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Spørreundersøkelsen 2020 viser blant 
annet at så godt som alle personer 
med parkinson følges opp av nevrolog, 
men det er likevel store variasjoner i 
behandlingstilbudet rundt om i landet. 
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Kjære alle sammen
Denne spesielle våren og sommeren har vist 
meg én ting det kan være greit for oss alle å 
tenke gjennom. Vi som har Parkinsons sykdom, 
eller dere pårørende er ikke alene når alt kom-
mer til alt. Vi er alle en del av et samfunn som 
på mange måter har levd i det samme skjebne-
fellesskapet de siste månedene og møtt en felles 
utfordring. En utfordring mange av oss har 
kjent på både kropp og sinn. 

Min tro på betydningen av sosial omgang, til-
hørighet og fellesskap, er styrket etter måneder 
med annerledesdager. Opplevelsene har også 
vært en øyeåpner for meg. Når hele samfunnet 
rammes samtidig åpner det en ny horisont for 
oss med parkinson. Og viser at det vi kanskje 
tidligere trodde og kjente på, at kun hver og 
en av oss var alene med sykdommen og kunne 
oppleve isolasjon og ensomhet, faktisk i disse 
tider har blitt opplevelser som hele samfunnet 
har satt ord på. Vi har fått bekreftet at vi med 
parkinson er del av noe større – et felles savn 
og trang etter våre vanlige sosiale omganger 
med venner, eller det å delta i det trygge felles-
skapet med våre treningskompiser – vi er 
 faktisk ikke alene likevel. 

Vår nye brosjyre «Alene med parkinson», 
vil være en fi n støtte når du kan føle deg litt 

Du er ikke alene

LEDER

Trygve Andersen
Forbundsleder

Foto: 
Olav Heggø

alene i hverdagen. Gjør en ting som gir deg 
glede. Godt humør kommer ikke alltid av seg 
selv. Det  hjelper kanskje ikke hele tiden, men 
noen ganger, noen dager, noen minutter eller 
 øyeblikk, kan latter og glede være befriende 
godt for både kropp og sjel. 

Samtidig føler jeg som sikkert mange av dere 
en viss usikkerhet for fremtiden. Vi visste hva 
vi hadde, men vet ikke hva vi får. Dere skal 
vite at alle våre dedikerte tillitsvalgte, våre 
likepersoner, våre fylkes- og lokalforeninger, 
administrasjonen og forbundsstyret fremover 
fortsatt er der for dere – og vi vil stå sammen 
mot  parkinson også på veien videre!

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen har 
sagt opp sin stilling og slutter 31. desember i 
år. Det blir leit å miste Magne etter alle disse 
årene, men samtidig betyr dette nye muligheter 
for hele vår organisasjon. Forbundsstyret har 
startet arbeidet med å fi nne en ny general
sekretær.

Med ønske om alt godt. 

Vennlig hilsen 
Trygve Andersen  
Forbundsleder 
15. september 2020 
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Underernæring er også 
 ernæring

Julie Sørbø Helliesen fra Rogaland 
er klinisk ernæringsfysiolog og 
har skrevet masteroppgave om 
symptomer og underernæring ved 
Parkinsons sykdom. 
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ALENE MED PARKINSON
Parkinson er ikke til å spøke med
derfor bør du gjøre nettopp det
hvis du kan
hvis det går an
For uansett hvem du er, hva du har eller gjør
blir ingen ting verre med godt humør

Olav Nausthaug, «Alene med parkinson»
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Side 10
Spørreundersøkelsen 2020

Resultater fra årets 
spørreundersøkelse bekrefter 
hvor inngripende og begrensende 
parkinson kan være i hverdagen, 
både for de som har sykdommen 
og for pårørende.
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LIKEPERSONER

Tekst:
Linda Paulsen Vik/

Kathrine Veland

Foto: 
Olav Heggø

ÅPEN OM ÅPEN OM 
IMPULSIMPULS

KONTROLLKONTROLL
FORSTYRRELFORSTYRREL

SERSER

Alf Magne Bye (61) har valgt 
å være åpen om det som 
er vanskelig. For noen er 
impulskontrollforstyrrelser 
de aller mest utfordrende 
symptomene å snakke om, 
men desto viktigere å være 
oppmerksom på. Nå er han 
og sønnen Magnus (23)
likepersoner, og deler gjerne 
erfaringer med andre som er 
i en lignende situasjon.

Alf Magne er stolt trønder, nærmere bestemt 
fra Inderøy. Han har hatt parkinsondiagnosen 
siden 2002, og merket de første symptomene 
på sykdommen allerede i 1989. Han har hatt 
mange verv i Norges Parkinsonforbund, blant 
annet som nestleder. 

Tvangshandlinger
–Jeg satt og tegnet hus. Det samme huset 
igjen og igjen, med den samme innrednin-
gen. Det var noe jeg måtte gjøre for å få ro 
i  kroppen. Det var ikke den mest alvorlige 
impulskontrollforstyrrelsen, og jeg tenkte 
egentlig ikke over at det kunne ha noe med 
medisinene å gjøre. Det kom gradvis. Jeg ble 
også mer mistenksom av meg, og jeg hand-
let litt mer på nett. Alt dette ble bedre da 
medisin dosen Requip ble redusert. 

Slike tvangshandlinger er det ikke noe du kan 
gjøre noe med på egen hånd, eller bare med 
egen vilje. Du må snakke med nevrologen. Det 
er mer fokus på impulskontrollforstyrrelser 
nå enn det var før, og jeg håper og tror det er 
enklere å få informasjon og hjelp om dette nå.

Magnus var 4 år da pappa fi kk parkinson 
– Jeg var for liten til å skjønne noe, og det tok 
noen år før jeg forstod hva det innebar. Det jeg 
husker best fra da jeg var liten, var at pappa 
var dårligere enn pappaene til vennene mine. 
Han fi kk ikke til de samme tingene som de 
andre. Da så jeg hva sykdommen gjorde.

Jeg har nok ikke vært den i familien som har 
snakket mest om sykdommen og tankene 
mine rundt den. Men de senere årene har jeg 
blitt fl inkere til det. Det er viktig for oss som 
familie og snakke om de vanskelige tingene, 
og være åpen om det. Det hadde tatt knekken 
på meg hvis jeg ikke hadde gjort det.

Stilte opp for andre
Det å se at pappa blir dårligere og dårligere, 
uten at vi kan gjøre noe med det, er nok det 
verste med sykdommen. Det er tøft for meg 
å se at han trenger mer og mer hjelp i hver-
dagen. Pappa var alltid den personen som 
stilte opp for andre og hjalp til, mens nå er det 
han som trenger hjelp. Det tenker jeg ofte på.

Samling 
I fjor var vi med på en samling for de som er 
berørt av parkinson. Foreldrene og barna ble 
delt inn i grupper, vi snakket sammen og delte 
våre erfaringer. Jeg følte at de andre syntes 
det var bra at jeg var der, siden jeg har såpass 
lang fartstid med parkinson i familien. En slik 
samling synes jeg var nyttig, og det er fi nt å 
møte andre i samme situasjon. 

Forståelse
Foreldrene mine har vært veldig åpen om 
sykdommen fra begynnelsen av. De syntes det 
har vært viktig. På den måten har familie og 
venner fått en forståelse av hvorfor pappa er 
dårlig.

Kontaktinformasjon

Magnus: 

Tlf: 904 08 812

mbye1988@gmail.com

Alf Magne: 

Tlf: 930 16 911

alf.magne.bye@ntebb.no

Se listen over personer 

du kan kontakte på 

 parkinson.no

Ingen ting å skamme seg over 
Det å holde sykdommen hemmelig blir fort en 
tilleggsbelastning. Det er ikke noe å skamme 
seg over, sykdommen er ikke noe vi kan noe 
for. I vinter traff  jeg ei som hadde vært på et 
møte der jeg hadde fortalt om mine impuls-
kontrollforstyrrelser. Hun hadde kjent seg 
igjen i noe av det jeg sa. Etterpå hadde hun 
tatt det opp med nevrologen og fått justert 
medisinen, og da ble hun bedre. Da kjentes 
det nyttig at jeg hadde stått frem.

Forskjellig utvikling 
Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at 
jeg vet hvordan det er for en annen person å 
ha parkinson. Det utvikler seg så forskjellig. 
 Sykdommen er også annerledes for meg nå 
enn den var for to, fem eller ti år siden.

Jeg prøver å trene 2–4 ganger i uka, sitter 
i hovedstyret i FFO (Funksjonshemmedes 
 Fellesorganisasjon), og i et brukerutvalg i 
Trøndelag. Det gjør at jeg kommer meg ut 
og treff er andre, og nettopp det er viktig. 

Pappa Alf Magne brenner for åpen

het i forbindelse med impulskontroll

forstyrrelser, og dyp hjerne stimulering 

(hjerne operasjon) og at man skal få god 

nok oppfølging etter operasjonen. Han 

tar gjerne en prat om dette dersom noen 

ønsker det. 

Sønnen Magnus er  likeperson og 

er engasjert i forbindelse med 

Parkinsontelefonen (22 00 82 80) hver 

tredje onsdag. Han håper fl ere tar 

kontakt hvis de ønsker å snakke med 

noen i samme situasjon som han.

SØNNEN
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Impulskontrollforstyrrelser kjennetegnes 
ved at man har vansker med å regulere noen 
typer adferd, som spilling, seksuell aktivitet, 
shopping og matinntak. Alle disse aktivitetene 
er preget av impulsivitet, og graden av impul-
sivitet varierer fra person til person i befolk-
ningen.

Utbredt problem
Impulskontrollforstyrrelser kan opptre hos de 
fleste, men forskning har vist at personer med 
parkinson har økt risiko for å utvikle disse 
vanskene. Omtrent 14 % av personer med 
parkinson som bruker medisiner utvikler en 
alvorlig impulskontrollforstyrrelse, mens tall 

Legens utfordring
Nevrologene blir anbefalt å undersøke om 
pasientene har impulskontrollforstyrrelser 
jevnlig, men det er ikke nødvendigvis enkelt 
å få til. Nevrologen er avhengig av at pasi-
enten selv forteller om problemene, men 
det er ikke alltid personen har forståelse for 
alvorlighetsgrad eller omfanget av dem. Det 
er heller ikke uvanlig å holde impulskontroll-
forstyrrelsene skjult for både lege og familie. 
Ofte kan forstyrrelsene være skambelagte eller 
føre til  personlige konflikter hvis de blir kjent. 
Impulskontrollforstyrrelsene kan også for 
noen fungere som en flukt fra andre proble-
mer som livet med parkinson fører med seg. 
 Nevrologen har ikke anledning til å kontakte 
pårørende hvis ikke pasienten selv ønsker 
dette. 

Tydelige behov
Resultatene fra undersøkelsen synliggjør 
behovet for å finne en måte som gjør det 
 lettere for personene med parkinson å ta 
impulskontrollforstyrrelsene opp med sin lege. 
Forskerne foreslår at dette for  eksempel gjøres 
gjennom at legene gjennomfører  strukturerte 
intervjuer. 

Behovet for å inkludere pårørende i større 
grad i langtidsoppfølgingen av personer med 
parkinson blir også tydelig. I dag har pårø-
rende ingen kontaktflate mot nevrologen hvis 
ikke personen med parkinson selv ønsker det. 
Ved liten innsikt eller forsøk på å skjule en 
impulskontrollforstyrrelse er dette et problem. 

Det er også et klart behov for oppfølging av 
både de med parkinson og pårørende – utover 
den medisinske oppfølgingen. De trenger hjelp 
til å leve med impulskontrollforstyrrelsene og 
konsekvensene av dem. Kognitiv atferdsterapi 
har vist seg å ha lovende effekt både for pårø-
rende og personer med parkinson, noe Erga 
nå ønsker å forske videre på.

Mer informasjon 
Forskningsartikkelen heter «Impulsive and 
compulsive behaviors in Parkinson’s disease: 
Impact on quality of and satisfaction with life, 
and caregiver burden» og er publisert i tids-
skriftet Parkinsonism and related disorders, 
utgave 78 (2020). Forfattere: Aleksander H. 
Erga, Guido Alves, Ole Bjørn Tysnes, Kenn 
Freddy Pedersen.

Aleksander Erga,  psykolog og forsker 

(post.doc.) ved Nasjonal kompetanse

tjeneste for bevegelsesforstyrrelser 

(NKB). Han skrev doktorgrads

avhandling om impulskontroll

forstyrrelser ved  Parkinsons sykdom.

NÅR KONTROLLEN 
OVER IMPULSENE 

SVIKTER
Konsekvensene ved impulskontrollforstyrrelser kan bli store 

både for den det gjelder og omgivelsene. Ny forskning bekrefter 

behovet for oppfølging for de som rammes. 

FORSKNING

Tekst:
Thyra Kirknes

 
Foto:  

Olav Heggø

fra Norge har vist at i overkant av 30 % kan 
få vansker med impulskontroll eller stereotyp 
atferd. Stereotyp adferd kan for eksempel 
være gjentakende formålsløs aktivitet, som 
å sortere i ting gjentatte ganger.

Går ut over livskvalitet
Psykolog og post.doc. Aleksander H. Erga og 
hans kolleger har i en nylig publisert studie 
sett nærmere på hvordan impulskontrollfor-
styrrelser påvirker både personen med par-
kinson og nærmeste pårørende. 101 personer 
med parkinson og deres nærmeste pårørende 
deltok i undersøkelsen. De to gruppene svarte 
på spørsmål om impulskontrollforstyrrelser 
og livskvalitet hver for seg. 

I nesten halvparten av tilfellene svarte de 
med parkinson, eller deres pårørende, eller 
begge, at de opplevde impulskontrollforstyr-
relser. Blant de som hadde parkinson, så var 
impulskontrollforstyrrelser knyttet til redusert 
livskvalitet. I flere tilfeller var det kun pårø-
rende som rapporterte om impulskontrollfor-
styrrelser. I de tilfellene hadde forstyrrelsene 
negativ innvirkning på livskvaliteten til den 
pårørende, men ikke til personen med par-
kinson. Det er lettere å være pårørende ved 
impulskontrollforstyrrelser hvis personen med 
parkinson har innsikt i egen situasjon og er 
enig i at det er et problem.

ADVOKATHJELP ENDRER  
OPPFATNING AV JUSS

Tre impulskontrollsaker har fått medhold 
i Pasientskadenemda.

Parkinsonforbundet samarbei-
der med Advokatfirmaet Roan-
der & Co om pasientskadesaker. 
Det er advokatene Janne Larsen 
og Lars Kjønniksen som følger 
sakene.

Janne Larsen kunne i sommer 
fortelle at tre impulskontrollsa-
ker ved parkinson nylig har fått 
medholdsvedtak i Pasientskade-
nemda. 
– Nemda erkjenner at det har 
vært informasjonssvikt i forhold 
til risiko for impulskontroll-
forstyrrelser ved bruk av dopa-
minagonister. Det er ikke klart 
hvor langt ansvaret strekker seg 
med tanke på erstatning, det 
blir spennende å se etter hvert, 
sier Janne Larsen.

Forbundsleder Trygve Andersen 
setter pris på arbeidet advoka-
tene gjør og er glad for at det nå 
ser ut til å få resultater. 
– Hittil har ingen i Norge fått 
erstatning for impulskontroll-
forstyrrelser som bivirkning av 

parkinsonmedisiner, til tross 
for at skadene for mange har 
vært store. Vi håper de ferske 
medholdsvedtakene betyr at 
Pasientskadenemda har begynt 
å vurdere disse bivirkningene på 
samme linje som fysiske bivirk-
ninger, sier Trygve Andersen. 

Det er krevende for dem som er 
rammet å klage i disse sakene 
som ofte er forbundet med skam 
og skyldfølelse. Skadene påfører 
familiene så mye  vanskeligheter 
at tanken på en klagesak er 
uoverkommelig for noen. 

Advokatene arbeider for å få 
endret oppfatning av hva som 
er riktig juss. 
– Det er viktig å melde sakene 
for å få synliggjort problem-
stillingen, slik at praksis kan 
endres, forteller Janne Larsen. 

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

  Her kan du lese hele forsknings artikkelen: 
doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.07.007

Kontaktinformasjon
Lars Kjønniksen 
Telefon 22 70 89 89 
Mobil 955 24 787 
E-post: lars@roander.no

Janne Larsen 
Telefon 22 70 89 89 
Mobil 951 01 788 
E-post: janne@roander.no
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Ildsjel og parkinsonboksetrener 
Johnny Carlsen har i disse spesielle 
koronatider engasjert seg sterkt for 
å opprettholde faste treningstilbud 
for mennesker med parkinson. Når 
folk ikke har kunnet møtes fysisk for 
å trene sammen, har Carlsen tatt 
treningen inn i folks stuer med faste 
onlinetreninger hvor flere kan trene 
sammen. Nå kan også du bli med 
på laget.

ONLINE TRENING

Tekst:
Sverre Nilsen

Foto/illustrasjoner:
Johnny Carlsen/  

AnnHelen Johnsen/
privat

til blant annet bevegelighet og fysisk form. 
Carlsen mener gruppeinndelingen gir en 
  optimal tilpasset treningsøkt, og som blir mest 
effektiv for å kjempe mot deltakernes parkin-
sonsykdom. 

Trening med positiv effekt
Erfaringene etter flere måneders online
trening er at dette tilpassede aktivitetstilbudet 
og treningsformen har hatt positiv effekt på 
deltakernes hverdagsliv. Carlsen peker på at 
deltakerne spesielt merker effekten dersom de 
av en eller annen grunn ikke har fått deltatt på 
noen treningsøkter. 

– En kommentar jeg da ofte hører er «dette 
trengte jeg nå, jeg kjenner det løsner...» 

Carlsen mener onlinetreningen kan være en 
ypperlig mulighet for de som bor langt unna 
treningssentre med spesialtilpasset trening 
for parkinsonister. Nå vil trener Carlsen og de 
andre deltakerne ha med flere på laget i denne 
effektive og morsomme onlinetreningen. 

– Denne treningsformen passer for alle, og 
du kan delta hjemmefra uten å trenge spesielle 
hjelpemidler, understreker Carlsen.

Vil du være med på  laget?  

Kontakt gjerne trener Johnny Carlsen 

Epost: johnny@oslobokseklubb.no,  

Tlf: 450 33 530

PARKINSONTRENING  
I EN NY TID

- Siden oppstart 15. mars og fram til utgangen 
av september har vi gjennomført hele 170 tre-
ningsøkter, forteller Carlsen. Online treningen 
inneholder varierte øvelser som går på 
balanse, spesialtilpasset strekk og uttøyning, 
blant annet Parkinsons Wellness Recovery 
(PWR), bokseteknikk, eksplosivitet, koordina-
sjon og utholdenhet. 

– De dagene vi har trening er det foreløpig 
i snitt ca. 40 deltakere på øktene. Vi kjører 
to grupper hvor det normalt er 15 deltakere 
med på gruppe 2 og 25 deltakere på gruppe 1, 
forklarer Carlsen. Deltakerne i gruppe 1 gjen-
nomfører intens trening med mer kompleks 
bevegelighetstrening. Treningene for gruppe 2 
er mindre intense med enklere bevegelighets-
trening.

Gruppeinndelingen er basert på hvor påvirket 
av Parkinsons sykdom deltakerne er i forhold 

Trening online gir et trygt treningsmiljø 
fritt for koronasmitte, og en mulighet for 
sosial kontakt uten å treffes fysisk
AnnHelen Johnsen

Trener Johnny Carlsen er 
like viktig for oss som trener som 
både fastlegen og nevrologen
Anders M. Leines

Onlinetreningen med Johnny 
er nærmest som å få din egen 
 personlige trener hjem i stua
Bjørn Skare

Den harde treningen gjør at jeg 
holder sykdommen på avstand
Jan Kirsebom

Det er et unikt 
og flott konsept
Morten Bremer Mærli

Jeg får trimmet både 
kroppen og relasjonene
Olav Nausthaug

Treningstilbudet gjør at jeg 
føler meg som del av et større 
miljø hvor vi pusher hverandre
Pål Christian Roland

Helt uvurderlig tilbud! 
Tone Sundsdal Hansen
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Årets spørreundersøkelse ble besvart av 

til sammen 1140 personer, hvorav 877 selv 

har parkinson.

Takk for engasjementet 
Tusen takk til alle som har besvart årets 
 spørreundersøkelse. Svarene bekrefter hvor 
inngripende og begrensende parkinson er i 
hverdagen, både for de som har sykdommen 
og for pårørende. 

Det er gledelig å se at så mange trener og hol-
der på med aktiviteter som bidrar til at man 
kan håndtere sykdommens symptomer, men 
fortsatt er det alt for få som benytter logoped. 
Vi tror mange ikke er klar over hva en logoped 
kan hjelpe med, og hvilke gode effekter tre-
ning av stemme gir.

Magne Wang Fredriksen
Generalsekretær

Spørreundersøkelsen 2020:

DETTE  
MENER DERE 3 av 5

personer med parkinson opplever 
å få tilstrekkelig oppfølging av 

nevrolog

NEVROLOGEN Eksperten kommenterer

Guido Alves, nevrolog og leder av 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB)

NKB anbefaler én til to konsultasjoner i året. 
I 2019 hadde personer med Parkinsons syk-
dom gjennomsnittlig nesten to konsultasjoner 
(i følge Norsk Pasientregister). Målet er å tilby 
den enkelte et godt og tilpasset opplegg. Sam-
tidig må sykehuset fordele konsultasjonene 
på mange mennesker med ulike behov, med 
begrensede ressurser. Vi klarer dessverre ikke 
alltid å møte den enkeltes spesifikke behov. 

Det kan være lurt å avklare forventninger med 
nevrologen, fortelle om hvilke behov og ønsker 
du har. Nevrologen må så vurdere hva han 
eller hun kan bidra med. Noen av behovene 
kan ofte møtes av andre enn nevrologen. Hvis 
du ikke er fornøyd, er det også viktig at du sier 
fra til nevrologen eller til sykehuset. Vi trenger 
tilbakemeldinger for å kunne forbedre oss.

96 % 
Så godt som alle 

følges opp av 
nevrolog

6 av 10 
går til nevrolog minst 

to ganger i året

1 av 4 
opplever at fastlege 
og nevrolog har god 

nok dialog

FYSIOTERAPI OG TRENING

Eksperten kommenterer

Per Ola Wold-Olsen, fysioterapeut og 
fagveileder i ParkinsonNet

Det er godt å se at mange er aktive. Rådene 
fra Helsedirektoratet for voksne gjelder også 
mennesker med parkinson, og det ser ut som 
de fleste oppfyller disse og mer til. Det er 
ekstra godt jobba når man har parkinson. Tid-
ligere var det mange fysioterapeuter som ikke 
hadde nok kunnskap og mange med parkinson 
som ikke engasjerte seg i behandlingen. Dette 
har heldigvis endret seg. Nå er det aktive tiltak 
som gjelder. Det er mer motiverende for begge 
parter at behandlingen er nyttig. 

3 av 5
personer med parkinson  

går til fysioterapeut

2 av 3  
driver lett fysisk 

aktivitet hver dag

51 %
Over halvparten 

trener mer enn før de 
fikk parkinson

2 av 3  
driver anstrengende 
fysisk aktivitet minst 

én gang i uka

Hvem har svart på spørreundersøkelsen?
Totalt 1 140 personer har besvart årets spørre-
undersøkelse. Av disse oppgir 877 at de selv 
har, eller tror de har, Parkinsons sykdom eller 
annen parkinsonisme (i statistikken samlet i 
begrepet «parkinson»). 200 av de besvarende 
er pårørende partner, og de øvrige har en 
annen forbindelse til parkinson, for eksempel 
pårørende voksne barn. De ulike målgruppene 
har fått ulike spørsmål.

Vi vet at vi med en internettbasert spørre-
undersøkelse ikke når ut til alle de eldste i 
målgruppen, personer som bor på institusjon 
eller de som er i svært dårlig form. Statistik-
ken fra besvarende med parkinson represen-
terer derfor kun de som har hatt mulighet til 
å besvare denne typen spørreskjema. Spørre-
undersøkelsen ble annonsert på e-post til alle 
medlemmer, i medlemsbladet Tema parkinson 
og i sosiale medier. Ca. 90 % av de besvarende 
har oppgitt at de er medlem i forbundet.

SPØRRE
UNDERSØKELSE

Tekst:
Thyra Kirknes/ 

Kathrine Veland 

Illustrasjoner: 
Sax Media

Foto:
Olav Heggø/

Fotovisjon
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ERGOTERAPEUT

Eksperten kommenterer

Cecilie Gjersum, ergoterapeut og 
fagveileder i ParkinsonNet

Det var først i januar 2020 at ergoterapi 
ble en lovpålagt tjeneste i kommunene. 
Forhåpentligvis vil antallet som har vært 
i kontakt med ergoterapeut øke framover. 
Det er stort behov for ergoterapi, og ergo-
terapeuter kan mye som er nyttig for 
personer med Parkinsons sykdom. Flere 
sentre i spesialisthelse tjenesten har flere 
ergoterapistillinger nå enn for 8–10 år siden, 
det er en positiv utvikling. 

1 av 3
personer med parkinson  

har vært i kontakt med ergoterapeut

63 %  
har fått hjelp knyttet 

til hjelpemidler

24 %  
har fått hjelp med 

tilrettelegging i 
hjemmet 

18 %  
har fått hjelp med 

kartlegging av 
kognitiv funksjon

LOGOPED Eksperten kommenterer

Kristin Øverland, logoped og fagveileder i 
ParkinsonNet

Andelen som går til logoped burde være høyere, 
opp mot 90 % av personer med Parkinsons 
sykdom vil før eller senere oppleve vansker 
med kommunikasjonsevnen. Mange opplever 
endringene forbundet med kommunikasjon, 
svelging og spyttkontroll som vesentlige først 
langt i sykdomsforløpet. Tidlig hjelp av logo-
ped kan redusere begrensningene disse utfor-
dringene har på det sosiale liv og livskvaliteten. 

Tilgangen på logopeder varierer mye fra 
sted til sted og er ikke en lovpålagt tjeneste 
i  kommunene.

15 %
av personer 

med parkinson går 
til logoped

98% 
Synes behandlingen 

er nyttig

18% 
får hjelp med 

svelgevansker

5% 
får hjelp med  

sikling

2 av 5
personer med parkinson 

har vært i kontakt med 
parkinsonsykepleier

PARKINSONSYKEPLEIER

PSYKISKE PLAGER

Eksperten kommenterer

Ragnhild Støkket, helsefaglig rådgiver i 
Norges Parkinsonforbund og fagveileder i 
ParkinsonNet

De siste 10 årene har det vært en positiv utvik-
ling i dekning av parkinsonsykepleiere ved 
nevrologiske avdelinger og poliklinikker. Selv 
om antallet har økt, er det fortsatt en mangel. 
Mange går i små stillingsbrøker eller har for 
stor pasientmasse i forhold til antall med 
 parkinson som tilhører sykehusets nedslags-
område. Parkinsonsykepleieren jobber også på 
ulik måte ved de forskjellige sykehusene. Dette 
fører til at det kan være tilfeldig om personen 
med parkinson får tildelt en parkinsonsyke-
pleier eller ikke. Jeg oppfordrer alle å spørre 
om få snakke med en parkinsonsykepleier. 
Etterspørsel er med å vise frem et behov, som 
igjen kan føre til større eller flere stillinger.

Eksperten kommenterer

Aleksander Erga, psykolog og forsker 
ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB) 

Det er betryggende at kun 16 % rapporterer 
å ha psykiske vansker de ikke får hjelp med.

Opplever du å ha psykiske vansker som du 
trenger hjelp med, så anbefales det å ta kon-
takt med fastlegen. Det finnes både offentlige 
og private helsetilbud som kan være til hjelp.

63 % 
opplever at parkinson

sykepleieren kjenner 
 sykdommen deres godt nok

1 av 6
personer med parkinson har psykiske 

plager de ikke får hjelp med

1 av 8
personer med parkinson  
har psykiske plager som 

de får hjelp for
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ARBEIDSLIV

Eksperten kommenterer

Atle Larsen, jurist ved FFOs 
rettighetssenter

En del med parkinson vil være i stand til å 
jobbe tilfredsstillende og akkurat som før 
gjennom et langt sykdomsforløp. Andre vil ha 
redusert arbeidsinnsats kort tid etter at de før-
ste symptomene har vist seg, og noen blir nødt 
til å slutte etter hvert. Det er imidlertid viktig 
å være klar over at det finnes flere muligheter 
for å fortsette i jobb også med sykdommen.

85 %
av personer under 65 år* 
med parkinson har endret 

arbeidssituasjon
*kun personer under 65 har fått 

spørsmålene

43 % 
er uføre

15 % 
har fått tilpasninger 
på arbeidsplassen

12 % 
er sykemeldt

2 av 5
personer med parkinson 
er mindre sosiale enn før

ENDRINGER I LIVSSITUASJONEN

Eksperten kommenterer

Aleksander Erga, psykolog og forsker 
ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Det er bekymringsfullt at en så høy andel  opplever 
redusert sosialt liv som en følge av sykdommen. Selv 
om sykdommen kan gjøre det vanskelig å drive med de 
samme aktivitetene som tidligere, så er det ikke umulig 
å lære seg noe nytt eller finne nye aktiviteter og hob-
byer. En aktivitet som er sosial vil bidra til at du kom-
mer deg ut og treffer folk jevnlig. Dette er spesielt viktig 
hvis du står utenfor arbeidslivet.

32 % 
reiser sjeldnere 

på ferie

32 % 
er mindre ute av 

hjemmet

26 % 
har sluttet med 

enkelte hobbyer

20 % 
har sluttet å  

kjøre bil

14 % 
trener mindre

5 av 6
pårørende til personen 
med parkinson er slitne

PÅRØRENDES EGEN HELSE

Eksperten kommenterer

Aleksander Erga, psykolog og forsker 
ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Tallene som er knyttet til pårørende minner 
om det vi vet fra andre studier, og understre-
ker betydningen av videre satsing på pårø-
rende både fra Norges Parkinsonforbund og 
helsevesenet for øvrig. Som pårørende kan 
du være en bedre ressurs hvis du selv har det 
bra. Be om hjelp fra andre der det går an, og 
finn rom til aktiviteter som gir deg påfyll i 
hverdagen. Pårørendesentrene på sykehusene 
tilbyr ofte kurs og gir veiledning som kan være 
hjelpsomt når du er ny som pårørende eller 
ønsker å lære mer.

26 % svarer at personen med parkinson ikke har behov for hjelp fra 
den pårørende. 

17 % hjelper i under en time per dag. 
19 % anslår at de bidrar med hjelp 1-2 timer per dag, 
16 % 3-4 timer, 
9 % 5-6 timer, 
4 % 7-8 timer 
9 % hjelper mer enn 8 timer per dag.

1 av 8
pårørende hjelper personen 
med parkinson i over 7 timer 

hver dag

PÅRØRENDE SOM HJELPER

Eksperten kommenterer

Guido Alves, nevrolog og leder av 
 Nasjonal kompetanse tjeneste for 
 bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Undersøkelsen viser at mange pårørende 
er i en vanskelig situasjon. Å være pårørende 
påvirker også deres egen helse. Mange legger 
ned mye tid og krefter for den som er syk. 
Det er viktig at pårørende også får støtte så 
de kan ta vare på seg selv. 

Pårørende partnere ble 
også bedt om å anslå 
hvor mange timer per 

dag de bruker på å 
hjelpe personen med 

parkinson.

 26 % har ikke behov for hjelp 

 17 % under en time 

 19 % 1–2 timer 

 16 % 3–4 timer

 9 % 56 timer

 4 % 78 timer

 9 % mer enn 8 timer 

41 % 
svarer at deres egen 

helse har blitt verre 
på grunn av rollen 

som pårørende 

78 % 
svarer at de blir 

mentalt eller 
følelsesmessig 

sliten av rollen som 
pårørende

22 % 
svarer at de blir 

fysisk sliten av rollen 
som pårørende

11 % 
har endret 

arbeidsoppgaver

11 % 
har gått ned  

i stilling
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HOVEDFUNN FRA STUDIEN:

1 av 3
deltagere var i underernæringsrisiko 

2 av 5
rapporterte bekymringer rundt egen 

svelgefunksjon

Blant dem som opplevede svelge vansker, 
var det mest utfordrende å svelge fast føde

1 av 4
deltagere hadde symptomer som hindret 

matinntak de siste to ukene

UNDERERNÆRING 
ER OGSÅ  ERNÆRING

Hun er ung, engasjert og opptatt av å frembringe 
enda mer kunnskap om ulike sider ved 

Parkinsons sykdom. Julie Sørbø Helliesen (24) 
har nylig skrevet masteroppgave om symptomer 

og risiko for underernæring ved Parkinsons 
sykdom. 

Som en del av datagrunnlaget i studien har 
508 personer med parkinson, som er medlem-
mer i Norges Parkinsonforbund, besvart Julies 
spørreundersøkelse. Studien har blant annet 
kartlagt ernæringsstatus blant mennesker med 
parkinson, og sett på forekomsten av under-
ernæring, -risiko, symptomer og  svelgevansker.

Lite kunnskap 
Selv ble Julie overrasket over at det finnes 
veldig lite etablert kunnskap om ernæring 
og  parkinson i Norge i dag. 

– I min studie belyses det faktum at under-
ernæring og svelgevansker er relativt vanlig 
blant personer med parkinson. Det forblir 
ukjent, underrapportert og ubehandlet 
til tross for vekttap og tilstedeværelse av 
 symptomer som påvirket matinntak, forteller 
Julie om funn hun har gjort i sitt arbeid.

Hun peker samtidig på at når man først er klar 
over dette problemet, så kan det jobbes med 
løsninger og tiltak. 

– Ett viktig tiltak vil være å øke kompetansen 
hos helsepersonell for å lindre symptomer og 
forebygge vekttap hos mennesker med parkin-
son. Samtidig er det også viktig for pasienter 
og påførende å være klar over utfordringene 
med underernæring og svelgevansker, etter-
som man også kan gjøre en del selv, under-
streker Julie.

Bevar matgleden
Et problem med spesielt svelgevansker er 
at man kan venne seg til dem ved hjelp av 
 kompensatoriske løsninger. Slike løsninger 
kan også gå utover matgleden. 

Ved svelgevansker er det viktig at konsisten-
sen på maten er tilpasset slik at det oppleves 
trygt for pasienten å spise. Samtidig bør maten 
være næringstett nok til å dekke det daglige 
behovet. Det er viktig å være oppmerksom 
dersom du opplever problemer med vekttap 
og svelgevansker. 

Oppsøk hjelp
– For mennesker med parkinson er det ekstra 
viktig at mat og drikke gir riktig og nok energi 
til å unngå vekttap. Svelgevansker, ufrivillige 
bevegelser og fordøyelsesplager kan blant 
annet være årsaker til underernæring, under-
streker Julie. 

Hun peker på at dersom du opplever mat som 
problematisk, så er det viktig å vite at det fak-
tisk finnes hjelp. Din fastlege kan henvise deg 
til klinisk ernæringsfysiolog, som kan gjøre en 
grundig vurdering av din ernæringsstatus. 

Julies råd – tenk gjerne gjennom: Mat er mye mer 

enn noe som bare holder oss i live. Mat er glede og 

fellesskap. Et godt måltid innebærer også å hygge 

seg med familie, venner, kolleger eller andre. Noen 

ganger vil det å legge til rette for måltidene, bidra til 

å oppleve trivsel, trygghet og mestring.

DETTE KAN DU GJØRE SELV: 

Dersom matinntaket blir for lite:

• Berik maten: øk andelen fett og 
sukkerholdige matvarer

• Spis lite og ofte

• Ta medisinen med litt mat eller juice

• Tilrettelegg, be om hjelpemidler og 
veiledning av helsepersonell 

Dersom du opplever 
 svelgevansker: 

• Oppsøk hjelp slik at omfanget og 
årsaken blir kartlagt

• Ha god sittestilling når du spiser

• Bøy hodet lett mot halsgropen idet 
maten svelges

• Tilpass matens konsistens – 
lettflytende eller tyktflytende 

• Bruk hjelpemidler: fortykningsmidler 
i tyntflytende væsker 

ERNÆRING

Tekst:  
Sverre Nilsen

Foto:  
Rune Helliesen

Nyttige lenker:

Matvett på nett: 
 parkinsonmatvett.now.sh/

Spør en fagperson: 
 parkinson.no/tilbud-og-aktiviteter/spørsmål-og-svar

Navn: Julie Sørbø Helliesen  

Alder: 24 år 

Bosted: Sandnes, Rogaland 

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog fra 

Universitetet i Oslo fra 2020. 

Skrevet masteroppgave om symptomer og 

underernæringsrisiko ved Parkinson Sykdom
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Se vårt nye elæringsprogram «Parkinson: Matvett på nett». 

Innholdet er kvalitetssikret av fagpersoner med stor kunnskap om 

parkinson og ernæring, og du vil kunne bruke innholdet som et 

oppslagsverk i hverdagen.

Nettkurset «Parkinson: Matvett på nett», 
se parkinsonmatvett.now.sh/

EN GODBIT FOR 
KROPP OG HJERNE

ERNÆRING

Tekst: 
Sverre Nilsen

Foto: 
Shutterstock

– Innholdet blir presentert med egne prak-
tiske tips og råd, slik at både brukere, pårø-
rende og helsepersonell kan benytte e-lærings-
programmet som et oppslagsverk i hverdagen, 
forteller parkinsonsykepleier og helsefaglig 
rådgiver i Norges Parkinsonforbund, Ragnhild 
Støkket. 

Støkket forklarer at kurset er delt opp i seks 
hovedtemaer og utdypende belyser: Hva er 
parkinson? Kosthold og parkinson, utfordrin-
ger med mage- og tarmkanalen, feilernæring, 
kartlegging og kunnskapsgrunnlag. 

– Innholdet er bevisst lagt opp med tanke 
på god brukervennlighet. Når du går inn i 
programmet vil du se at alle hovedtemaer 
er inndelt i underkapitler. De blå feltene gir 
deg tips og råd om hvordan du kan håndtere 
problemstillingen. Overskriftene viser hva det 
omhandler. Du trenger kun å lese overskrifter 
under hvert menypunkt for enkelt å fi nne det 
du leter etter.

Ernæringsutfordringer
Norges Parkinsonforbund opplever ukentlig 
samtaler med pårørende, eller pasienter som 
har utfordringer med å få i seg tilstrekkelig 
mat og ernæring. Dette handler delvis om 
en forverring av sykdom og tilstand, hvor 
vedkommende selv opplever  utfordringer, 
men også manglende kompetanse hos 
 helse personell. 

– Vi har sett et stort behov for å lage et 
e-lærings program for å spre kunnskap om 
ernæring og Parkinsons sykdom. Forhåpent-
ligvis vil det nye programmet være et viktig 
bidrag i arbeidet med å forhindre feilernæring, 
understreker Støkket. Dårlige ernæringsråd 
fl orer på nettet og riktige kostholdsråd bidrar 

til å forbedre fordøying og lindre symptomer 
hos pasienter.

Støkket har stor tro på at helsepersonell gjen-
nom det nye e-læringsprogrammet vil oppleve 
det som en ekstra trygghet å få mer kunnskap 
om hvilken rolle ernæring kan ha for livskvali-
tet og lindring for mennesker med Parkinsons 
sykdom.

– Jeg håper e-læringsprogrammet kan være 
en motivasjon for alle til å ta ernæring på alvor.

Når du er i kontakt med helsevesenet oppfor-
drer Støkket deg til gjerne å tipse helseperso-
nell om at de kan ta e-læringsprogrammet i 
bruk. Helsepersonell som gjennomfører kurset 
vil være godt rustet til å gi god pleie og omsorg 
for mennesker med Parkinsons sykdom. 

– Det er viktig å tenke gjennom at hvis du ikke 
er optimalt ernært, så vil medisinene dine fun-
gere dårligere, og symptomene ved Parkinsons 
sykdom tre tydeligere fram. Det å være under-
ernært tapper kroppen for energi, tanker går 
tregere og i tillegg er det lettere å bli skrøpelig 
og få andre sykdommer, forklarer Støkket.

E-læringsprogrammet er utviklet av to ernæ-
ringsfysiologer og en parkinsonsykepleier, og 
retter seg mot helsepersonell som i hverdagen 
arbeider med mennesker med Parkinsons 
sykdom. Helsepersonell kan gjennomføre 
kurs delen i programmet som et kompetanse-
givende nettkurs for å få utdypet kunnskap om 
ernæring og parkinson. 

Du kan stille spørsmål til fagpersoner i vår 
sos-tjeneste. 
Epost: sos@parkinson.no
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PORTRETT

Tekst: 
Olav Nausthaug

Foto: 
Anders M. Leines

Har du møtt en person med parkinson, har du 
møtt én person med parkinson, sies det. Mon 
det er helt riktig... Vi har møtt Tone Sundsdal 
Hansen (53). Selv om personer med parkinson 
er like forskjellige som folk fl est, og alle har 
sin helt egen utgave av sykdommen å stri med, 
vil nok de fl este med en viss parkinsonerfaring 
nikke gjenkjennende til Tones beskrivelse. 
Reisen fra forholdsvis ung og frisk med frem-
tiden foran seg, til dagens hverdag med par-
kinsonplager og usikkerhet om hva fremtiden 
vil bringe. 

Tones reise begynte med den vanskelige og 
forvirrende tiden der hun ante at noe var galt, 
men ikke hva, fortsatte med diagnosen og den 
blandingen av fortvilelse og lettelse den førte 
med seg. Så var den innom oppturen som 
medisinene ga i tiden etterpå, til en slags hver-
dag melder seg som kronisk syk, der man lever 
med og kjemper mot det som sykdommen har 
å by på. Nå er det gått omtrent 6 år siden hun 
fi kk diagnosen og Tone har kommet til et nytt 
veiskille på sin reise. Denne høsten trer hun ut 
av arbeidslivet. 

Skinnet bedrar 
Tone er blant dem som ser tilnærmet 
 upåvirket ut. 

– En god venn i parkinsonmiljøet trakk sam-
menligningen med en mango som ligger for 
salg i butikken, som ser like frisk og fi n ut som 
de andre den ligger sammen med. Men når 

man klemmer litt på den eller fjerner skallet, 
skjønner man at realiteten er en annen. Det 
synes jeg er en veldig god beskrivelse som jeg 
lett har adoptert og brukt som forklaring til 
dem som sier «du ser så frisk og fi n ut». 
Slik er det å ha parkinson – det synes ikke 
 alltid så godt utenpå, men det kjennes inni. 

For Tones del er nå tidspunktet kommet for 
å bruke sin entusiasme og energi på andre 
 prosjekter enn jobben. 

– Det er en tid for alt. Man kan aldri vite, men 
for meg føles tidspunktet riktig nå, sier Tone. 

Kortreist glede 
Tone har jobbet i grafi sk bransje med design 
og produksjon. Hun regner med at hennes 
kreative lyster og evner får mer tid og rom til 
å utfolde seg fremover. Blant annet er hun 
spent på om lysten til å ta opp igjen tegning 
og maling vil vise seg sterkere enn frykten for 
det tomme hvite lerretet. Ellers trenger hun 
ikke reise langt for å fi nne glede og mening i 
hverdagen. 

– Alt ligger rett foran nesa vår, sier hun. 

Hun elsker å så frø og få dem til å spire og 
gro, og tar alle hentydninger om at tida brukt 
i hagen er proporsjonal med alderen og at 
hun derfor begynner å bli gammel, med 
 knusende   ro.

SMÅ TING 
– STORE  GLEDER 

Når du har fått premissene for livet så funda mentalt endret 

som det en parkinsondiagnose innebærer, gjelder det å lete 

etter glede og  mening i de små tingene som omgir oss. 

Selve treninga er viktig, men den 
mentale styrken vi får av å stå fl ere 
sammen i samme hjørne i ringen er 
vel så viktig. 

– Dessuten leste jeg et sted at det er viten-
skapelig bevist at når en jobber med hendene 
frigis det lykkehormoner i kroppen, sier hun 
med et smil. 

Viktig treningsfellesskap 
«Gammel» er for øvrig en tanke ingen ville 
komme på om de hadde fått observere henne 
på boksetrening sammen med andre likekvin-
ner og -menn med parkinson. Der tripper hun 
rundt på lette ben og slår, om ikke så hardt, så 
med målrettet presisjon for å bekjempe mot-
standeren parkinson. 

– Selve treninga er viktig, men den mentale 
styrken vi får av å stå fl ere sammen i samme 
hjørne i ringen er vel så viktig. Miljøet vi har 
stimulerer til mer trening og mer samvær – og 
det er utrolig givende, sier hun. 

For egen del er hun også interessert i kosthol-
dets betydning for sykdomstilstanden, og har 
tenkt å forske litt på det i praksis. Det samme 
gjelder yoga, meditasjon og andre stressdem-
pende metoder. For hun er kanskje av den litt 
utålmodige typen. 

– Jeg greier kanskje aldri å slå meg helt til ro 
med tanken på at jeg kanskje aldri faller helt 
til ro, avslutter Tone med et underfundig smil. 
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Det er ingen holdepunkter for at korona-
viruset er mer smittsomt for personer med 
Parkinsons sykdom enn andre, og det fi nnes 
foreløpig svært lite konkret informasjon om 
hvordan koronasykdom forløper hos disse. 
Det kan imidlertid antas at noen, spesielt 
eldre personer med langtkommen Parkinsons 
sykdom, har høyere risiko for et mer alvorlig 
forløp av koronasykdom ved smitte. Det vik-
tigste tiltaket for gruppen, som for resten av 
befolkningen, er å unngå smitte, og generelt 
anbefaler Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser å følge Helsedirektora-
tets retningslinjer for smitteforebygging. 

Risikogrupper
Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) kriterier 
vil personer over 65 år, betraktes å ha lett økt 
risiko, og personer over 80 år å ha moderat/
høy risiko for alvorlig forløp av koronasyk-
dom. Å være sykehjemsbeboer inngår som et 

KORONA OG 
PARKINSON

annet kriterium for gruppen med moderat/
høy risiko. Dette tilsier at mange personer 
med Parkinsons sykdom vil betraktes som 
risikopersoner på disse kriteriene alene.

Korona og parkinson
Det fi nnes foreløpig svært lite konkret infor
masjon om hvordan koronasykdom forløper 
hos personer med Parkinsons sykdom. Per-
soner med velregulert parkinson forventes å 
ha lik risiko som befolkningen ellers. Det kan 
imidlertid antas at noen personer, spesielt de 
med mer langtkommen Parkinsons sykdom, 
er sårbare for et mer alvorlig forløp uavhengig 
av andre faktorer, f.eks. pga. redusert hoste-
kraft, uttalt stivhet i åndedrettsmuskulatur 
eller vesentlig redusert funksjonsnivå. 

Forsiktighetsprinsipp
Selv om Parkinsons sykdom ikke nevnes 
spesifi kt i FHIs oppdaterte defi nisjoner av 
risikogrupper, er alvorlige helsetilstander, 
deriblant nevrologiske sykdommer som med-
fører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, 
tatt med som et av kriteriene som er forbundet 
med moderat/høy risiko for alvorlig forløp av 
koronasykdom uansett alder. Dette ifølge FHI 
ut fra et forsiktighetsprinsipp. 

FHI gjør oppmerksom på at det vil være store 
individuelle forskjeller innad i gruppene, og 
at vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, 
og ikke for den enkelte person. Personer 

Etter fl ere måneder med et samfunn preget av Covid19, 
er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål knyttet til 
koronaviruset isolert sett og i sammenheng med Parkin
sons sykdom. Vi følger råd og retningslinjer fra myndig
hetene og er samtidig i tett dialog med nevrologiske 
fagmiljøer, blant annet Nasjonal kompetansetjeneste 
for bevegelsesforstyrrelser (NKB). 

Guido Alves er 

 professor, overlege 

og leder i NKB

med Parkinsons sykdom bør fortsette med 
 pågående behandling og kun gjøre endringer 
i samråd med lege. 

Infl uensavaksine 
Det fi nnes per i dag ingen spesifi kk behandling 
eller vaksine mot Covid-19. Folkehelseinstituttet 
anbefaler at personer i risikogrupper skal ha 
infl uensavaksine hver sesong, og pneumo
kokkvaksine (mot en bakterie som blant annet 
kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Det er 
viktig å understreke at disse vaksinene ikke vil 
kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Kontakt nevrolog
Dette er en krevende situasjon for alle, og 
kommunikasjon er avgjørende. Hvis du opp-
lever endringer vedrørende din parkinson og 
har behov for å komme i kontakt med nevro-
log, er det viktig å ta kontakt med sykehuset 
og forklarer det. Beslutningen om hvem som 
får timer når baserer seg på en medisinsk 
faglig vurdering, men sykehuset kjenner ikke 
til endringer hos den enkelte hvis de ikke får 
beskjed. Ikke vær redd for å ta kontakt.

  For aktuelle råd, se:
fh i.no/nettpub/coronavirus/fakta/ 
risikogrupper/

ALENE
Det er ikke spesielt enkelt å ha parkinson. Sykdommen 
 påvirker hvert menneske forskjellig, og vi har ulike forutset
ninger for å møte de praktiske og emosjonelle utfordringene 
sykdommen fører med seg. Å bo og leve alene er en faktor 
som for de fl este gjør det enda mer krevende å håndtere 
 utfordringene, både de praktiske og de emosjonelle. 

Denne brosjyren er først og fremst skrevet for deg som bor 
alene eller har en livssituasjon som innebærer at du i hoved
sak er alene om å følge opp din egen sykdom og alt som 
følger med. Den tar utgangspunkt i situasjoner og problemstil
linger som er spesielt relevante for deg som bor alene, med 
forslag til ting du kan gjøre for å møte utfordringene på best 
mulig måte. 

I tillegg til praktiske råd får du også sorgmuntre betraktninger 
og sideblikk som minner oss på at livet er mangfoldig, og at 
når det kommer til stykke, er det i deg selv du fi nner meste
parten av livets lykke. 

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

Brosjyren kan bestilles på våre hjemmesider, parkinson.no. 
Der ligger den også gratis tilgjengelig for nedlasting. 
Brosjyren kan bestilles på våre hjemmesider, parkinson.no. 
Der ligger den også gratis tilgjengelig for nedlasting. 

Dette er en krevende situasjon for alle, og 
kommunikasjon er avgjørende. Hvis du opp-
lever endringer vedrørende din parkinson og 
har behov for å komme i kontakt med nevro-
log, er det viktig å ta kontakt med sykehuset 
og forklarer det. Beslutningen om hvem som 

faglig vurdering, men sykehuset kjenner ikke 
til endringer hos den enkelte hvis de ikke får 
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Advokaten forklarer:

ARV OG TESTAMENT

Når du oppretter et testament, får du selv 
større mulighet til å bestemme over dine 
eiendeler etter at du har gått bort. Dagens 
familier er ikke alltid så enkle i sin struktur, 
og et testament gir deg god oversikt og hindrer 
konfl ikter.

Noen er gift, andre er samboere, vi har felles-
barn og særkullsbarn (barn fra tidligere for-
hold). Samboere har færre rettigheter enn 
ektefeller, og det kan være smart å opprette 
et gjensidig testament for å sikre den du bor 
sammen med. Særkullsbarn har arverett på 
samme vilkår som et pars felles barn.

Fra fi lmer kjenner vi kanskje testamenter som 
gjør hele familien arveløs og hvor alle pengene 
går til naboens katt. Slik fungerer det ikke i 
Norge. Vi har en arvelov som har såkalte plikt-
delsregler, som du ikke kan testamentere deg 
bort i fra. Hvis et testament bryter mot disse 
reglene, altså ikke respekterer pliktdelsarven, 
så vil det være ugyldig. 

Hvis du har barn, i loven kalt livsarvinger, har 
de krav på minst to tredjedeler av det avdøde 
etterlater seg, men avgrenset til 1 million kro-
ner per livsarving. Dersom et arveberettiget 
barn har gått bort, har deres eventuelle barn 
krav på arvedelen.

En ektefelle har krav på en fjerdedel av net-
toformuen til den som er død, eller minimum 
4 G, avhengig av avdødes økonomi (1 G er i 
dag rett under 100.000 kroner). 

Når du har oppfylt disse pliktdelene, kan du 
selv bestemme hva som skal skje med resten 

Tanken på å opprette et testament kan være fremmed eller ubehagelig, det 
handler om noe som skjer etter at vi er borte. Et testament er likevel et viktig 

virkemiddel for å fortelle hva du ønsker. Det kan gjøre det lettere for de som er 
igjen å fordele boet – og å bearbeide sorgen.

JUS

Tekst: 
Øystein Hagen,

Partner/advokat 
Advokatfi rmaet Tveter 

og Kløvfj ell AS

Foto:
Advokatfi rma Tveter 

og Kløvfj ell

av arven. Du kan selvfølgelig velge at den skal 
gå til de samme som arver deg etter loven, 
men du kan også velge å tilgodese for eksem-
pel en nær venn eller hjelper, en slektning, 
eller en organisasjon eller sak du bryr deg om. 

Hvis du ikke har livsarvinger eller ektefelle, 
kan du bestemme over hele arven selv. 

Når du skal opprette et testament, bør du 
starte med å få oversikt over hvilke eiendeler 
du har. Det kan være for eksempel eiendom, 
bankinnskudd, møbler og annet. 

Så kan du i testamentet bestemme hvem som 
skal ha hva. Du kan velge å testamentere bort 
alt du kan rå over til en bestemt person, eller 
gi en bestemt gjenstand til en person, eller for 
eksempel en prosentandel av det du etterlater 
deg til en eller fl ere personer eller organisa
sjoner. Du kan også testamentere bort en fast 
sum, men ettersom formuen din kan forandre 
seg etter at testamentet er skrevet, kan det 
være en fordel å bruke prosenter / andeler 
heller enn faste summer. 

Det er ikke nødvendig å bruke advokat til 
å sette opp et testamente, men hvis du har 
“kompliserte” familieforhold med dine, mine 
og våre barn, eller store eiendeler, kan det 
være en fordel å snakke med en advokat slik 
at du er sikker på at alt blir riktig. 

Du kan altså sette opp testamentet selv, men 
vær obs på at det er strenge formkrav for at 
et testament skal være gyldig. Hvis disse for-
melle reglene ikke er fulgt, vil testamentet 
være ugyldig.

Formkrav til et testament: 

• Du som skriver testament (testator) må som 

hovedregel være over 18 år og myndig.

• Testamentet må være skriftlig, og underskrives 

av testator.

• Det må være tydelig at det er et testament.

• Testamentet må underskrives av to vitner 

som er over 18 år. Vitnene trenger ikke å vite 

innholdet i testamentet, men de skal vite at det 

er et testament de bevitner. 

• Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet, 

eller være nær noen som er det.

• Det er ingen krav til hvordan det oppbevares, 

men det kan være lurt å enten tinglyse 

testamentet hos tingretten, eller fortelle dine 

nærmeste at det fi nnes et testament slik at 

du sikrer at det blir funnet. Oppbevar det 

sikkert, for eksempel på et trygt sted hjemme, 

i en bankboks, hos en advokat eller altså hos 

tingretten. 

• Du må ikke bruke advokat, men gjør du det er 

du sikker på at formelle regler er på plass og 

at testamentet er klart og forståelig. Har du 

kompliserte familieforhold, kan det være smart 

å bruke en advokat slik at alt blir riktig etter 

lovens fordelingsregler.

Fakta om arv og 
testamentariske gaver: 

• I dag skriver 10 prosent av nordmenn 

et testament. 

• Av disse, gir fi re prosent en gave i testamentet 

til en organisasjon. 

• Det utgjør hvert år ca. 500 millioner til 

gode formål.

• De største grunnene til at mange ikke 

skriver testament er:

• føler ikke behov

• tror staten ordner opp

• synes det er for tidlig

• vil ikke tenke på det

• Hvis man ikke har arvinger og ikke skriver 

testament, vil arven gå til Landsrådet for   Norges 

barne og ungdomsorganisasjoner. 

Kilde: Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner i Norge, 
ved Runar Døving.

GRATIS JURIDISK 
RÅDGIVNING

Parkinsonforbundet har avtale med 

Advokatfi rmaet Tveter og Kløvfj ell. 

Som medlem får du: 

• Gratis førstegangskonsultasjon 

på én time

• Redusert timepris på ytterligere 

hjelp på 1 325 kr/t

Avtalen kan brukes til det du måtte trenge, 

også for eksempel hjelp til fremtidsfullmakt 

eller testament. 

Norges Parkinsonforbund dekker inntil 5 

timer advokathjelp hos Tveter og Kløvfj ell 

til opprettelse av testament hvis forbundet 

er tilgodesett i testamentet (uavhengig av 

sum/størrelse). Forbundet får ikke kjenn

skap 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 (advokatutgifter 

betalt av myndighetene) eller en rettshjelps

ordning via en innboforsikring.

For å benytte deg av avtalen

kontakt:

Advokatfi rma Tveter og Kløvfj ell

telefon: 22 17 74 00 

epost: advokat@klovfj ell.no

Fortell at du er medlem av Norges 

Parkinsonforbund, og ønsker å  benytte 

deg av medlemsavtalen.
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Karen Aardal har sans for to streker under 
svaret. Matematikeren skrev sitt første tes-
tament allerede i begynnelsen av 30-årene: 
Ektemannen hadde barn fra tidligere ekte-
skap, det hadde ikke hun. Det første testamen-
tet ble skrevet for at et eventuelt arveoppgjør 
skulle være ryddig overfor hans datter. Mange 
tror at et testament er endelig. Det trenger 
det ikke være. Karen har endret sitt testament 
fl ere ganger.

Ubesvarte spørsmål 
Mange tror at de dør veldig forberedt. Det er 
ofte ikke tilfellet. Ved å skrive testament håper 
Karen at hun vil gi dem som blir igjen klare 
svar på hva hennes siste vilje er. Hun vet selv 
hvor vanskelig det kan være å bli etterlatt med 
mange ubesvarte spørsmål. Da hennes for-
eldre døde, satt Karen og søsteren igjen med 
mange spørsmål. 

– At livet en gang tok slutt var ikke noe vi 
snakket om hjemme hos oss, forklarer hun.

Rom til å sørge 
Noen år senere døde Karens tante. I motset-
ning til foreldrene var tanten ikke redd for å 
snakke om døden, eller hvordan hun ønsket å 
fordele arven etter seg. Da hun gikk bort visste 
etterkommerne både hvordan hun ønsket sitt 
siste farvel, og hvordan hun ønsket sitt jor-
diske gods fordelt. De hadde stått hverandre 
svært nær og Karen tok tapet av tanten tungt. 
At tanten hadde avklart så mye på forhånd 
gjorde det lettere for Karen å få rom til å 
sørge.

Åpenhet 
Karen har også valgt å være åpen. Både om at 
hun har et testament, og sine ønsker når hun 
ikke er her mer. Det gir barna en trygghet, 

PRATEN SOM 
HINDRER KONFLIKT

Karen Aardal har gjort det som stadig fl ere av oss gjør, skrevet 
testament. Hun har også valgt å snakke åpent med sine 

nærmeste om arv, noe som har bidratt til å skape forståelse. 

forklarer hun. Karen presiserer viktigheten av 
at foreldrene er de som tar initiativ til en slik 
samtale. 

– Barna kan vegre seg fordi de er redde for å 
fremstå som om de «graver i arven». Åpenhet 
kan også bidra til å luke vekk kilder til uenig-
het og eventuelle arvetvister, som kan komme 
til overfl aten når verdier skal fordeles, sier 
hun.

Alle kan hjelpe litt 
Karens samtaler om arv formet ideen om å 
inkludere humanitære organisasjoner i sitt 
testament. Det er naturlig at man vil tilgodese 
sine arvinger, men som akademiker og mor 
tror hun ikke barn tar skade av å bidra til å 
skape sin egen verdi og velstand. 

– Som menneske er det godt å ha noe å jobbe 
for, forklarer Karen. Hun håper også at barna 
kan bli stolte av å ha foreldre som bidrar til 
felleskapet. 

– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe 
litt, avslutter Karen Aardal med et smil.

SØK OM 
FONDSMIDLER 

Det kan søkes om midler til prosjekter – både 
ettårige og fl erårige – 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 november/ desember 2020. 

Søknaden skal være på maks fi re sider 
og må inneholde: 
• Prosjektbeskrivelse 
• Et spesifi sert budsjett over inntekter og 

 kostnader for prosjektet 
• Navnet på prosjektets ansvarlige leder 

Når prosjektet er fullført må det: 
• Utarbeides en rapport med resymé, stilet til 

styret i Norges Parkinson Forskningsfond 
som sendes til fondet innen 31.01, året etter 
 prosjektet avsluttes. 

• Skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 
31.01 året etter prosjektet avsluttes, som kan 
publiseres i  medlemsbladet Tema parkinson. 

Søknaden sendes elektronisk til: 
Norges Parkinson Forskningsfond 
E-post: forskning@parkinson.no 
Merket: Søknad 2020

Søknadsfrist 9. november 2020

Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut 
midler til de formål som er angitt. 

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 medisiner 

og behandling som 

eff ektivt bremser syk

dommen. 

TESTAMENT

Tekst og bilde: 
Det gode Testament 

detgode testament.no

FORSKNINGSFOND

Norges Parkinson 
Forskningsfond hvori 

opptatt Dagny og 
Michael Børsums 

legat. 

Foto:
Anders M. Leines
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EN STOR TAKK FOR GAVEN FRA: 
Østerdalen Parkinsonforening
Tone Elis Mæland
Edvard Johan Andersen
Irene Luise Ihlen

VI TAKKER FOR ALLE GAVER  
TIL MINNE OM: 
Paul Åge Paulsen
Baard Bjarne Maurud 
Anna Moss Sørensen
Roald Johan Pedersen
Victor Hvistendahl
Asbjørn Kristian Arnsen
Ingunn Leistad Moe
Per Gunnar Bratlie
Hans Gerard Vikse
Arne Oshaug
Ingeborg Aanesen
Bodil Frostad
Ingrid Lisbeth Steinsvik
Arnold Sundet
Hans Torvald Aasgaard
Gerd M. Vatne
Harald Solheim
Anne Hoff Backe
Monika Wik
Per Bjerkåsholmen
Marit Granli
Randi Andersen

Gi din gave til  kontonummer:

6116.56.67289 

eller på parkinson.no/gave

Alle som har gitt 500 kroner eller mer i gave 

til Norges Parkinsonforbund i løpet av et 

kalenderår kan få skattefradrag for gaven(e), 

forutsatt at vi har ditt fødsels nummer. 

Du kan få skattefradrag for gaver inntil 50 000 

kroner (2020).

ET GODT LIV, ET GODT MINNE

Alle deres verdier skulle inn i et fond, og fire 
organisasjoner som var viktige for ekteparet 
skulle få overskuddet av fondet. Norges Par-
kinsonforbund er en av disse organisasjonene. 

Ekteparet levde et rolig liv på Gjøvik. Sammen 
var de aktive i IOGT sin losje på Gjøvik. Her 
hadde de vært medlemmer hele sitt liv – 
 faktisk ble de innmeldt i henholdsvis 1930 
og 1935! Dette forteller Kirsten Tangen, som 
i 20 år var styreleder for Helga og Ingolvs 
 minnefond. 

Kirsten forteller om et hyggelig og stillferdig, 
men sosialt og omgjengelig par. Hun forteller 
om Helga sin humor – som eksempel fra et 
møte der de diskuterte medlemsverving til 
losjen. «Nei, må vi det da», svarte Helga – 
«vi har det jo så hyggelig vi som er her nå, vi 
 trenger ikke flere». 

Helga og Ingolv Ness hadde ingen direkte 
etterkommere, og de gjorde tidlig klart for de 
rundt seg at verdiene etter dem skulle gå til 
veldedige formål. IOGT losjen der de hadde så 
mye av sine sosiale liv var en naturlig motta-
ker. Norges Parkinsonforbund, LHL og Kreft-
foreningen var de tre andre organisasjonene 
ekteparet ønsket å støtte. Helga og Ingolv ga 
en fjerdedel til hver organisasjon. 

I mange år bidro fondet med kjærkomne 
 inntekter til alle fire organisasjoner. Men med 
de siste årenes lave renter var det dessverre 
etterhvert begynt å bli større utgifter forbun-
det med å drifte fondet, enn det gav i avkast-
ning til organisasjonene. 

Lucie Helene Gulbrandsen
Odd Vidar Holthe
John Sigve Svanes
Trond Gustavsen
Anne Sofie Blaaflat Mundal
Anne Bakke
Liv Margareth Agerbo
Odd Barstad
Arnt Ludvig Nygård
Sølvi Hundekilen
Torgeir Øksne
Ole Johannes Lundhagen

VI TAKKER FOR INNSAMLEDE MIDLER
Bursdags innsamling på 
Facebook 
Stine Wist
Hrafnhildur Ýr Elvarsdóttir
Rune Andre Olsen
Terje Arnesen 
Christine Bjørnstad 
Kristine Løvenskiold 
Synnøve Tomren
Even Kahrs
Nora Husøy
Torild Korsvold
Gerd Hoff Jensen 
Norodd Markussen
Kristin Johansen 
Henning Bruun

Mathilde Sele
Sigve Klakegg
Synne Holst Hansen
Line Christensen

Innsamling på Facebook 
Else Brit Hult
Bjørn Bolga Sakariassen
Inger-Lise Vik

Andre innsamlinger
Ivar Schjølbergs 80-års dag
Olav Skarvatuns 60-års dag 

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.

Fondets styre søkte derfor om å få oppløse 
fondet og betale ut verdiene til organisasjo-
nene som var tilgodesett i testamentet. Det 
fikk de lov til i 2020. 

Hele 357.000 kroner kommer arbeidet for 
mennesker med parkinson til gode, etter 
Helga og Ingolv sitt gode ønske for over 
20 år siden.

Forfatteren David Eagleman skrev en gang at 
ethvert menneske dør tre ganger. Først når 
kroppen slutter å fungere, andre gang når 
kroppen føres tilbake til jorden. Og den tredje 
døden, det er siste gang noen sier navnet ditt. 

Helga og Ingolv Ness sitt minne vil holdes i 
live i mange år fremover, takket være deres 
generøsitet i livet. 

Vi minnes Helga og Ingolv, med stor 
 takknemlighet og varmt hjerte. 

Ingolv var en snekker fra Østerdalen. Kona Helga var fra Brandbu, 

og sammen hadde de sitt liv på Gjøvik. Da Ingolv gikk bort i år 2000, 

tre år etter kona, kom deres felles testamente frem. 

TESTAMENT

Tekst:
June Alexandersen/

Beate Sørum

Foto:
Shutterstock/

Janis Eglins

Vil du vite mer om gave i arv og 

testament?

Arven etter deg kan gjøre mye godt for din 

hjertesak. Arve gaver gjør det mulig å finansiere 

god norsk forskning på parkinson, å jobbe 

med politiske rammevilkår for mennesker med 

parkinson, og å ha gode kurs og tilbud. 

Ta kontakt med giveransvarlig June 

Alexandersen på telefon 22 00 83 03 eller epost 

june.alexandersen@parkinson.no

På detgodetestament.no finner du mer 

informasjon om arveregler i Norge, om det å gi 

til frivillige organisasjoner, eksempler og lovkrav 

til testamenter og inspirasjon fra andre som har 

skrevet et testament.
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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:

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!

RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER
Med vestlandsk natur som ramme tilbyr vi rehabiliteringsopphald ved Parkinson sjukdom.
Vi har gode, tilrettelagte fasilitetar og dyktig fagstab til rettleiing og oppfølging. Tilbodet vårt
inkluderer trening innan mellom anna LSVT Big-metoden og  PWR, samt undervisning med
hovudvekt på kognitiv terapi, mestringstrategiar og endringsprosesser. I tillegg til å nytte både
basseng, gymsal og treningssalar innandørs, legg vi stor vekt på å nytte naturen rundt oss
som ein treningsarena.

Sjå vår heimeside www.rkhr.no for meir informasjon

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Tlf. 74 12 46 50 - post@kastvollen.no

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold; grupper for DBS opererte, LSVTbig, PWR,
nydiagnostiserte, vanlige gruppeopphold.

For nærmere info se vår hjemmeside www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.

RINGEN REHABILITERINGSSENTER AS
Tlf. 62 33 45 00 – Fax. 62 33 45 99
post@ringen-rehab.no – www.ringen-rehab.no

Rehabiliteringstilbud
Ringen Rehabiliteringssenter har avtale med Helse Sør-Øst om spesialisert rehabilitering
av personer med Parkinsons sykdom.

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

I tillegg LSVT BIG med opplegg over 4 uker, samt individuell døgn på 4 uker
og dagopphold over 4 uker.
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Ofte er det flere veier å gå

SAMVALG
går ut på at du får informasjon om de ulike  
behandlingsmulighetene som finnes for din  
sykdom. Så diskuterer du disse med helsepersonell. 
Sammen kommer dere fram til hva som vil være  
best for deg.

Referanse: helsenorge.no/rettigheter/samvalg#huskelis-
te-for-deg-som-ønsker-samvalg, lest av 08.02.2019. 

Her er               enkle 
spørsmål du kan  
stille legen1

Hvilke alternativer  
har jeg?

1

Hva er sannsynligheten  
for ulike fordeler og 

ulemper?

2

Hvor sannsynlig er det at jeg 
vil oppleve disse fordelene 

og ulempene?

3

Parkinsonsposten_A4.indd   1 26.02.2019   13:38
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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.

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

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

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

notodden.kommune.no

Nevrologisk
1478 LØRENSKOG

Tlf. 67 96 31 30

Mestringshusene AS
Follsjøveien 1276, Bolkesjø

3680 NOTODDEN
Tlf. 35 01 95 00 - www.mestringshusene.no

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

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10
www.johsgranas.no

avd Helse
Simdalvegen 1, 5783

EIDFJORD
Tlf. 53 67 35 00

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

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no

Tlf. 69 89 82 50

Cerebrum Nevrologi
Dr. Stein Bror Strandquist

Grev Wedels gate 10
3111 TØNSBERG

Tlf. 913 02 134

Karin Rød As har
samarbeidsavtale med

Vestfold Parkinsonforening.
Qigong trening hver torsdag i

Sandefjord Helsepark.

Rolige, energigivende øvelser
som gir økt balanse,

bevegelighet og en indre ro.
Kontakt Karin Rød

Tlf 97160437
www.karinrod.no

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Mykjemeir
Asker AS

Fusdal Terrasse 3
1387 ASKER

Tlf. 970 83 499

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

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

Byggmesteren
Tromsø AS
Ringvegen 75
9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 00 62

Drammen
Sveiseservice AS

3036 DRAMMEN
Tlf. 473 27 729

Test oss på service
og kompetanse.

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Haugesgate 9
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60
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FORBUNDETS ADMINISTRASJON

Magne Wang Fredriksen
Generalsekretær

Thyra Kirknes
Assisterende generalsekretær

Sverre Nilsen
Informasjonskonsulent

Anette Bekkelund
Informasjonskonsulent

Kathrine Veland
Rådgiver

Linda Paulsen Vik
Organisasjonskonsulent

Zara Akhtar
Administrasjonskonsulent

June Alexandersen
Giver og prosjektrådgiver

Ragnhild Støkket
Helsefaglig rådgiver

FORENINGSOVERSIKT PR SEPTEMBER 2020

FORBUNDSSTYRET

Trygve Andersen
Forbundsleder

Pål Christian Roland
Nestleder

Ketil Hanssen
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen
Styremedlem

Kari Brekke Arnesen
Styremedlem

Heidi E. Aadde Bye
Styremedlem

Astrid Nielsen Skauge
Styremedlem

Steinar Karlsen 
1. varamedlem

Per Bjørn Erikstad, 
2. varamedlem 

Arnt Zimmermann, 
3. varamedlem 

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

Når en i familien får parkinson, opplever 
mange familier store endringer. Sammen må 
familiemedlemmene fi nne ut hvilke mulig
heter og utfordringer den nye situasjonen gir. 
Behovet for å snakke sammen om nåtid og 
fremtid kan kjennes ubehagelig, men er nød-
vendig. Vi håper fi lmene kan inspirere til å få 
til nettopp disse samtalene og kanskje gjøre 
det lettere å forklare overfor både hverandre 
og omverden om ulike situasjoner og sympto-
mer som kan oppstå ved sykdommen.

FAMILIE I ENDRING
Tidligere har vi blitt kjent med en helt vanlig 

familie bestående av mor, far, sønn og 

datter gjennom animasjonsserien Livet med 

parkinson. Her følger vi familien gjennom ulike 

faser når pappaen får diagnosen. Nå har det 

gått noen år og den eldste datteren skal fl ytte 

hjemmefra. To nye episoder er nå produsert 

og tilgjengelige.

Film 1 – «Livet med parkinson 
– en familie i endring» 
Denne episoden handler om hvor
dan det kan være å være barn av 
personer med parkinson, enten man 
er liten, ungdom eller i ferd med å bli 
voksen. Familiens datter er i ferd med 
å bli voksen, og planlegger å fl ytte 
hjemmefra. Ansvaret tynger og hun er 
bekymret for mange ting, og spesielt 
for sin yngre bror.

Film 2 – “Livet med parkinson
 – å fi nne balansen» 
I denne episoden strever familien med 
å fi nne balansen i hverdagen etter at 
datteren fl yttet ut. I fi lmen får vi et sterkt 
innblikk i hvordan unge pårørende 
selv opplever og håndterer familiens 
utfordringer – både som hjemme
boende og utfl yttet. Du får se  hvordan 
familien etter hvert tar nye grep i 
hverdagen for igjen å fi nne balansen 
sammen som familie, og samtidig 
ivareta faren på best mulig måte.

Organisasjonskonsulent

Administrasjonskonsulent

June Alexandersen
Giver og prosjektrådgiver

Helsefaglig rådgiver

Til sammen åtte episoder om 

den helt vanlige familien ligger 

tilgjengelig på våre hjemme

sider og på vår Youtubekanal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGDER 
Leder: Erik Dyngvold
480 32 695 
agder@parkinson.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSLO/AKERSHUS 
Leder: Tor Halvorsen 
97 50 97 22
torhal@outlook.com
osloakershus@parkinson.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

Pårørende
14. OKTOBER KL.17.00–18.30

Om hjemmet: Når alt blir nært og livet blir hjemme, med 

familie terapeut BjørnTore Bergem

28. OKTOBER KL. 17.00–18.30

Foredrag med parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket

Mange pårørende opplever koronatiden som ekstra 
utfordrende. Noen har mye mer tid sammen en normalt, 
noen får mye mindre tid sammen, noen har begrenset 
fysisk kontakt, og for andre kan omsorgsoppgavene og 
ansvaret føles ekstra krevende. Dette prosjektet er støttet 
av Stiftelsen Dam. 

Arv og testament
7. OKTOBER KL. 13.00–14.00

Lurer du på hvem som vil arve deg, eller hvordan et 
testament skal se ut? Har du spørsmål rundt opprettelse 
av testament? Hvordan går du frem dersom du ønsker å 
gi deler av arven til en venn, annen slektning eller et godt 
formål? Advokatene Tveter og Kløvfjell går gjennom de 
ulike temaene i webinaret 7. oktober.

Arbeidsliv
20. OKTOBER KL. 13.00–14.30

Seminar med jurist Atle Larsen

Det har i løpet av året blitt gjennomført til sammen fem 
webinarer for deg som fortsatt er i arbeid eller på vei ut 
av arbeidslivet. Jurist Atle Larsen gir deg oversikt over 
regler og rettigheter du som kronisk syk har innenfor 
arbeidslivet. Etter presentasjonen med Atle er det mulig-
het til å stille spørsmål og diskutere. Dersom du ikke har 
hatt muligheten til å delta, ligger alle foredragene med 
Atle tilgjengelig på våre hjemmesider. Dette prosjektet 
er støttet av Stiftelsen Dam. 

Hvem kan hjelpe?
21. OKTOBER KL. 11.00–13.00

Samlet fagpanel svarer på spørsmål fra deltakere og 

publikum

Livesending som streames direkte på Facebook. Et 
samlet fagpanel bestående av ergoterapeut, sykepleier, 
logoped og fysioterapeut svarer på spørsmål fra publi-
kum. Den første sendingen i denne serien gjennomføres 
i oktober i år, mens de andre vil bli i januar, mars og 
juni neste år. Spørsmål til fagpanelet kan sendes inn på 
sos@parkinson.no fra den 20.10.-21.10 fram til klokken 
13.00. Innsendte spørsmål anonymiseres og blir besvart 
direkte på livseningen. Dette prosjektet er støttet av 
 Stiftelsen Dam. 

WEBINARER FOR 
ENHVER SMAK
I år har vi ekstra mange webinarer grunnet 

koronasiutasjonen. Noen er gjennomført allerede, 

mens flere står for tur med tematikk vi vet mange er 

opptatt av. Alle våre tilbud om webinarer er gratis 

og blir alltid annonsert på våre hjemmesider.

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

å delta er en datamaskin, nettbrett eller telefon med internett. 

Du melder deg på via våre hjemmesider parkinson.no. 


