petter Pedersen
Trond Vetleseter
Trygve Tvedt
Unni Bjarmann
Veronica Wahlnött
Vibeke Simonsen
Øyvin Sæther

INNSAMLING PÅ FACEBOOK:
Chris Hamper
Henning Bruun 

Gi din gave til  kontonummer:

6116.56.67289
eller på

PARKINSON.NO/GAVE

MED HJERTE 
FOR ANDRE

Arnt har i en årrekke vært involvert i 
foreningsarbeid, nå med parkinson som 
kjerne sak, både som leder for Narvik og 
omegn Parkinsonforening og medlem av 
 forbundsstyret. 

-Jeg bryr meg veldig om hvordan de som er 
rammet har det, så vel som de pårørende. Det 
er mange aspekter rundt Parkinsons sykdom, 
det rammer ikke bare de som får sykdommen, 
men også de nærmeste, forteller Arnt. Han er 
ektemannen til Evy som har levd med parkin-
son i 11 år. 

Hvorfor valgte du en innsamling i stedet 
for gaver til din bursdag? 
-Det var med veldig lett hjerte jeg har valgt å 
støtte Norges Parkinsonforbund. Jeg har ikke 
behov for mer “gods eller gull”, så både Evy og 
jeg gir månedlige bidrag. Det er ekstra rørende 
å se at så mange rundt oss ønsker å gi et 
bidrag til min innsamlingsaksjon på Facebook. 
Det betyr mye for både de som er rammet og 
for oss pårørende.

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

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

tilbud som kurs, samlinger og informasjonsarbeid.

Hva var det som inspirerte deg til å samle 
inn penger for parkinsonforbundet?
-En viktig sak for meg er å bidra til en bevisst-
gjøring av sykdommen, slik flere med par-
kinson vil stå fram og får hjelp. Når livet blir 
en omstilling, så er det ekstra viktig med et 
felleskap, og få tilgang til informasjon om 
hvilke muligheter som finnes. Håpet er at det 
fantastiske opplysningsarbeidet som forbun-
det arbeider med kan styrkes, slik at det når ut 
til enda flere.

-Det inspirer meg at det er et godt forsknings-
miljø i Norge som forbundet jobber tett med. 
Jeg tror på at vi sammen kan finansiere enda 
mer forskning og med det bidra til at neste 
generasjons parkinson-rammede får et ennå 
bedre behandlingstilbud, avslutter Arnt. 

Vi i Norges Parkinsonforbund er dypt 
takknemlige for Arnt sitt engasjement og 
bidrag til arbeidet for alle som lever med 
parkinson! Tusen takk. 

INNSAMLING

Tekst:
June Alexandersen

Foto: 
Privat

I august fylte Arnt Zimmermann 72 år. Da valgte 

jubilanten å gjøre som stadig flere: han markerte 

bursdagen med innsamlingsaksjon på Facebook.

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).

Slik starter du din egen  innsamling på Facebook

1. Gå inn på på Facebook-siden til 
Norges Parkinsonforbund

2. Finn «Innsamlingsaksjoner» i 
 menyen 

3. Trykk på «Samle inn penger»

4. Legg til navn og beskrivelse av 
innsamlingen

5. Trykk på rediger hvis du vil endre 
bilde, velg fra vårt fotoarkiv eller 
last opp ditt eget

6. Bestem innsamlingsbeløp og 
sluttdato for innsamlingen

7. Trykk opprett

8. Inviter dine venner til å bidra

9. Publiser og del

Vi kan hjelpe deg i gang

Har du spørsmål eller trenger hjelp til 
å starte en innsamling på Facebook 
til inntekt for parkinsonsaken? 

Ta gjerne direkte kontakt  med 
Norges Parkinsonforbund på tlf: 
22 00 83 00
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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!

©2020 AbbVie AS • Postboks 1 • 1330 Fornebu  Tlf: 67 81 80 00 • November 2020
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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
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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.

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

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

Storg 45, 2335 STANGE
Tlf. 62 56 20 00

stange.kommune.no

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Seksjon for helse og omsorg
Teatergata 3, 3672 NOTODDEN - Tlf. 35 01 50 00

notodden.kommune.no

Krødsherad
kommune

3536 NORESUND
Tlf. 32 15 00 00

krodsherad.kommune.no

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

NOEN-modellen

Skreddersydd tjeneste,
systematisk

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

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN

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

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
 Rådhusveien 11, 2230 SKOTTERUD

Tlf. 62 83 36 00 - eidskog.kommune.no

Tlf. 32 73 63 75

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Grimstad
Bokseklubb
Havslandveien 6

4870 FEVIK
Tlf. 917 91 563

Moldekameratene
Bokseklubb

Moldeliveien 69-71
6413 MOLDE

Tlf. 977 69 776

Oslo Bokseklubb
Jordalgata 12
0657 OSLO

Tlf. 450 33 530

Test oss på
service og kompetanse.

7075 TILLER
Tlf. 995 31 234

Ytre Namdal Vekst AS
 Omkjøringsv. 15, 7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 13 77 - www.ynvekst.no
Nevrologisk

1478 LØRENSKOG
Tlf. 67 96 31 30

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Sundvollhovet
Industriområdet

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Båtsfjord
kommune

9991 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

Terminalgata 11425
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

glassmestereriksen.no

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Stiftelsen Våler
Bo og servicesenter

Vålertunet 1
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Bodø Bokseklubb
Bjørkåsfoten 2
8074 BODØ
Tlf. 900 48 018

Drammen
Bokseklubb

Hofgaards gate 22
3011 DRAMMEN
Tlf. 958 86 212

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Olympus
Trening AS

Erik Bøttesens alle 6
3015 DRAMMEN
Tlf. 924 67 287

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.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.

PP 3-2021.pmd 02.09.2021, 10:491

3332  ANNONSE  ANNONSE 



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: Berit Skalleberg 
Mortensen 
99 69 33 06 
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 
arntzimm@gmail.com 

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
osloakershus@parkinson.no 

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

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

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

Oslo vest 
Leder: Astrid L. Dalin 
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: Kjell-Ole 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: Bjørg Pettersen 
98 40 48 50 
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: Beate Helle 
91 61 79 02 
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 

Akalya Loganathan 
Administrasjonskonsulent

June Alexandersen 
Giver- og prosjektrådgiver

Ragnhild Støkket 
Helsefaglig rådgiver

FORENINGSOVERSIKT PR 1. SEPTEMBER 2021 

FORBUNDSSTYRET

Trygve Andersen 
Forbundsleder

Pål Christian Roland 
Nestleder

Heidi E. Aadde Bye 
Styremedlem

Arnt Zimmermann  
Styremedlem 

Kari Brekke Arnesen 
Styremedlem

Brita Faaberg  
Styremedlem

 

OleStian Hansen 
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen 
1. varamedlem

Svein Arne HolstLarsen  
2. varamedlem 

Her er en oversikt over alle fylkes¬ og lokalforeningene i Norges Parkinsonforbund. 
Se også våre hjemmesider: parkinson.no/om-forbundet/fylkes-og-lokallag
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Hjernestimulans kan være nye  treningsoppgaver og 
 psykisk og fysisk variasjon som utfordrer hjernen. 
Eller for å sitere en norsk  kvasifilosofisk poet: Trening 
er godt for helsa, reine parkinsonfrelsa. 

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 (2/2021) ble Harald 
Kristian Hoddevik fra Nord-
fjordeid. Løsningsordet var 
«Normale tilstander». Vi gratule-
rer vinneren som får bokpakke 
tilsendt.
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Returadresse:

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

KJENNER DU NOEN SOM 
BURDE BLI MEDLEM?
Fra 1. oktober og 

ut året koster nye 

medlemskap bare 

50 kroner. 

Som medlem står du 
aldri alene – enten du er 
pårørende eller lever med 
parkinson selv.  Innmelding 
kan gjøres på parkinson.no


