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Å få atypisk parkinsonisme setter helt nye rammer for 
livet. Men når ingenting er som før, kommer alt an på hva 
du tenker og gjør. Nina Helene har multisystematrofi og 
har lært seg å ta vare på øyeblikkene.
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Sola snur og vi går mot lysere tider. For mange 
er desember julefeiring med hyggelig samvær 
med nære og kjære, og i år håper vi å kunne 
samle flere rundt bordet enn det som var lov 
i fjor. 

Selv er jeg så heldig å kunne feire jul på  fjellet. 
Det blir tredje året på rad, og det er stas å 
kunne skape nye tradisjoner i egen hytte. 
Hugge juletre, lage snølykter, dekke bord og 
spise god mat med mine nærmeste. 

2021 går mot slutten. Et år som dessverre 
 fortsatt er påvirket av korona, men der vi ser 
lys i enden av tunnelen ved at de fleste av oss 
har fått to og venter på tredje vaksinedose. 

For meg har året vært preget av oppstart i 
ny jobb. Det har vært spennende og lærerikt. 
Jeg har truffet og blitt kjent med mange flotte 
mennesker, noen med parkinson, noen pårø
rende og andre som av ulike grunner har en 
tilknytning til Norges Parkinsonforbund. Jeg 
er særlig takknemlig over alle som har delt 
sine historier. 

En av de som har gjort størst inntrykk på meg 
er Nina Helene Hillestad. Hun har i en alder 
av 49 år fått diagnosen atypisk parkinsonisme, 
nærmere bestemt multisystematrofi (MSA). 

God jul til alle lesere 

LEDER

Britt Inger Skaanes 
Generalsekretær

Foto: 
Terje Rakke 

Nina Helene er like gammel som meg og jeg 
hadde gleden av å treffe henne på arrange
mentet Sykt Aktiv i Trondheim i september. 

I denne utgven av Tema parkinson kan også 
du bli bedre kjent med en av de sterkeste og 
modigste damene jeg har møtt. Jeg tror vi alle 
har noe å lære av Nina Helene. Ikke utsette 
noe man har lyst til å gjøre, holde seg fysisk 
aktiv på det nivået man er, og å velge å tenke 
positivt. 

Det gjelder å se på mulighetene. I bladet du nå 
sitter med ser vi også på individuell plan, kan
skje dette er en mulighet flere kan vurdere?

Jeg håper dere alle skaper dere en riktig god 
jul. Tenn et lys, fyll koppen med noe godt å 
drikke, ring en det er lenge siden du har snak
ket med, skriv et julekort. Ta vare på øyeblik
kene. Utfordre gjerne deg selv litt, slik som 
Nina Helene gjør hver eneste dag. Velg aktivi
teter som gir deg glede. 

Riktig god jul ønskes fra
Britt Inger Skaanes
Generalsekretær
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Side 06
Spørreundersøkelsen 
2021 viser at koronatiden 
har satt sine spor

Både personer med parkinson og 
pårørende har hatt ekstra store 
utfordringer i forbindelse med korona-
situasjonen. Det bekrefter pårørende 
og styremedlem Heidi Bye.

Side 18
Nina Helene Hillestad (49) vil bli 
husket som glad og positiv

Atypisk parkinsonisme er sjeldent, men 
det rammer likevel noen. Nina Helene har 
multisystematrofi (MSA) og har erkjent at livet ikke 
blir helt slik hun hadde tenkt. Hun er opptatt av å 
gjøre ting hun blir glad av, for eksempel isbading. 
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Side 24
Synsutfordringer ved 
parkinson  

Magne Helland har vært optiker et helt 
yrkesliv. Da han selv fikk parkinson 
begynte han å lete etter dokumentert 
forskning. Nå etterlyser han mer fokus 
rundt sammenhengen mellom syn og 
parkinson.

Styret og 
 administrasjonen i 
Norges Parkinsonfor
bund ønsker alle  våre  
medlemmer, tillitsvalgte og 
samarbeidspartnere en riktig 
god jul og godt nytt år!
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Vi har som en eksklusiv gruppe fått 

helsemyndighetene med på å 

igangsette et nettverk med mål om å 

høyne kompetansen om parkinson hos 

de faggruppene vi hyppigst vil få 

behandling av. Denne enestående 

muligheten må vi ta vare på.

Torbjørn Akersveen

PARKINSSONNET

Av: 
Anette Bekkelund  

 

BRUKER KOMPETANSE 
I ALLE LEDD

Du skal få muligheten til gode helsetjenester av kvalifisert 

personell med parkinsonkompetanse uansett om du bor i 

Oslo, Flisa, Randaberg eller Skjervøy. Det er hensikten med 

helsemodellen ParkinsonNet som nå gradvis sprer seg over 

hele landet. 

Gradvis større nettverk
De røde markerte områdene på norgeskartet 
viser hvilke områder som i skrivende stund er 
i gang med å lære opp fagpersoner og helse
personell innenfor Parkinsons sykdom og 
 atypisk parkinsonisme. Diagnosene er kom
plekse og de aller fleste trenger hjelp fra det 
offentlige i løpet av sykdomsforløpet. Samtidig 
som vi lever lenger, vil også hyppigheten av 
parkinson øke i takt. Derfor er parkinson
kompetanse i helsetjenesten viktig nå og i 
fremtiden, og er selve kjernen til at norske 
myndigheter har bedt alle landets helseforetak 
om å gradvis iverksette ParkinsonNet. I 2022 
blir det flere røde områder på kartet. 

Opplæring fagpersoner
Hittil har 650 fysioterapeuter, ergo terapeuter, 
logopeder og sykepleiere gjennomført grunn
kurs. Disse er nå en del av et nettverket som 
får utdypende og systematisk spesialopp
læring på hvert på sitt fagfelt, samtidig som de 
lærer om hva hverandres faggrupper kan bidra 
med. 

HELSE SØR-ØST 
Oslo
Ahus-området
Vestre Viken

HELSE VEST
Rogaland

ParkinsonNet Norge 
ledes av Nasjonal 
 koordineringsfunksjon 
som er  tilknyttet  Nasjonal 
Kompe tanse tjeneste for 
Bevegelses forstyrrelser, 
Helse Vest i Stavanger.

HELSE MIDT NORGE
Trøndelag
Møre og Romsdal

HELSE NORD
Troms og Finnmark

Torbjørn Akersveen er 

brukermedvirker på 

både tjenestenivå og 

systemnivå og repre-

senterer Trøndelag 

Parkinsonforening. 

Helse Sør-Øst/Ahus:  

Fysisk grunnkurs for 50 

fagpersoner tilhørende 

Ahus-området i november. 

Samtidig deltok nærmere 

100 fagpersoner digitalt 

fra Helse Midt. Foto: Per Ola 

Wold-Olsen

Enestående mulighet 
Brukermedvirkere fra vår organisasjon er 
med i utvikling og drift av helsemodellen på 
individ nivå, tjenestenivå og systemnivå. 

-Myndighetene har pekt på viktigheten av 
bruker medvirkning i alle ledd av nettverket. 
Det vil være naturlig at alle disse posisjonene 
som brukermedvirkere fylles av representan
ter fra parkinsonforeningene. Denne enestå
ende muligheten må vi ta vare på og bidra 
med brukerrepresentanter der hvor det er 
beskrevet. 

Innledningsvis vil den viktigste oppgaven 
være å bistå med etableringen for å sikre at 
nettverket får bred tilslutning i de forskjellige 
faggruppene i nettverksområdene. Bruker
representantene må bidra til at parkinson
foreningene blir gjort kjent med nettverket, 
slik at hele vår organisasjon bidrar det enkelte 
medlem til «å selge inn» nettverket.

Det er bare gjennom en konstruktiv og enga
sjert medvirkning fra våre brukerrepresen
tanter at vi viser at vi tror på nettverket og 
dermed bidrar til å sikre at nettverket blir 
en suksess, sier Torbjørn Akersveen som er 
 brukermedvirker i Helse Midt.

15
brukermedvirkere

Antallet vil øke i takt med iverksettelse 
av nye ParkinsonNet-områder

650
fagpersoner

se oversikt parkinson.no

4
regioner

Alle landets helseregioner 
er i gang med iverksettelse 

av ParkinsonNet
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Spørreundersøkelse:

KORONATIDEN HAR 
SATT SINE SPOR

SPØRRE-
UNDERSØKELSE

Av:
Sverre Nilsen 

Tall fra Norges Parkinsonforbunds store 

spørreundersøkelse 2021 viser tydelig at koronatiden 

har satt sine spor både fysisk, psykisk og sosialt blant 

pårørende og mennesker med parkinson. 

TØFFERE PÅRØRENDEHVERDAG
I undersøkelsen sier 25% av de pårørende at 
de har vært bekymret for egen helse. – Det er 
utrolig viktig at pårørende tar vare på egen 
helse. For at jeg skal kunne være en positiv 
bidragsyter, og kunne hjelpe og støtte, så må 
min egen situasjon og helse være så god som 
mulig. Hvis ikke så ryker begge parter over
ende, påpeker Bye. 

43% av de pårørende som bor sammen med 
en person med parkinson oppgir at de i 
korona tiden har fått flere pårørendeoppgaver i 
hjemmet. – Mange ordninger og tilbud stengte 
helt ned og det var ingen plass å henvende seg. 
Avlastnings- og rehabiliteringssteder sendte 
folk hjem, og tok ikke inn brukere i denne 
perioden. Når allmenntilstanden til den med 
parkinson blir dårligere, så trenger man mer 
hjelp også. Da blir det den pårørende som må 
ta et ekstra tak i hjemmet, sier Bye.

 882 med parkinson

225 pårørende/partner   

78 andre pårørende  

I undersøkelsen oppgir hele 66% av de pårø
rende at de i perioden har vært bekymret for 
sin partner med parkinson. – Dette er høye 
tall og viser at denne pandemien slår ut på 
så mange måter, ikke bare for de som faktisk 
blir smittet, sier pårørende og forbundsstyre
medlem Heidi Bye. Hun peker på at den lange 
nedstengningen av samfunnet gjorde at vi alle 
mistet kontakt med andre mennesker via de 
forskjellige treffpunktene vi vanligvis har i 
hverdagen, for eksempel treninger og sosiale 
sammenkomster. Når det fysiske aktivitets
nivået reduseres, vil det ofte kunne påvirke 
det psykiske, understreker Bye.

1 av 4
pårørende har vært 
bekymret for egen 

helse

66%
av de pårørende 
har i koronatiden 

vært bekymret for 
sin partner med 

parkinson

25%
med parkinson har 
vært bekymret for 

egen helse

43%
av de pårørende 
har i koronatiden 

fått flere pårørende-
oppgaver i hjemmet

1 185 svar
– Det gjelder for alle uansett om vi har en 
 parkinsondiagnose eller ikke, men det slår 
hardere ut for personer som er avhengig 
av å få trent for å opprettholde best mulig 
funksjonsnivå. Som pårørende er det å stå 
ved siden av og se på tøft i det daglige, men i 
denne tiden har det vært en ekstra påkjenning 
og en stor bekymring. Redusert trening gjør at 
sykdommen tar mer tak og behovet for fysisk 
hjelp øker, sier Bye. 

-Koronatiden har vært 

ekstra tøff, sier Heidi 

Bye, pårørende og 

styremedlem i Norges 

Parkinsonforbund
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STORE MULIGHETER FOR REHABILITERING
28% av mennesker med parkinson som 
besvarte undersøkelsen har søkt om opphold 
på rehabilitering det siste året. 90% av disse 
fikk plass. Samtidig viser tallene at 26% av 
mennesker med parkinson har fått redusert 
behandlings eller oppfølgingstilbud i korona
tiden. Av disse 26% svarer 54% ja og 21% vet 
ikke på spørsmål om deres egen helse har blitt 
dårligere på grunn av dette.

Forbundsleder Trygve Andersen sier rehabili
tering er utrolig viktig for å opprettholde best 
mulig funksjonsnivå, lengst mulig. – Det er 
gledelig at 90% av de som søkte om opphold 

på rehabiliteringsinstitusjon har fått plass, 
men samtidig er det en bekymring i at vi ser 
at store grupper har fått redusert behandlings 
og oppfølgingstilbud i perioden, og de  viktige 
faste treningstilbudene ble borte mange 
 steder, understreker Andersen. 

REDUSERT SOSIAL- OG FYSISK AKTIVITET
I undersøkelsen fremkommer det at flere 
med parkinson (71%) har blitt mindre sosiale 
i koronaperioden enn de pårørende (56%). 
Heidi Bye mener det kan ha sammenheng med 
at redusert treningstilbud og aktiviteter gjorde 
at formen ble dårligere fysisk for mange med 
parkinson. Hennes erfaring er at mange tren
ger hjelp for å komme seg ut, og at begrens
ninger i tilbud reduserte det sosiale livet. 

– Samtidig var det stor usikkerhet og det å gå 
ut blant folk opplevdes som utrygt. Da er det 
naturlig heller å holde oss hjemme. Jeg opp
lever at redsel for hva koronaen kunne gjøre i 
tillegg til parkinson, også har bidratt til å gjøre 
den som har parkinson ekstra sårbar i denne 
perioden, sier hun.

Tallene viser at 22% av de pårørende har følt 
seg ensomme, mens 12% av mennesker med 
parkinson har opplevd det samme. Heidi 
Bye mener pårørende i en viss grad har flere 
arenaer og kanaler som de vanligvis kan 

benytte seg av. – Når vi ble sendt hjem og 
steder stengt ned, så ble det kanskje et større 
vakuum. Den med parkinson kjenner det på 
kroppen hver eneste dag, og det er derfor let
tere å forstå at man vil være hjemme. På den 
måten blir det lettere å forholde seg til situa
sjonen uten at det går over i ensomhet. Som 
pårørende hadde jeg kanskje kunnet opprett
holde litt mer sosiale aktiviteter, eller kommet 
meg ut på trening på egenhånd, men jeg føler 
på solidariteten overfor den med parkinson 
som da blir sittende alene hjemme, forteller 
Bye.

I undersøkelsen fremkommer det at korona
perioden har medført redusert fysisk aktivitet 
på over 40% for begge grupper. – Når alt 
stengte ned, er det å skulle gå på individuell 
trening mer utfordrende enn vi tror. Ikke alle 
har like gode muligheter i nærmiljøet. Det å 
ha noen som pusher er viktig for mange, meg 
inkludert. Det er ikke forskjell på bruker og 
pårørende i denne sammenhengen.

56%
av de pårørende 

har blitt mindre 
sosiale i  

koronatiden

90%
av de med 
parkinson 

som søkte om 
rehabilitering fikk 

plass

22%
av de  pårørende 

har følt seg 
 ensomme

26%
har fått redusert 

behandlings- eller 
oppfølgingstilbud

71%
med parkinson har 

blitt mindre sosiale i 
koronaperioden

28%
av de med 

parkinson har søkt 
om opphold på 

rehabilitering det 
siste året

15%
av de som 

har besvart 
undersøkelsen har 
vært i kontakt med 
en likeperson det 

siste året

19%
av de med 

parkinson som 
har svart på 

undersøkelsen bor 
alene i eget hjem

45%
med parkinson har 
hatt mindre fysisk 

aktivitet

41%
av de pårørende 
har vært mindre 

fysisk aktive

Forbundsleder Trygve 

Andersen sier rehabi-

litering er utrolig viktig 

for å opprettholde best 

mulig funksjonsnivå, 

lengst mulig.
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Men å måtte leve med å ha skadet noen kan 
få langt større konsekvenser. Brækhus velger 
derfor å snakke med sine pasienter om dette 
på et tidlig tidspunkt. Slik blir de bedre forbe
redt til den dagen det er på tide å gi seg. Det 
gir dem også rom til å planlegge for et liv uten 
førerkort. 

Kreative tilpasninger 
Det er ikke alltid så lett å se selv at man er 
uskikket som sjåfør. Ved kognitive endringer 
kan også redusert sykdomsinnsikt oppstå. 
Noen unnskylder seg med at de kjører bare i 
nærområdet og lager seg grunner for at dette 
går, men det er ikke holdbart.  Plutselig kan 
det være en omkjøring eller andre situasjoner 
som gjør at trafikkbildet overstiger den kapa
siteten man har, sier Anne Brækhus. 

Hva gjør du som pårørende dersom du begyn
ner å tvile på om en av dine nærmeste bør 
kjøre bil? 

Noen pårørende tenker at de har nok utfor
dringer fra før av om ikke de skal ta den kam
pen i tillegg. Uansett om man selv er avhengig 
av den andres førerkort eller ei kan det være 
vanskelig å begynne å lufte muligheten for å 
slutte å kjøre bil. 

 Det er ikke pårørendes skyld at noen mister 
førerkortet, understreker Brækhus.  Det er en 
faglig vurdering som handler om å skape trygg 
trafikk for alle som ferdes. Det kan være lurt å 

stille seg selv noen spørsmål for å være sikker 
på at tvilen er velfundert. 

Spør deg selv: Hvorfor tenker jeg dette? Hvis 
du fortsatt er bekymret, bør du ta det direkte 
opp med sjåføren. Hvis personen avviser det 
fullstendig eller ikke vil innse at dette kan 
være et problem, er det ekstra grunn til å være 
bekymret. 

Legens vurdering 
 Hvis du har Parkinsons sykdom og selv 
tar opp med nevrologen at du er usikker på 
 bilkjøringen, tyder det på at du er reflektert 
i  forhold til egen sykdomsutvikling. 

Legene bør ta opp temaet når sykdommen 
begynner å utfordre hverdagen. Hvis legen 
er usikker, bør han eller hun henvise videre 
til hukommelsesklinikker. 

Forsker på førerkortvurdering
PerOla Rike, spesialist i klinisk nevropsyko
logi, PhD, jobber på Unicare Fram og Sunnaas 
sykehus HF, fikk i 2021 tildelt 500 000 til å 
forske på Parkinsons sykdom og førerkort. 
Utover de mer synlige motoriske utfordrin
gene, ledsages Parkinsons sykdom ofte av 
 kognitive vansker som påvirker evnen til å 
kjøre bil, så som nedsatt visuell oppmerk
somhetskapasitet og reaksjonsevne, rom og 
retningsforståelse og tempo. Mange leger 
synes det er utfordrende å vurdere de kogni
tive førerkorthelsekravene i denne  gruppen, 

BILKJØRING

Tekst: 
Anne Brækhus 

Per-Ola Rike 

VURDERINGER OM 
BILKJØRING

Livet uten førerkort 
Det å skulle forberede seg på å miste førerkor
tet er ikke lett. Allikevel opplever mange dette 
på et eller annet tidspunkt når helsen svikter 
på grunn av akutte eller kroniske tilstander. 
Det er enklere å akseptere et liv uten førerkort 
om du klarer å godta at dette skal være til det 
beste for alle involverte parter, også med hen
syn til andre trafikanter. Det å bruke noe tid 
på å akseptere og bearbeide avgjørelsen kan 
være til hjelp. En mer generell oppmerksom
het rundt førerkort som et gode, og ikke en 
rettighet, kan også være noe å tenke på. 

Vær forberedt 
Anne Brækhus har utredet mange sjåfører og 
har sett hvordan det oppleves å miste mulig
heten til å kjøre bil. Noen tar det veldig tungt. 

i  tillegg  oppleves de anbefalte kognitive 
 testene ofte som lite relevante for bilkjøring. 
De måler også i liten grad trafikkrelevante 
kognitive  funksjoner som visuell oppmerk
somhetskapasitet og reaksjonsevne. 

Hensikten med dette prosjektet er å prøve 
ut en nyutviklet databasert test som måler 
 spesifikke kognitive funksjoner for å se om det 
kan øke presisjonen på de kognitive førerkort
vurderingene. Målet er at trygge sjåfører 
ikke mister fører-retten på feil grunn-
lag etter kognitiv testing, og at testene 
luker ut utrygge sjåfører. 

Les mer om førerkort og rettigheter på våre 
hjemmesider: parkinson.no

Anne Brækhus har 

utredet mange sjåfører 

og har sett hvordan det 

oppleves å miste mulig-

heten til å kjøre bil. Foto: 

Martin Lundsvoll

Per-Ola Rike, spesialist 

i klinisk nevropsykologi, 

PhD, jobber på Unicare 

Fram og Sunnaas 

sykehus HF, forsker på 

Parkinsons sykdom og 

førerkort. Foto: Sunnaas

Bilkjøring gir for mange god 

livskvalitet, og det kan føles 

overveldende og sårt når 

sykdom gjør at det oppstår 

tvil rundt kjøreferdigheter. 

Anne Brækhus er overlege på 

Hukommelsesklinikken ved 

Oslo universitetssykehus og 

deler her noen erfaringer rundt 

tematikken.
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Begrepet atypisk parkinsonisme er kanskje litt misvisende, for 
alle har parkinsonisme med bevegelsesvansker og langsomme 
bevegelser (akinesi og bradykinesi) i tillegg til rigiditet (en 
spesiell muskelstivhet) og/eller skjelving i hvile. Det som er 
atypisk og skiller disse tilstandene fra vanlig Parkinsons 
sykdom, er forekomsten av spesielle tilleggssymptomer. 

Årsaker
Alle disse er såkalte nevrodegene
rative sykdommer, akkurat som 
Parkinsons sykdom. Årsakene til 
at hjernecellene blir syke, kjenner 
vi ikke i detalj. Arvelig disposisjon 
kan ha en viss medvirkende årsak, 
men ingen av disse sykdommene er 
arvelige. Ekspertene anslår at rundt 
8000 mennesker har parkinsonisme i 
Norge, og rundt 1500–2000 av disse 
har atypisk parkinsonisme.

Symptomer
Symptomene er altså en blanding 
av de typiske bevegelsesvanskene 
vi ser ved parkinsonisme og tidlig 
opptredende tilleggssymptomer. Til
leggssymptomene er litt forskjellige 
for hver av sykdommene, slik det vil 
fremgå nedenfor. 

Veien til diagnosen
Den viktigste veien til diagnosen er 
å høre en detaljert sykehistorie for å 
skjønne hvilke plager pasienten har 
og få vite når de startet, samt å gjøre 
en grundig nevrologisk undersøkelse. 
Vi pleier også å ta en MR-undersø
kelse av hjernen. Dette er også for 
å utelukke at det kan være andre 
årsaker til plagene, men flere av de 
omtalte sykdommene har karakteris
tiske tegn på MR som kan hjelpe til 
å finne riktig diagnose. Av og til kan 
det også være nødvendig å supplere 
med spesialundersøkelser, for eksem
pel DaTSCAN (som viser mengden 
nervefibre som skiller ut dopamin) og 

glukose-PET (som forteller oss om det 
er spesielle områder som har enten 
for høy eller for lav hjerneaktivitet). 
I en del tilfeller er diagnosen lett, men 
av og til kan diagnosen være vanskelig 
fordi sykdommen ikke er helt typisk. 
Flere av de aktuelle sykdommene kan 
ha ulike varianter, og ikke alle disse er 
like lette å kjenne igjen.

Behandling
Hvis bevegelsesvanskene er plag
somme, er det vanlig å prøve parkin
sonmedisiner  oftest levodopa som 
er den mest effektive. Dessverre ser vi 
ofte at de med atypisk parkinsonisme 
har dårligere effekt av medisinene 
enn de som har ekte Parkinsons 
sykdom. Dette skyldes at årsaken til 
sykdommen også sitter i andre deler 
av hjernen, og at mangel på signal
stoffet dopamin bare er en mindre del 
av problemet. I tillegg kan det være 
aktuelt å bruke vanlige medisiner for 
å behandle de forskjellige tilleggs
symptomer, slik som blodtrykksfall, 
blæreproblemer og kognitiv svikt. 
 Fysioterapi, ergoterapi og logopedi 
kan være svært nyttig ved for eksem
pel forflytningsvansker, balansepro
blemer og svelgevansker/taleproble
mer. Avansert parkinsonbehandling 
med dyp hjernestimulering eller pum
pebehandling er dessverre som regel 
ikke effektivt ved disse sykdommene. 

Fremtidsutsikter
Det dreier seg om flere forskjellige 
sykdommer og sykdommene kan arte 

seg forskjellig fra person til person. 
Alle sykdommene utvikler seg imid
lertid gradvis videre, og ofte er det 
slik at atypisk parkinsonisme utvikler 
seg litt raskere enn ekte Parkinsons 
sykdom og derfor også gir forkortet 
levetid. 

Forskning
Det er hele tiden stor internasjonal 
forskningsaktivitet, først og fremst 
for å prøve å finne årsaken til disse 
sykdommene slik at vi kan finne 
medisiner for å bremse utviklingen. 
I tillegg letes det hele tiden etter bedre 
medisiner til å dempe de forskjellige 
problemene, både når det gjelder 
bevegelighet og tilleggssymptomer. 

Råd til personer med atypisk 
 parkinsonisme
Et generelt råd til alle som er gang
føre, er å trene bevegelighet og 
balanse regelmessig. Men samtidig 
skal man ta balansevansker på alvor 
og ta i bruk hjelpemidler til støtte og 
forflytning når det blir behov. Fall 
kan være et stort problem hos de med 
atypisk parkinsonisme, og fallforebyg
ging er derfor svært viktig.

Det finnes flere sykdommer og tilstander som ligner på Parkinsons 

sykdom uten at det er det. Da heter det atypisk parkinsonisme 

og kan være PSP, MSA og CBD, eller det kan være DLB. Hva betyr 

disse forkortelsene, hva skiller det ene fra det andre? 

NÅR PARKINSON  
ER NOE ANNET 

ATYPISK 
 PARKINSONISME

ATYPISK 
PARKINSONISME

Tekst:
Espen Dietrichs 

Norges fremste fageksperter innenfor tematik
ken forklarer begreper og ulikhetene i denne 
artikkelen og gir noen råd med på veien. 

Parkinsons sykdom er den vanligste av de syk
dommene som gir parkinsonisme og er trolig 
ansvarlig for omtrent 80% av tilfellene. Felles 
for de aller fleste med Parkinsons sykdom er 
at de har god effekt av parkinsonmedisiner og 
beholder denne behandlingseffekten gjennom 
mange år. 

De andre sykdommene som gir parkinso
nisme, blir som regel omtalt som atypisk 
 parkinsonisme. Felles for disse sykdommene 
er at de oftest har mye dårligere effekt av 
behandling. Av og til kan det være litt effekt 
av parkinsonmedisiner i starten, men denne 
effekten er som regel beskjeden og avtar over 
tid. 

I starten kan det være vanskelig å skille 
 Parkinsons sykdom og de andre formene for 
atypisk parkinsonisme, og det kan også være 
svært vanskelig å skille innbyrdes mellom de 
ulike formene for atypisk parkinsonisme. Etter 
en tid pleier det å komme særlige kjenne
tegn som peker mest i retning av en bestemt 
 sykdom. 

Dessuten ser man etter hvert om medisinene 
har god effekt over tid, eller ikke. Men til tross 
for det vil det hos noen, selv etter mange år, 
være umulig å stille noen helt sikker diagnose. 
Én av grunnene til dette er at det sannsynlig
vis kan finnes blandingsformer mellom flere 
av disse forskjellige, sjeldne sykdommene med 
atypisk parkinsonisme. 

WEBINARER
Tidligere i år har vi arrangert 
fem webinarer om de atypiske 
diagnosene. Opptak av alle 
sendingene er tilgjengelig på vår 

hjemmeside parkinson.no og på vår 
YouTube-kanal «ParkinsonNorway». 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Espen Dietrichs,  professor i nevrologi 

ved Universitetet i Oslo og overlege ved 

 nevrologisk avdeling Oslo universitets-

sykehus forklarer begrepet atypisk parkin-

sonisme.
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Ved PSP har man imidlertid også andre symptomer. Selve 
navnet har sykdommen fått fordi mange personer utvikler en 
spesiell type lammelse av øyebevegelser som gir stirrende 
blikk og ofte vansker med å se oppover og nedover.

Årsaker
Vi vet at hovedårsaken til PSP er 
opphopning av unormalt protein i 
hjernen. Det er i hovedsak proteinet 
tau som hoper seg opp og danner syn
lige forandringer i hjernecellene som 
kalles nevrofibrillære floker. Disse 
flokene er skadelige for hjernecellenes 
funksjon og hindrer normal trans
port av viktige stoffer i cellene. Hva 
som utløser denne opphopningen av 
tauprotein er imidlertid ukjent. PSP 
er ikke en klassisk arvelig sykdom, 
men det er funnet noen gen varianter 
som påvirker sykdomsrisiko litt. 
Man antar at miljøfaktorer kan ha en 
betydning, men det er ikke kjent noen 
som påvirker sykdommen vesentlig.

Forekomsten av PSP er bare kart
lagt i noen få studier, og vi har ikke 
noen data fra Norge. I en studie fra 
 England fant man en forekomst på 
6,4 personer per 100 000 innbyggere. 
Dersom dette tallet er riktig så tilsva
rer det rundt 300–350 i Norge.

Symptomer
PSP kan hovedsakelig inndeles i to 
former. 

PSPP er ofte svært lik vanlig Parkin
sons sykdom i lang tid. Pasientene 
har langsomme bevegelser og muskel
stivhet i armer og ben. Ofte er ikke 
effekten av medisinen levodopa veldig 
god. Dessuten er det mange personer 
som tidlig utvikler balansevansker og 
falltendens. 

Personer som har PSPRS kan ha  
off-problemer med øyebevegelser tid
lig i forløpet. Svelg og talevansker er 
vanlige. Mange har dårlig balanse og 
falltendens, mens funksjonen i armer 
og ben er mindre påvirket. Ved begge 
formene er det vanlig å utvikle reduk
sjon av intellektuelle funksjoner når 
sykdommen har vart en tid. 

Veien til diagnosen
Det er nok ganske ulike veier til 
diagnosen PSP, ikke minst fordi 
sykdommen kan ha så mange ulike 
symptomer. Men hvis man mistenker 
PSP eller en annen form for atypisk 
parkinsonisme så er det nyttig med 
undersøkelser og vurdering av en 
nevrolog med erfaring med slike 
 tilstander. Diagnosen stilles primært 

på bakgrunn av vurdering av syk
domshistorien, hvilke symptomer 
som forekommer og funn ved lege
undersøkelse. I tillegg kan enkelte 
billedundersøkelser av hjernen gi 
mistanke om sykdommen eller støtte 
diagnosen. Ved MR-undersøkelser av 
hjernen kan man se redusert størrelse 
av midthjernen. På PET-undersøkel
ser av hjernen er det synlige forand
ringer som er annerledes ved PSP 
enn ved Parkinsons sykdom og andre 
liknende tilstander.

Behandling 
Medisiner som brukes mot Parkin
sons sykdom og inneholder levodopa 
kan også ha effekt ved PSP. Først og 
fremst kan det hjelpe på problemer 
med langsomme bevegelser og stivhet 
i armer og bein. Det finnes i dag ingen 
behandling som stopper sykdommen 
eller reduserer sykdomsutviklingen. 
En lang rekke problemer som oppstår 
ved PSP kan avhjelpes med  spesifikk 
symptombehandling. I tillegg kan 
trening vedlikeholde funksjonene i 
bevegelsessystemet.

Fremtidsutsikter 
PSP er en sykdom hvor det må forven
tes langsom, men gradvis forverring. 
Det som påvirker funksjonsnivået 
mest, er ofte problemer med gange 
og balanse. I tillegg kan utvikling av 
utfordringer med intellektuelle funk
sjoner og endringer i personlighet 
være krevende særlig for pårørende.

Forskning
Forskning på PSP er krevende siden 
det er en relativt sjelden sykdom. Det 
betyr at alle fagmiljøer har et begren
set antall personer med sykdommen 
til behandling. Man er derfor avhen
gig av å danne nettverk med andre 
fagmiljøer, både nasjonalt og interna

sjonalt, for å kunne utføre forskning 
av høy kvalitet. I de senere år er det 
gjennomført flere gode studier av nye 
medisiner. Ingen av dem har vist god 
effekt mot PSP, men det er et positivt 
tegn at slike studier gjennomføres. Et 
håp er at studier av Alzheimers syk
dom også skal kunne gi nye medisiner 

som kan virke mot PSP. Bakgrunnen 
for det er at opphopning av tau 
protein også er en av sykdomsforand
ringene ved Alzheimers sykdom. 

Råd
Noen råd kan være å sette seg godt 
inn i hvilke plager sykdommen kan 

gi, samt prøve å legge til rette tidlig 
for de hjelpemidler og annet man kan 
trenge i hjemmet. Og til slutt er det 
viktig i hverdagen å fokusere på hva 
man kan gjøre, og ikke bare på hva 
man ikke kan gjøre. 

PROGRESSIV  SUPRANUKLEÆR 
 PARESE (PSP)

Mathias Toft, Phd, professor , nevrolo-

gisk avdeling, Oslo universitets sykehus 

forklarer om diagnosen progressiv 

 supranukleær  parese (PSP).

Navnet multisystematrofi viser til at flere systemer i hjernen 
rammes. I tillegg til parkinsonisme med stivhet og langsomme 
bevegelser, gir sykdommen symptomer fra lillehjernen og 
fra sviktende kontroll av det ikke-viljestyrte (autonome) 
nervesystemet. 

Årsaker
Årsaken til MSA er ukjent. Gene
tiske studier har ikke klart å påvise 
noen vesentlig arvelig komponent, 
og det er heller ingen veletablerte 
miljøfaktorer. I mikroskopet ser 
man unormale klumper av et stoff 
som heter alfa synuklein ved både 
Parkinsons sykdom og MSA, men 
ved MSA er disse forandringene i en 
annen celletype i hjernen. Forskerne 
prøver å forstå hvordan og hvorfor 
disse forandringene oppstår. De fleste 
forskningsstudier som har sett på 
forekomsten av MSA, finner en fore
komst på omlag 4 per 100 000, noe 
som tilsvarer i overkant av 200 pasi
enter i Norge. 

Symptomer
Alle med MSA har symptomer fra 
det autonome nervesystemet. Dette 
kan dreie seg om blæreforstyrrelser, 
ereksjonssvikt eller svikt i blodtrykks
reguleringen med besvimelsestendens 
når man reiser seg opp. I tillegg har 
pasientene parkinsonisme med stiv
het og langsomme bevegelser og/eller 
lillehjernesymptomer med koordi
nasjonssvikt og gangvansker. Andre 
typiske symptomer er søvnforstyrrel

ser, fremoverbøy i nakken og påvirk
ning av stemmen. 

Veien til diagnosen
Avhengig av symptomene vil ofte 
nevrologen mistenke en form for par
kinsonisme eller lillehjernesykdom. 
Diagnosen baserer seg på sykehistorie 
og kliniske funn, med støtte av billed
diagnostikk som DaTSCAN, MR og 
eventuelt PET. 

Behandling
Pasienter med MSA vil ha behov 
for tverrfaglig oppfølging der både 
nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, 
ergoterapeut og logoped kan bidra. Vi 
har i dag dessverre ingen medikamen
tell behandling som bremser selve 
sykdommen, men en rekke medisiner 
er aktuelle for å lindre symptomer. 
Anslagsvis 40% av pasienter med 
MSA har noe nytte av Parkinson- 
medisiner. 

Fremtidsutsikter 
MSA har dårligere prognose enn 
Parkinsons sykdom. Dette skyldes 
i hovedsak at tilstanden i gjennom
snitt progredierer raskere til et sta
dium med svært dårlig bevegelighet, 

 vansker med næringsinntak og sårbar 
pustefunksjon. 

Forskning
Det pågår mye forskning både for å 
forstå sykdomsmekanismene og teste 
ut nye medisiner. Mange arbeider 
med proteinet alfasynuklein, som er 
sentralt i sykdomsprosessen og kan
skje kan vise seg å bli et mål for nye 
medikamenter. 

Råd
Ikke vær redd for å ta opp plager og 
tanker med nevrologen og de andre 
i hjelpeapparatet. Det finnes mange 
typer tiltak som kan bidra til en bedre 
hverdag. Rett oppmerksomheten mot 
det du fortsatt klarer, og legge til rette 
for aktiviteter du kan mestre og finne 
glede i. 

MULTISYSTEMATROFI (MSA)

Lasse Pihlstrøm, Phd, professor og forsker 

nevrologi Oslo universitetssykehus forkla-

rer multisystematrofi (MSA).
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DEMENS MED   
LEWYLEGEMER (DLB)
Demens med lewylegemer (DLB) er karakterisert av 
synshallusinasjoner, svingende bevissthetsnivå (fluktuasjoner) 
og motoriske symptom som trege bevegelser, muskelstivhet og 
skjelving. Mange har en type søvnforstyrring som innebærer at 
de «lever ut» drømmene sine.

Årsaker 
Årsakene til DLB er ukjent. Alder er 
den viktigste risikofaktoren. Noen 
genetiske varianter kan også øke risi
koen for DLB, men DLB er ikke særlig 
arvelig. Det er ikke kjent hvor mange 
som har diagnosen, men en anslår 
at DLB kan utgjøre 15–20% av all 
demens over 65 år. 

Symptomer
Parkinsonisme, synshallusinasjoner 
og varierende bevissthetsnivå er vik
tige symptomer ved DLB. I tillegg 
har mange REM søvnforstyrrelse og 
redusert luktesans alt mange år før 
diagnosetidspunkt. REM-søvnforsty
ring er en type søvnforstyrring som 
innebærer at personene «lever ut» 

drømmene sine, dette kan medføre 
roping eller voldsomme bevegelser 
mens de drømmer.

Veien til diagnosen
Ved symptom som beskrevet oven
for gjøres utredning hos nevrolog 
eller geriater. Billedundersøkelse av 
hjernen er viktig for å utelukke andre 
årsaker til pasienten sine plager. 

Behandling 
Det finnes ingen behandling som 
kurerer demens. Noen medikament 
kan være til hjelp mot symptomer. 
Tilrettelegging og informasjon til både 
pasient og pårørende er svært viktig. 

Fremtidsutsikter
DLB har dessverre ofte en rask utvik
ling, og pasienter med DLB lever 
kortere etter diagnosetidspunkt enn 
pasienter med Alzheimers sykdom.

Forskning
Det foregår mye forskning på Parkin
son sykdom og DLB, da disse er nært 
beslektede sykdommer. I Norge fore
går det for tiden en utprøvingsstudie 
på behandling av DLB der en rekke 
sykehus deltar.

Råd
Ta med pårørende til samtaler med 
helsepersonell slik at mest mulig 
informasjon blir oppfattet og alle 
spørsmål kan bli stilt. Bruk både fast
lege, spesialisthelsetjenesten, kom
munale tilbud og pasientorganisasjo
ner for å få hjelp og informasjon.

Kristoffer Haugarvoll,  

Ph.d., spesialist i nevro-

logi og overlege Hauke-

land universitetssjuke-

hus forklarer diagnosen 

demens med   

lewylegemer (DLB).

CORTICOBASAL  
DEGENERASJON (CBD) 
Corticobasal degenerasjon er en form for parkinsonisme og 
er en svært sjelden tilstand som kan ha mange ulike motoriske 
og kognitive symptomer. Symptomene kan være inngripende 
relativt tidlig i forløpet. Noen vil oppleve at en arm eller bein føles 
fremmed og/eller lever sitt eget liv.

Årsaker
CBD kjennetegnes ved unormal 
avleiring av tauproteinet som blant 
annet finnes i våre nerveceller og er 
nødvendig for at cellenes skjelett, dvs. 
bærestrukturen som hjelper cellene 
å holde sin form, skal være stabilt og 
robust. 

Vi vet ikke hvorfor unormal avleiring 
i tauproteinet skjer, men at dette 
skjer ved mange nevrodegenerative 
sykdommer, blant annet Alzheimers 
sykdom, PSP og CBD. 

CBD debuterer oftest i 60–80 års 
alderen og er den mest sjeldne 
diagnosen innenfor atypisk parkin
sonisme. Det anslås at det finnes 
 mellom 60–70 tilfeller i Norge. 

Symptomer
I starten er det ofte en arm som er 
berørt, sjeldnere et bein. Ofte sees 
ulike kombinasjoner av klossethet, 
stivhet, rykninger og påvirkning av 
sanseapparatet. Etter noen år vil 
sykdommen angripe også den andre 
siden av kroppen. Rundt 50% vil opp
leve at en arm eller et bein føles frem
med og lever sitt eget liv. Armer og 
bein kan være stive, og ofte opplever 
den syke trege bevegelser og nedsatt 
bevegelighet. 

Mange får tidlige problemer med å 
utføre daglige oppgaver man tidligere 
har tatt for gitt. Svikt i hukommel
sen og øvrige kognitive funksjoner, 
adferdsendringer og vansker med å 
snakke og forstå kan også være symp
tomer ved CBD. 

Veien til diagnosen
Nevrolog med ekspertise innenfor 
parkinsonisme stiller den kliniske 
diagnosen, primært basert på syk
domshistorie og sykdomsbilde. Dette 
innebærer også en nevrologisk under
søkelse. Billeddiagnostikk anvendes 
i hovedsak for å støtte diagnosen, 
utelukke annen sykdom eller skade i 
hjernen, og i forskningsøyemed. 100% 
sikker diagnose kan kun stilles ved 
obduksjon. 

Behandling
Det finnes ingen kurativ behandling 
for denne diagnosen. Medisinering 
med levodopa vil ha liten eller ingen 
effekt. Støttebehandling består av for 
eksempel botulinumtoksin for stivhet, 
epilepsi og/eller beroligende medisi
ner for rykninger, og eventuelt smer
testillende. Noen av tiltakene kan man 
gjøre selv, mens andre vil man trenge 
hjelp til, for eksempel fysioterapi. 

Fremtidsutsikter
Gjennomsnitts overlevelse er ca. 6–7 
år, men dette er individuelt og varie
rer fra person til person. 

Forskning
I likhet med de øvrige diagnosene ved 
alle former for parkinsonisme foregår 
nasjonal og internasjonal forskning 
for å finne årsaken, og medisiner for å 
bremse utviklingen og lindre de ulike 
symptomene. 

Råd
For personer med denne diagnosen 
er det viktig å fortelle helsepersonell 
og andre hjelpere hvordan situasjo
nen er og hvilke symptomer som har 
oppstått. De kan bidra med å finne 
tiltak slik at unødvendige plager kan 
reduseres. 

Charalampos (Haris) 

Tzoulis, Phd, professor 

nevrologisk avdeling, 

Haukeland universi-

tetssjukehus forklarer 

diagnosen cortico-

basal degenerasjon 

(CBD). Haris er også 

assisterende direktør 

ved Neuro-SysMed 

som er Norges første 

forskningssenter for 

klinisk behandling.

16 17  



– JEG VIL BLI HUSKET 
SOM EN POSITIV OG 
GLAD DAME 

PORTRETT

Tekst og foto:
Sindre Nordengen 

Nina Helene har atypisk parkinsonisme, type 
multisystematrofi (MSA): 

Da Nina Helene fikk påvist parkinson for snart to år 

siden, tenkte hun at hun fortsatt hadde et langt liv foran 

seg. Så fikk hun vite at hun hadde en sjelden variant av 

sykdommen som vil forkorte levetiden hennes. 

Lørenskog, 19. oktober 2019: Plutselig får 
Nina Helene fryktelig vondt i hodet uten å 
skjønne hvorfor. Etter å ha kommet på besøk 
til sin daværende kjæreste, faller hun om på 
gulvet. Han ringer etter ambulansen og hun 
blir innlagt på slagavdelingen på Ahus. Det 
viste seg at det ikke var slag, men en svulst i 
biskjoldkjertelen som måtte opereres bort. På 
samme tid mistenker nevrologen på sykehuset 
at Nina Helene kan ha parkinson, og begynner 
å utrede henne for det. 

Lille julaften kommer det en telefon fra syke
huset. De har fått svaret på den nukleærmedi
sinske undersøkelsen av hjernen (DaTSCAN), 
men kan ikke gi henne svaret over telefon og 
ber henne komme på en time 3. januar. – Da 
skjønte jeg at det var parkinson jeg hadde. For 
hvis det ikke hadde vært det, så kunne de jo 
bare ha sagt det på telefon med en gang, sier 
Nina Helene Hillestad (49) fra Lørenskog. 

Sjokkbeskjeden 
på timen i januar viser nevrologen henne et 
bilde av hjernen hennes. Han forklarer at Nina 
Helene mangler dopamin i høyre hjernehalv
del. Gjennomsnittlig debutalder for parkinson 
ligger mellom 65 og 70 år. Nina Helene var 47 
år da hun fikk påvist sykdommen. – Jeg fikk 
sjokk. Jeg trodde dette var en sykdom som 
rammet eldre mennesker. 

Mormoren til Nina Helene led av parkinson. 
– Hun fikk sykdommen da hun var i 60-årene, 
men levde med den til hun var i 90årene. Da 
døde hun med sykdommen, og ikke av den. 

Når beskjeden var sunket inn, bestemte Nina 
seg for at livet ikke skulle stoppe opp, og at 
hun skulle tilbake til jobben som fagarbeider i 
barnehagen hun elsket. – Før jeg fikk parkin
son, hadde jeg aldri vært borte fra jobben, sier 
Nina Helene og forteller at hun har jobbet der 
i 14 år. 

Når Nina Helene ser tilbake, tror hun at de 
første symptomene på sykdommen begynte 
allerede sommeren 2018. For en dag hun 

skulle kneppe igjen shortsen til barnebar
net, så klarte hun ikke å kneppe den igjen. 
  Finmotorikken fungerte ikke. 

Besvimte
Etter at Nina Helene fikk påvist sykdommen, 
begynte hun å besvime rett som det var. – På 
det verste hadde jeg åtte blodtrykksfall om 
dagen. 

I fjor sommer var Nina Helene mye inn og ut 
av sykehuset på grunn av fall. – Etter at jeg 
begynte på noen medisiner mot epilepsi, så 
har det hjulpet mot fallene. 

Før jul i fjor snakket nevrologen med Nina 
Helene om muligheten til operasjon med 
dyp hjernestimulering (DBS – Deep Brain 
 Stimulation). – Jeg var positiv til det som 
kunne gjøre meg bedre. Det som gjorde meg 
livredd, var tanken på å barbere bort mitt 
lange, tykke hår. 

I mars ble Nina Helene innkalt til sykehuset 
for vurdering til operasjon, og de testet ut 
funksjonsnivået hennes med og uten medi
siner. Etter hun var ferdig testet, ble Nina 
Helene innkalt til en samtale hvor nevrologen 
mistenkte at hun kunne ha atypisk parkin
sonisme på bakgrunn av at hun fungerte 
omtrent likt med og uten medisiner, samt at 
sykdommen hadde utviklet seg så raskt. – På 
det tidspunktet visste jeg ikke at det fantes 
flere varianter av sykdommen. 

Atypisk parkinsonisme er en sekkebetegnelse 
for flere diagnoser. Nina har en sjelden variant 
som kalles multisystematrofi (MSA). Denne 
diagnosen har dårligere prognose enn ved 
vanlig Parkinsons sykdom og gir betydelig 
funksjonssvikt. – Det er vanlig å regne med at 
det lever omlag 8000 pasienter med Parkin
sons sykdom i Norge, og det samlede tallet for 
atypisk parkinsonisme ligger sannsynligvis et 
sted mellom fem og 20 prosent av dette tallet, 
sier Lasse Pihlstrøm, lege og forsker ved Oslo 
universitetssykehus. 
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Ukjent årsak 
Den presise årsaken til atypisk parkinsonisme 
er i hovedsak ukjent. – Vi vet at hjernecellene 
er sårbare for ulike typer slitasje og belastning. 
Man regner med at en uheldig kombinasjon 
av arv, miljøfaktorer og uheldige tilfeldigheter 
setter i gang prosesser der cellene overbelastes 
og dør. Ved mange av disse sykdommene ser 
vi unormalt materiale som klumper seg i eller 
omkring hjernecellene, sier Pihlstrøm. 

For å være helt sikker på at det var MSA Nina 
Helene hadde, ble det utført en PET-undersø
kelse. Noen måneder senere, i mai, får Nina 
Helene bekreftet at hun har MSA. Da dro hun 
rett hjem, tok på seg joggeskoene og løp en tur 
mens hun gråt. – Jeg lurte på hva jeg hadde 
igjen å leve for jeg som skulle dø snart, sier 
Nina Helene stille. 

Den første tiden etter at Nina Helene fikk 
påvist MSA, synes hun fryktelig synd på seg 
selv. Det er barna, barnebarnet på seks år og 
noen andre gode venninner, som gjør at Nina 
ikke gir opp. – Jeg prøver å tenke positivt, 

men uten dem vet jeg ikke hvordan det hadde 
gått. 

Etter at diagnosen var sunket inn, tenkte 
Nina Helene at hun hadde to valg: Å fortsette 
å synes synd på seg selv eller velge å tenke 
positivt. – Nå tenker jeg at hver dag jeg kan 
stå opp og komme meg ut av senga på egen
hånd er en bra dag. 

Holder foredrag 
Før Nina Helene ble syk, var hun sjenert og 
turte ikke å snakke foran en forsamling. Nå 
holder hun foredrag rett som det er, og tid
ligere i høst snakket hun for sykepleierstu
denter ved OsloMet og hadde et innlegg på 
 Verdighetskonferansen. – Jeg har blitt mer 
uredd og vil bruke min erfaring til å hjelpe 
andre. 

På dårlige dager kommer Nina Helene seg 
ikke opp av sofaen uten hjelp. Hun har mye 
smerter, er stiv i kroppen og synes sykdom
men har gått utover mimikken i ansiktet. – 
For meg er en god dag en dag uten smerter. 

Men til tross for plagene og utfordringene, så 
er Nina Helene opptatt av å holde seg i form. 
Hver dag, så sant formen tillater det, enten 
går eller løper hun rundt et vann i nærmiljøet 
av der hun bor. – Før var det verste jeg visste, 

å jogge. Nå elsker jeg det. Det er en glede å 
bruke kroppen så lenge jeg kan det, sier Nina 
Helene som også er med på gruppetrening 
hos en fysioterapeut og driver med boksing. 
– I  tillegg tar jeg 100 knebøy hver dag fordelt 
utover dagen. 

Hele livet har Nina Helene vært en positiv og 
glad dame. – Det vil jeg fortsette å være og bli 
husket som, sier hun. 

Savner jobben 
Å slutte i jobben, var tungt. – Jeg hadde tenkt 
til å jobbe til jeg ble pensjonist. Sånn ble det 
ikke. 

Når Nina Helene tenker på fremtiden, er det 
hennes nærmeste hun tenker på. – Jeg tenker 
på hvor trist det kommer til å bli for dem å 
være vitne til mitt forfall, sier Nina Helene og 
forteller at hun en dag vil få problemer med å 
spise, puste og vil bli avhengig av rullestol. 

Etter at Nina Helene ble syk, utsetter hun ikke 
lenger ting hun har lyst til å gjøre.  Jeg har 
for eksempel alltid hatt lyst til å isbade, så 26. 
desember i fjor debuterte jeg som isbader og 
har fortsatt med det siden. 

I sommer ble det opprettet en Spleis så Nina 
Helene kunne ha råd til å ta med barn og 

barne barn på ferie. – Barnebarnet mitt på 
seks år vil gjerne at vi skal kjøre fly når hun 
blir stor, men da er det ikke sikkert at jeg er 
her, så derfor må vi gjøre det nå. 

For pengene som kom inn tok Nina Helene 
med familien til Kristiansand. De reiste med 
fly, bodde på hotell og var i Dyreparken. – Det 
er viktig for meg å lage gode minner. 

I lang tid har Nina hatt trøbbel med blæren, 
og har vært nødt til å bruke bleier. Nå har 
hun fått vite at botox kan være redningen.  
Jeg håper det vil hjelpe meg sånn at jeg kan 
begynne å bruke vanlig undertøy igjen. 

For å få hjelp til de tunge tankene, går Nina 
Helene til psykolog ukentlig. – Hun hjelper 
meg å sortere. Jeg er redd for fremtiden, men 
jeg prøver å ikke la de tankene ta overhånd. 

Ved å dele sin historie, håper Nina Helene hun 
kan vise andre at parkinson ikke bare er en 
«gammelmannssykdom». – Den kan ramme 
alle, og det går an å ha gode dager, selv om 
dette er en drittsykdom. 

Les mer om MSA på side 15. 

Jeg er redd for fremtiden, 
men jeg prøver å ikke la de 
 tankene ta overhånd.

Det er en glede å bruke  
kroppen så lenge jeg kan.

STORT SAVN: Da Nina ble syk, jobbet hun som 

fagarbeider i en barnehage. Hun elsket jobbet og 

var aldri syk. – Jeg hadde tenkt til å jobbe til jeg ble 

pensjonist. Sånn ble det ikke. 

AKTIV: Nina Helene er opptatt av å holde seg i form. 

– Hver dag, så sant formen tillater det, så går eller 

løper jeg rundt et vann i nærmiljøet der jeg bor. 
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INDIVIDUELL PLAN 
OG KOORDINATOR 

Kommunen har hovedansvaret for utarbei
delse av IP når minst én av tjenestene er kom
munens ansvar. Spesialisthelsetjenesten og 
ande relevante tjenester skal medvirke i plan
arbeidet. Det bør utarbeides bare én plan selv 
om du mottar tjenester fra flere sektorer.

Koordinator
Når kommunen har ansvaret for å utarbeide 
IP er det også de som skal finne en koordina
tor. Koordinatoren skal sikre samordning av 

tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 
IP. Dine ønsker skal vektlegges ved valg av 
koordinator, og det skal tilbys koordinator selv 
om pasient og bruker takker nei til IP.

Planens innhold og omfang
Den individuelle planens innhold og omfang 
skal tilpasses behovene til den enkelte. Under 
utarbeidelsen av planen tas det hensyn til 
personens etniske, kulturelle og språklige 
 forutsetninger. 

INDIVIDUELL PLAN

Tekst og foto:
Anette Bekkelund

Dersom du har behov for to eller flere helse- og 

omsorgstjenester over tid, har du rett på og kan du få en 

individuell plan (IP). Men hva er det, og kan en slik plan 

gjøre en forskjell for deg som har parkinson? 

Parkinsons sykdom er en komplisert sykdom 
som gir en rekke symptomer og utfordringer i 
dagliglivet. Mange vil etter hvert ha behov for 
flere hjelpere fra tjenesteapparatet for å kunne 
fungere best mulig. Hjelperne befinner seg 
ofte på ulike tjenestenivåer, som spesialisthel
setjenesten, kommunalt og innenfor ulike eta
ter. Det kan være utfordrende å finne de gode 
hjelperne, og ikke minst å få de til å jobbe 
sammen mot et felles mål. Individuell plan 
er da et godt verktøy for å få alle til å 
jobbe for det beste for deg som bruker.

Altfor få har nå en IP. I en tidligere spørreun
dersøkelse utført av Norges Parkinsonforbund 
svarte kun 5% at de hadde en IP, og erfarin
gene med å ha en plan var blandet. 

Støkket, har flere ganger blitt fortalt gode 
 historier der IP har vært et positivt verktøy. 
Felles suksessfaktor er å velge en leder av 
planen som er engasjert i din sak, kjenner 
 sykdommen godt, har god kjemi med deg og 
kjenner helsesystemet, sier Ragnhild Støkket.

Hva er en individuell plan (IP)
IP er et planleggingsdokument som kan 
gjøre koordineringen med helse tjenester og 

offentlige etater enklere, og sikre at du får et 
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud.

Planen skal si noe om dine personlige mål og 
hvordan du skal oppnå disse målene. Du, og 
eventuelt dine pårørende, skal være med å 
utarbeide planen. Planen skal gi oversikt over 
hva du selv er ansvarlig for og hva det offent
lige hjelpeapparatet er ansvarlig for. 

Det er du som bestemmer om det skal utarbei
des en IP for deg.

Det er viktig å være oppmerksom på at en IP 
ikke i seg selv gir rett til ytelser eller tjenester.

Hvordan få individuell plan
Initiativet til å få på plass en IP kan komme fra 
deg enten du har parkinson eller er pårørende, 
men hovedansvaret for å utarbeide IP ligger i 
tjeneste apparatet. 

I første instans kan for eksempel fastlegen 
være en inngangsport. Det er fastlegen som 
skal koordinere ditt behandlings og tjeneste
tilbud totalt sett, og skal bidra til at du får en 
IP. 

Vi anbefaler individuell 

plan for deg som har 

parkinson. Det kan gjøre 

det lettere å planlegge 

hjelpen i fremtiden.  

Foto: Shutterstock

Ragnhild Støkket, helse-

faglig rådgiver Norges 

Parkinsonforbund, og 

fagveileder sykepleiere 

ParkinsonNet.

PLANEN KAN INNEHOLDE:

• Mål, ressurser og behov for 
tjenester

• Hvem som er koordinator og 
oversikt over de som deltar i 
arbeidet med planen

• Oversikt over hva bruker, 
 andre bidragsytere og 
 pårørende vil bidra med i 
planarbeidet

• Aktuelle tiltak med beskrivelse 
av gjennomføring og ansvar

• Planperiode og tidspunkt for 
eventuelle revisjoner

• Brukerens samtykke til at 
 planen utarbeides 

• Brukerens samtykke til at 
deltakere i planleggingen gis 

tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger

• Oversikt over samarbeid med 
andre tjenesteytere, institusjo-
ner og etater

Kilde: helsenorge.no
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Han har en lang yrkeskarriere innen syn 
og synsproblematikk bak seg. Helland har 
arbeidet som underviser og forsker på landets 
eneste optikerutdanning på Kongsberg siden 
1983. Et års tid etter at han ble diagnostisert 
med Parkinsons sykdom senhøstes i 2016, 
valgte han å gå av med pensjon. Han var da 
ansatt som dosent på Institutt for optometri, 
radiografi og lysdesign på Universitetet i 
SørøstNorge. Uten å ha hørt noe særlig om 
eventuell synsproblematikk hos personer med 
parkinson tidligere, tenkte han at det kunne 
være en sammenheng. Gjennom kunnskaper 
om synsprosessen kjente han til sentralnerve
systemets anatomi og fysiologi, og at dopamin 
også er involvert i signaloverføring i netthin
nen, og at mange små muskler er involvert i 
øyebevegelser og blunking.

Ferske tall fra Nederland
I en samtale på årskonferansen 2021 på Gar
dermoen i midten av november, hvor Helland 
deltok som leder for Kongsberg Parkinson
forening, trakk Helland fram en studie fra 
Nederland fra 2020. I et såkalt multisenter 
tverrsnittsstudie ble 848 pasienter med 
Parkinsons sykdom, og en kontrollgruppe på 
250 friske personer, stilt en rekke spørsmål 
om de opplevde problemer med synet. 82% 
av Parkinsonpasientene rapporterte at de 
hadde minst et synsproblem. Tilsvarende tall 
for kontrollgruppen var 42%. – Ut fra disse 
tallene kan det se ut til at synsproblemer er 

SYNSUTFORDRINGER 
VED PARKINSON

TA SYNET PÅ ALVOR

SYN OG ØYNE

Av:
Magne Helland

Anette Bekkelund
Sverre Nilsen

omtrent dobbelt så vanlige hos personer med 
parkinson. Hadde samme undersøkelse blitt 
utført her i Norge, ville resultatet trolig ha 
blitt omtrent det samme. Basert på det jeg 
har lest av artikler ser det ut til å være øye
bevegelsesforstyrrelser, dobbeltsyn, redusert 
synskvalitet, endrete visuospatiale funksjoner, 
øyelokksproblematikk og bivirkninger av med
ikamenter som er hyppigst forekommende.

Mer fokus på synsproblematikk
Hellands artikkel viser at mange med Parkin
sons sykdom har problemer med synet. Noe 
som igjen kan føre til redusert livskvalitet og 
økt risiko for fall. Både fastleger og nevrologer, 
så vel som optikere og øyeleger, kan lett overse 
synsproblematikk hos disse pasientene. – Det 
er derfor viktig at personer med parkinson 
også forteller om eventuelle synsproblemer 
ved helsekonsultasjoner. Det positive her er at 
de aller fleste synsproblemene som kan oppstå 
hos personer med parkinson er kjente proble
mer, som kan ramme alle. Disse synsproble
mene er som regel også lette å avhjelpe med 
rådgivning, behandling og eventuell korrek
sjon. Å finne ut om hovedårsaken til et syns
problem er Parkinsons sykdom, bivirkninger 
av medikamenter, eller generell aldring, er 
imidlertid ikke alltid lett. 

Se artikkelen «Parkinsons sykdom og 
synsproblematikk» i sin helhet på våre 
hjemmesider. 

Dosent emeritus Magne Helland har nylig  publisert en artikkel 

i fag- og bransjetidsskriftet til norske optikere. I artikkelen med 

overskriften «Parkinsons sykdom og synsproblematikk» slår 

han fast at tematikken er svært underkommunisert blant helse-

personell og i det norske parkinson miljøet.

-Jeg tror det er mange som sliter med synet og ikke vet 
hva de skal gjøre. Det er nok en del som kunne hatt god 
hjelp i ren gymnastikk for øyemusklene, spesielt personer 
med parkinson, sier Judith Fjeldberg som er nevrosyns-
pedagog og ortoptist. 

Magne Helland har 

forsket og undervist om 

øyne og synet i et helt 

yrkesliv. Da han selv fikk 

parkinson begynte han 

å lete etter mer doku-

mentert forskning både 

nasjonalt og internasjo-

nalt om sammenhengen 

mellom parkinson og 

synsproblematikk. 

Mitt beste råd:  

– Ta synet på alvor, sier 

Judith Fjeldberg som er 

nevrosyns pedagog og 

ortoptist på rehabilite-

ringsavdelingen ved 

Finnmarkssykehuset i 

Kirknes. Prosjektet «Mitt 

beste råd» er støttet av 

Stiftelsen Dam.

I min jobb møter jeg mennesker med syns
forstyrrelser knyttet til bevegelse av øynene. 
Jeg driver med funksjonell synskartlegging, 
det vil si at jeg ser på hvordan øynene fungerer 
i hverdagen, og hvordan synet blir påvirket 
hos personer med nevrologiske sykdommer. 
Personer med parkinson kan få en motorisk 
treghet i øyemusklene. Det kan gi skjeling, 
dobbeltsyn, og problemer med å samle blikket. 
Det varierer veldig fra person til person. Etter 
kartleggingen, kan jeg for eksempel gi øye
motoriske øvelser som personen kan gjøre selv 
hjemme, eller hjelpe til med å få riktig syns
hjelpemiddel.

Ofte kan det være pårørende som oppdager 
at personen med parkinson sliter med synet. 
Kanskje er det en som har vært glad i å lese 
eller å gjøre håndarbeid, som har sluttet med 
dette eller som sitter med annerledes hode
stilling. Noen kan også få mer hodepine hvis 
det er noe i veien med synet, spesielt panne
hodepine. 

Ta det på alvor hvis du begynner å slite med 
synet. Kontakt gjerne optiker først, for å se om 
du har riktige briller. Hvis det ikke hjelper, 
kan du kontakte fastlegen og bli henvist videre 
til øyelege, som kan sjekke det øyemedisinske 
før du eventuelt blir henvist til synspedagog. 

Mulige årsaker til synsproblemer 
hos personer med parkinson

• Dopamin er viktig for normal motorikk/muskel-
bruk – mange muskler finnes i og rundt øynene. 
Manglende dopamin kan være medvirkende 
årsak til samsynsproblematikk, dobbeltsyn, 
fokuseringsproblemer og redusert blunking.

• Dopamin er også involvert i signaloverføring i 
nett hinnen. Manglende dopamin kan føre til re-
dusert  synsskarphet, redusert kontrastfølsomhet 
og endringer i fargesynet.

• Parkinson-medikamenter kan ha bivirkninger 
på synet. 

• Parkinsons sykdom rammer 1–2 % av befolknin-
gen over 60 år. Dette er sammenfallende med 
øket forekomst av øyeproblematikk også blant 
friske personer.

Råd og anbefalinger 

• Regelmessige undersøkelser av synet hos 
optiker eller øyelege. Årlige, eller ved merkbare 
 syns endringer.

• Ved alle helsekonsultasjoner – legg fram dine 
 syns relaterte plager.

• Ved alle helsekonsultasjoner – legg fram din 
medikamentbruk. 

• Ofte kan flere par briller med enstyrkeglass 
være å foretrekke, framfor en progressiv-  eller 
bifokal brille. (Altså en egen lesebrille, en 
 databrille, en TV-/kjørebrille osv.).

• Ved valg/utprøving av nye flerstyrkebriller, ikke 
«rett deg opp». Sørg for at optikeren tar hensyn til 
din eventuelle fremoverlutede kroppsholdning/
hodestilling.
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IMPULSKONTROLL-
FORSTYRRELSER
Episode 1 
Dopaminagonistenes mørke sider

Episode 2 
Den lange kampen for erstatning

Programleder: Nils Johan Halvorsen

Produsert av Tid og Lyst AS for  
Norges Parkinsonforbund, med støtte fra  
Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Du kan nå lytte til to helt ferske episoder 
i vår podkastserie ParkisPodden, hvor vi 
løfter fram i lyset det følsomme temaet 
impulskontrollforstyrrelser. Vi snakker med 
«den gode hjelperen» advokaten, som tar 
de vanskelige sakene for de som rammes. 
Du får høre ekspertenes forklaringer, og 
erstatningsmyndighetenes begrunnelser, 
til sterke historier fra mennesker med 
parkinson og pårørende, som virkelig har kjent 
parkinsonmedisinene dopaminagonistenes 
mørke sider på kroppen.

PARKISPODDEN
– Nye podkaster ute!

Som medlem står du aldri alene – 
enten du er pårørende eller lever 
med parkinson selv. 

Innmelding kan gjøres på 
parkinson.no.

KJENNER DU NOEN SOM 
BURDE BLI MEDLEM? 
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EN STOR TAKK  
FOR GAVEN FRA: 
Aud Irene Fæster
Brith Karin Hellen
Eldbjørg Steinsland
Gunhild Annette Veirud

VI TAKKER FOR ALLE  
GAVER TIL MINNE OM: 
Alexander Brown
Alf Anton Stokke Sørensen
Anne Marie Nordang
Audun Seljelid
Bjørn Moe
Dag Schultz
Einar Nerland
Eirik Næss
Erik Topp
Fred Schwabe-Hansen
Gerd Bolstad
Gunnar Berge
Gunnar Rønning
Hans Olav Lie
Hildur Irene Haugeland
Inge Norman Grythe
Inger Johanne Dahlen Folland
Inger Lise Svortevik
Inger Minna Kristine Vik
Iren Presthus Rasmussen
Jan Arne Kårstad
Jan Erik Gjerde

Jarle Kristensen
Jens Sandnes
Johannes Solheimsnes
Jørgen Aasen
Kai Asbjørn Karlsen
Kjell Molven
Lilian Maria Elisabeth Ahlgren de Bruyn
Magnar Johan Karlsen
Magne Høyland
Marith Helen Friisvold
Mary Irene Marvik
Nils Dåsvand
Odd Martin Hansen
Odd Steinar Sveen
Ole Holm
Ragnar Oddleiv Kjøsnes
Roy Methisen
Siri Mathea Overlier
Sissel Gjertrud Kleven
Solveig Irene Hauglund
Solveig Margrete Jakobsen
Sonja Proos
Terje Tvedt
Thor Karl Ole Andreassen
Tom Atle Alvheim
Torstein Georg Henrik Skard
Ørnulf Samuelsen
Øyvind Myhre

BURSDAGS INNSAMLING  
PÅ FACEBOOK: 
Aina Legland Venås
Anette ten Kate
Anne Loennechen Skogen
Ann-Margreth Hagerupsen
Bjørn Ivar Randen
Carina Aalykke
Eivind Kleven
Else Thorbjørnsen
Evy Vik
Frode Bakke
Helena Kristin Aspestrand
Ida Dahl
Junette Elise Hauan Schmidt
Kenneth André Skjøstad Gaare
Kristin A. Eidnes Pettersen
Merete Dalseide Husebø
Målfrid Amundin
Oda Bastesen Storebø
Randi Helene Kjepso
Roger Eriksen
Rune Molteberg
Stine Larsen Faksnes
Turid Haugvik

INNSAMLING PÅ FACEBOOK:
Henning Bruun
Klaus Okkenhaug 
Silja Aga Svendsen

Gi din gave til  kontonummer:

6116.56.67289
eller på

PARKINSON.NO/GAVE

FORSKNING 
GIR HÅPTakk

Vi takker for gaver fra våre faste givere og bidrag på våre utsendelser. 

Pengene går til å finansiere norske forskningsprosjekter og tilbud som kurs, 

samlinger og informasjonsarbeid.

INNSAMLING

Tekst:
Sverre Nilsen

Foto: 
Olav Heggø

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 
Facebook- siden 
til Norges Parkin-
sonforbund

2. Finn «Innsam-
lingsaksjoner» 
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 inn-
samlingsbeløp 
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 innsam-
ling på Facebook 
til inntekt for parkin-
sonsaken kan du 
gjerne ta direkte 
kontakt  med Norges 
Parkinsonforbund 
på tlf: 22 00 83 00

Henning Bruun (51) har i høst 
gjennomført en vellykket DBS-
operasjon (dyp hjernestimulering) 
på Rikshospitalet. I forkant av den 
omfattende hjerneoperasjonen 
valgte Henning å gjøre som 
stadig flere: Starte sin egen 
innsamlingsaksjon på Facebook.

– Jeg valgte å opprette en innsamling på 
Norges Parkinsonforbunds Facebookside 
fordi de har betydd mye for meg og mine etter 
at jeg ble syk. Forbundet er også en viktig 
støttespiller for de som driver med forskning 
på Parkinsons sykdom. Det er utrolig viktig 
med forskning, og jeg vil gjerne bidra til at 
forskningen skal ta enda et steg, og at den 
i framtiden kanskje kan kurere parkinson, 
 forteller Henning. 

Hittil har hans pågående innsamlingsaksjon i 
forbindelse med DBS-operasjon gitt 7500 kr. 
Henning har lang erfaring med innsamlinger, 
og han har opp gjennom årene vært med på 
å starte totalt fem innsamlingsaksjoner på 
Facebook. – Til sammen har dette gitt nesten 
80 000 kroner til forskning på parkinson og 
støtte til parkinsonsaken, sier han stolt. Som 
ung med parkinson er Henning også opptatt 
av å kunne spre kunnskap om sykdommen. 
Han opplever at det er mange som fortsatt tror 
at parkinson er en «gammelmanns sykdom». 
– Det er veldig mange unge som meg som får 
parkinson, og vi skal leve med  sykdommen i 
mange år, understreker han.

I dag ville Henning ikke vært foruten hjerne
operasjonen, men han legger samtidig ikke 
skjul på at det har vært en tøff påkjenning. 
Samtidig er han takknemlig for at han fikk 
 tilbud om en DBSoperasjon, som vil fjerne 
noen av plagene som følger med Parkinsons 
sykdom for en periode. Han håper den posi
tive effekten vil vare i flere år framover.

– Det at jeg får muligheten til å ta en 
DBSoperasjon, og at dette nå er normal 
prose dyre for flere og flere med parkinson, 
har vi forskningen å takke for, understreker 
Henning. I dag tar den omfattende hjerneope
rasjonen bare halvparten av operasjonstiden 
den gjorde tidligere. Selv føler Henning at 
operasjonen har vært svært vellykket.
– Jeg er veldig godt fornøyd og har fått en mye 
mer stabil situasjon. Det har rett og slett blitt 
mye bedre med parkinson i hverdagen etter 
operasjonen. Dette er en rutineoperasjon for 
de som gjør det, selv om det ikke er rutine for 
oss med parkinson som skal gjøre det.

Som Henning selv sier det: – Med justert 
strøm i hodet og medisiner i magen er jeg 
klar for nye utfordringer. Dette hadde ikke 
vært mulig uten forskernes innsats. Men han 
er også klar på at helt nødvendig forskning 
 faktisk koster. Henning håper innsamlings
aksjonen vil være ett bidrag i positiv retning 
for mer forskning på Parkinsons sykdom.

Vi i Norges Parkinsonforbund er dypt takk
nemlige for Henning sitt engasjement og 
bidrag til arbeidet for alle som lever med 
parkinson. Tusen takk!
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Vår forskning 
har gjort at 
mange i dag 
lever bedre liv.

Nå fortsetter 
vi jobben med 
å løse noen 
av verdens 
største helse-
utfordringer.

I AbbVie jobber vi med å finne 
det som kan bli morgendagens 
medisinske gjennombrudd. 
Samtidig er vi opptatt av hva 
pasientene trenger her og nå.

Vi kommer aldri til å slutte å 
jobbe for at mennesker skal 
kunne leve så gode liv som 
mulig – i dag og i årene
som kommer. 

AbbVie satser innen øyehelse, immunologi, nevrovitenskap, onkologi og 
virologi. Målet er større frihet for mennesker som er rammet av sykdom.

©2020 AbbVie AS • Postboks 1 • 1330 Fornebu  Tlf: 67 81 80 00 • November 2020
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Tenk om vi kan stoppe 
sykdommen før den starter! 
Det ultimate håpet med 
forskning er å bidra til en 
kur eller en medisin som 
kan bremse eller stoppe 
Parkinsons sykdom helt. 
Kanskje kan man avdekke 
og behandle lenge før man 
ser symptomene, så slipper 
sykdommen å utvikle seg i det 
hele tatt.

– Kaja Nordengen
forsker, forfatter og lege i spesialisering 
i nevrologi, nevrologisk avdeling Oslo 
universitetssykehus.

Foto: Terje Rakke Nordic Life 

Som fast giver bidrar du hver måned med viktig støtte til 
forskningen som vil gi bedre hjelp, raskere. Sammen skal 
vi løse dette, og du er den viktigste brikken i  puslespillet.

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

Nyhet! 

Signer med

BLI MED PÅ VEIEN 
MOT EN KUR FOR 
 PARKINSON

Bli fast giver i dag!

parkinson.no/fastgiver
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Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter
I samarbeid med Norges Parkinsonforbund har våre bedrifter utarbeidet egne treningsprogram for parkinsonpasienter.

Du søker om opphold på rehabiliteringssenter ved at fastlegen din sender inn eget henvisningsskjema til en enhet i helse-
regionen for videre behandling. Egenandel kr. 150,- pr. døgn. Ønsker du ytterligere opplysninger, ta kontakt med oss direkte:

Opptreningssentrene anbefales av:

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

Sjå vår heimeside www.rkhr.no for meir informasjon

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

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

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

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

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

I tillegg LSVT BIG med opplegg over 4 uker, samt individuell døgn på 4 uker
og dagopphold over 4 uker.

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

www.vigor.no
Gruppetilbud og individuelle opphold. Nyhet fra 2015: LSVT Loud!

Ytre Namdal Vekst AS
 Omkjøringsv. 15

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 13 77

Eidskog 
kommune

Oppvekst og Læring
2230 SKOTTERUD

eidskog.kommune.no

Kirkegata 9,  
3616 KONGSBERG

Tlf. 32 73 63 75
Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN

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

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

Sparebank  
68° Nord

Hovedveien 22 
8360 BØSTAD 
Tlf. 76 05 58 90

J.O. Stavs veg 2
7088 Heimdal

Tlf. 72 83 00 00

Båtsfjord 
kommune 

9991 BÅTSFJORD
batsfjord.kommune.no

Sandhorngata 43
8008 BODØ 

Tlf. 75 56 51 20
Einavegen 1942

2843 EINA 
Tlf. 61 15 94 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1 
9180 SKJERVØY 

Tlf. 918 03 315 

Bogøy Dagligvare
8288 BOGØY

Tlf. 75 77 72 07

Kongsberg 
kommune 

3602 KONGSBERG
Tlf. 32 86 60 00

kongsberg.kommune.no

Arendal  
Bokseklubb

Bilødekjær 18 
4838 ARENDAL
Tlf. 954 25 989 

Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 –  www.sivingamundsen.no

Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00

Stiftelsen  
Våler Bo og  

servicesenter
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512 

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Klavenes  
Industriservice AS 

Bentsrudsvingen 2
3083 HOLMESTRAND

Tlf. 982 21 831 

Kalvenes VVS
Langarinden 1, 
5131 NYBORG
Rollandslia 190 

5115 ULSET
Tlf. 55 36 66 44

Øvre Damsted 2
3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868 
Smiuhagan 25

2323 INGEBERG 
Tlf. 917 71 400 

Taktekkermester 
Bjørn Schramm AS 

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND 

Tlf. 31 41 12 99

Måløy Smie & 
Mek Verksted AS

Gate 1 nr 92
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 15 40

Ekra Gartneri og 
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND 

Tlf. 72 59 42 20

Haugesgate 9, 3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

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.

JAG Assistanse AS
Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
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AGDER 
Leder: Åge Jenssen 
90 88 81 50
agder@parkinson.no 

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

Agder Øst 
Leder: 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
edgarvaldmanis@gmail.com 
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: Magnar Brekke 
91 33 40 31 
magnar.brekke@gmail.com

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

Bergen og omegn 
Leder: Beate Helle
916 17 902
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

Malin Svinndal 
Assisterende generalsekretær

Sverre Nilsen 
Kommunikasjonsrådgiver

Anette Bekkelund 
Informasjonskonsulent

Kathrine Veland 
Rådgiver (permisjon)

Linda Paulsen Vik 
Organisasjonsrådgiver

Zara Akhtar 
Administrasjonskonsulent

Annette Skram Hansen  
Giver- og innsamlingsrådgiver

Ragnhild Støkket 
Helsefaglig rådgiver 

Lemia Boussaada 
Helserådgiver

FORENINGSOVERSIKT PR 1. DESEMBER 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 (3/2021) ble Solveig og 
Harald Thoresen fra Kråkerøy. 
Løsningsordet var «Nasjonalt 
ParkinsonNet». Vi gratulerer 
Solveig og Harald som får 
 bokpremie tilsendt.
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Returadresse:

Norges Parkinsonforbund

Karl Johans gt. 7

0154 Oslo

Steinar Karlsen 
har parkinson og 
mener forskning 
på parkinson er 
alfa og omega. 

– Det er det som gir 
håpet om at fremtiden 
til oss parkinsonister kan 
bli så god som mulig. Så 
vi både kan utfordre oss 
selv og nyte hverdagene. 

STØTT VIKTIG FORSKNING 
PÅ PARKINSONS SYKDOM  
– SAMMEN SKAL VI FINNE EN KUR

Benytt vedlagte skjema eller 

 kontonummer 6116 56 67289  

og gi din gave i dag.

parkinson.no/jul

Foto: Terje Rakke Nordic Life 


