
- Hva kan du om 
Parkinson?

Renny B.A. tegner & Per Erik Hansen spør & forteller
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Mandagsklubben Ekstra
Eksperten deler av kunnskap og erfaringer
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Per´s ?-mål om Parkinson

Hva er og 
gjør

Dopamin ?
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I. Transmitter stoff (signalstoff) som har med viljestyrt
bevegelser å gjøre, men også «belønningssystemet» og andre 

signalstoffer:

- Serotonin,
- Adrenalin,

- Acetylcholien,
- Oxytocin,
- Glutamat
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ParkinsonNet.net
Hva er det?
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ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste
som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og 
parkinsonisme får optimal behandling og anledning for best 
mulig livskvalitet der de bor. Dette oppnås ved systematisk
opplæring av helsefagpersonell, tverrfaglig samarbeid mellom
faggruppene, helsetjenesten og kommunene, samt involvering
av brukeren. Etter to års pilotprosjekt er det besluttet at 
ParkinsonNet gradvis skal rulles ut nasjonalt fra 2020.
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Hva er en 
agonist ?
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Ad.3 Kjemisk stoff som binder seg
til reseptoren og stimulerer denne. 

Mens: .
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Eks. På Agonister:
- Eldepryl
- Azilect
- Requip
- Sifrol

- Mao-hemmer
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PER´S ?-MÅL OM PARKINSON

Comt-hemmere
Hva gjør de? 

Nevn en comt-hemmer
MAO-B-hemmere ?
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Ad.4: Katekol-o-metyltransferase hemmere. Dette enzymet
gjør at mer Levodopa kan trenge inn i hjernen. Levodopa 
blir omdannet til dopamin og således øker dopamin nivået
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Eksempel på med 
som har entkapon:

- Stalevo

- (Inneholder også 
Karbidopa –

hindrer levodopa
å bli omdannet til 
dopamin den 

nr hjernen)
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Hva er Duo-Dopa ?

PER´S ?-MÅL OM PARKINSON 
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Ad.5: Duo-dopa er en pumpe som går inn i 12-fingertarmen og 
avsetter medisinen der, noe som fører til en mer regelmessig 

tilførsel. Også mulig å justere selv.
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Medisinen som 
brukes her er:

- Apo-morfin 
(som er en 
agonist)
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D.B.S.
Hva er det ?
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Ad.6: D.B.S. Dyp Hjerne Stimulering. Dette er en operasjon hor 
elektroder opereres inn i hjernen i et område for ufrivillige bevegelser 

og HEMMER disse. Best effekt på tremor (ufrivillige bevegelser)
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PER´S  ?-MÅL om Parkinson

Ca. hvor mange har Parkinsons Sykdom
her i LANDET ?
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Det oppstår gjennomsnittlig cirka 200 nye tilfeller av 
Parkinsons sykdom per million mennesker per år, men 
med større hyppighet i høy alder. Det finnes i alt om lag 
8000 pasienter i Norge. Sykdommen debuterer sjelden før
35–40-års alder, og ofte starter sykdommen i 50–70-års
alder, men det forekommer tilfeller som starter i 20-årene.
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Trening er noe av det 
viktigste vi gjør!

PWR er en relative ny 
modell ...

Hva går den/det ut på ?

PER´S ?-MÅL OM PARKINSON

17

Vi får en 
Demonstrasjon



Ad. 8: P.W.R. (parkinson welness recovery) Disse øvelsene går ut på å gjøre bevegelser som 
motvirker de symptomene sykdommen gir. Øvelsene består av: holdning, vekt overføring, 
rotasjon og steg. Så vel framover, bakover og sidelengs.
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Finnes det andre treningsformer ?
Hvilke? 

PER´S ?-MÅL OM PARKINSON

19



Ad.9: All fysisk og mental trening.
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Hvor viktig er det å ta medisinene slik de er 
forskrevet?

PER´S ?-MÅL OM PARKINSON
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Ad.10: Det er kanskje viktigst for legen at du tar medisinen
regelmessig for å finne ut den rette dosering. OM du skulle
glemme å ta en tablett eller ta en for meget vil det ikke få
store konsekvenser. Ved store fysiske anstrengelser kan
det være lurt å ta en ekstra.
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Hva er en LikePerson?
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Ad.11: En likeperson er en person som har fått opplæring i 
organisasjonen til å være en samtalepartner. Han har mye kunnskap 
om Parkinsons sjukdom og kan veilede deg på flere områder. Her i 
Oslo Syd har vi 2 likemenn: Renny B. Amundsen og Per Erik 
Hansen
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Hva er Parkinson Pluss ?
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Ad.12: Parkinson pluss kan i starten være svært lik Parkinsons sykdom 
men særmerker seg ved at Dopamin har liten eller ingen effekt. 
Progresjonen er mye hurtigere. Lewy demens legemer ofte til stede og 
kognitive evner dårligere. I motsetning til Parkinsons sykdom er debuten 
ofte dobbeltsidig. Ofte nødvendig å gjøre en Dat-Scan.
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Hva er hovedårsaken til at en Parkinsonist sikler 
?

PER´S ?-MÅL OM PARKINSON
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Ad. 13: Problem med svelging = DYSFAGI 
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Nevn tre hoved symptomer 
ved Parkinsons Sykdom !

PER´S ?-MÅL OM PARKINSONS
Sykdom !
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Ad.14:  A: Redusert evne til viljestyrte bevegelser (hypokinesi)
B: Muskelstivhet (tannhjuls rigiditet)
Skjelving (tremor)

Minst 2 av disse kreves for å få diagnosen.
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Blanda Drops
Per Erik Hansen - gir seg  ikke
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Hvordan 
regne ut BMI 

?

Per ERIK´S ?-MÅL FORTSATT
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Ad.1: «Body Mass Index», på norsk Kropps Masse Indeks. Et 
forholdstall mellom høyde og vekt. Vekten delt på høyden i meter i 
2.potens. En person som veier 100 kg og er 2 meter høy har sålede en 
BMI på 25.
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UNIVERSITETET I 
TROMSØ og 

Trondheim

Når opprettet ?

PER Erik´s ?-Mål om blanda drops
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Svaret er 1618 - Hva var 
Spørsmålet

Per Erik´s ?-mål fortsetter
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Ad.3: Starten på 30 års krigen.
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Svare† er 1598 -
1604

Men hva er sp-
målet ?

Per Erik´s ?-Mål Fortsatt
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Ad.4: Dronning Elizabeth den 1.s Regjeringstid
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Hvem har flest
Norges-

mesterskap ?
Hva het Rosenborg fra 

starten av og hvilke farger 
hadde de på draktene da ?

Per Erik+s ?-mål fortsatt
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Ad.5: Odd, Greenland -12 stk.
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Etter fødselen kan 
en kvinne komme i 

en  lett 
forvirringstilstand

Hva kalles dette ?

Per Erik´s ?-målstriden fortsetter
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Ad.6: Ammetåke eller Fødselsdepresjon.
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«Hva het mor og far til Dronning Sonja»

– Per Erik Hansen
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Ad.7: Mor: Dagny Haraldsen (født Ulrichsen fra Skien)
Far:  Karl August Haraldsen fra Solum i Telemark

45



«Hvor mange dager varer Normalt et 
Svangerskap»

– Per Erik HanSEN
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Ad.8: 280 dager - 40 til 42.uke
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Hvor mang gull tok 
Marit Bjørgen i VM 

2011 og var det noen 
som slo henne?

Per Erik´s ?-måls runde 
fortsetter
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Ad.9: 3medaljer fikk Marit Bjørgen og 
Therese Johaug slo henne på 30 km.
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«Hvem skrev: Det lyser i stille
Grender»

– Per Erik Hansen. 
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Ad.10: Jacob Sande
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Per Erik´s ?-mål

Hvordan lyder 
kardemommeloven ?
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Ad.11: Man skal ikke plage andre mann skal være 
grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil
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Hva står 
forkortelsen

QED
For ?

Pere Erik´s ?-måls runde 
fortsatt
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Ad.12: Quod Erat Demonstrandum som er utlagt:

Hvilket skulle bevises
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