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Sammen er vi rystende 
stærke!





INDLEDNING

Parkinsonforeningen er en patientforening, hvor vi 
arbejder aktivt for at sikre mennesker med parkin-
son og pårørende de bedst mulige livsvilkår. I Dan-
mark er der ca. 7.300 mennesker med parkinson. 
Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der 
samler mennesker med parkinson og pårørende, og 
det er den eneste organisation, der varetager deres 
interesser overfor myndigheder, samarbejdspartne-
re og andre. I 2018 har Parkinsonforeningen rundet 
9.000 medlemmer af foreningen. Omkring 2/3 af alle 
mennesker med Parkinson i Danmark er medlem 
af foreningen. Det gør os stærke. Vi kan blive endnu 
flere og endnu stærkere. 
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PARKINSONFORENINGENS VISION ER
•  At mennesker med parkinson lever et godt liv 

med høj livskvalitet, og at kommende generatio-
ner ikke får parkinson.

PARKINSONFORENINGENS MISSION ER
•  At varetage mennesker med parkinson og deres 

pårørendes politiske, sundhedsmæssige og  
sociale interesser i forhold til Parkinsons  
sygdom.

PARKINSONFORENINGENS FORMÅL
Parkinsonforeningens konkrete formål
•  At være det naturlige samlingspunkt – både 

nationalt og regionalt – for parkinsonramte og 
deres pårørende med hensyn til vidensformid-
ling, erfaringsudveksling, netværksdannelse  
og sociale aktiviteter.

•  At udbrede kendskabet til og skabe forståelse for 
Parkinsons sygdom – herunder atypisk parkin-
sonisme – og for sygdommens symptomer og 
konsekvenser.

•  At bidrage til
 –  At parkinsonramte sikres bedst mulige  

behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige  
muligheder i forhold til andre medborgere.

 –  At skabe forståelse for og støtte til pårørendes 
særlige situation og behov.

 –  At støtte forskning inden for Parkinsons  
sygdom.

Arbejdet i Parkinsonforeningen bygger på centrale, 
fælles værdier. Kerneværdierne i foreningen er:
• Troværdighed
• Respekt og ansvar
• Viden
• Fællesskab
• Handlekraft
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I Parkinsonforeningen arbejder vi sammen om at nå 

vores vision, mission og formål. Det gør vi ved at have 

aktiviteter på syv områder.

AKTIVITETSOMRÅDE 1 
RÅDGIVNING OG TILBUD TIL DEN ENKELTE 
Vi arbejder for at understøtte bedre behandlingstilbud 
til mennesker med parkinson fx ved at administrere 
en satspuljebevilling med tilbud om rehabiliteringsfor-
løb. Forløbene leveres af trænings- og rehabiliterings-
centret Sano, som har opbygget faglige kompetencer 
indenfor parkinson. I tilknytning hertil er Parkinson-
foreningen i gang med at opbygge et videnscenter om 
rehabilitering til mennesker med parkinson. Desuden 
tilbyder Parkinsonforeningen kurser fx med fokus på 
tilknytning til arbejdsmarkedet og på pårørendes vil-
kår. Vi tilbyder telefonisk rådgivning af ni forskellige 
fagpersoner (neurolog, fysioterapeut, sygeplejerske, 
ekspert i atypisk parkinson, talepædagog, ergotera-
peut, diætist, psykolog og socialrådgiver) og af fire fri-
villige, som er enten parkinsonpatient eller pårørende.
Parkinsonforeningens motto er ”motion er medicin”. 
Et eksempel på det er, at foreningen siden 2017 har 
arbejdet med at etablere dansehold målrettet men-
nesker med parkinson gennem ekstern finansiering. 
I strategiperioden vil fokus være på at arbejde for at 
skaffe ekstern finansiering til at forankre disse dan-
sehold i lokalsamfundet og på at sikre en høj faglig 
kvalitet af danseundervisningen.

For at skabe træningstilbud til patienter, der ikke an-
vender dans, er det målet i strategiperioden at skaffe 
midler til på landsplan at introducere boksning mål-
rettet mennesker med parkinson med inspiration fra 

den evidensbaserede metode Rock Steady Boxing, 
som anvendes i en række lande, herunder Norge og 
Sverige. På kredsniveau arbejdes med stemmetræ-
ning gennem korsang.

AKTIVITETSOMRÅDE 2 
FORSKNING
Parkinsonforeningen arbejder for at støtte forsk-
ning ved uddeling af forskningsmidler og gennem 
videnscentret om rehabilitering til mennesker med 
parkinson. Parkinsonforeningen formidler støtte til 
forskning i forskellige aspekter af parkinson, både 
årsagsforklaringer, sygdomsforståelse, behandling, 
rehabilitering, demografi mm. 

Foreningen har et forskningsråd, der består af 10 
førende forskere på feltet. Rådet forestår den fag-
lige vurdering af forskningsansøgninger og rådgiver 
foreningen i forskningsmæssige spørgsmål. Årligt 
uddeler foreningen omkring tre mio. kr. Midlerne 
stammer fra donationer fra Saxhofs Fond og andre 
donationer dedikeret til forskning. Formidling af vi-
den om ny forskning er et udviklingsområde for for-
eningen (se nedenfor).

AKTIVITETSOMRÅDE 3
OPLYSNING OG INFORMATION
Vi arbejder for at udbrede kendskabet til Parkinsons 
sygdom gennem mange informationskanaler. Vi har 
et medlemsblad, der udkommer fire gange årligt, en 
Facebook-side og to hjemmesider, hvoraf den ene – 
www.LevMedParkinson.dk – udelukkende formidler 
viden om livet med parkinson i tekst og korte film. Vi 
udgiver 14 publikationer, der handler om forskellige 
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aspekter af livet med parkinson. Det er målet i løbet 
af perioden at supplere denne publikationsliste med 
en pjece om avanceret behandling, ligesom publika-
tionen Det sene stadie opdateres med oplysninger 
om kommunikationstræning.

Parkinsonforeningen lægger stor vægt på, at med-
arbejdere på sygehuse og i kommuner ved, hvad 
Parkinsons sygdom er, og hvordan sygdommen kan 
påvirke livet for patienter og pårørende. Vi udbyder 
derfor et grundkursus i Parkinsons sygdom, ligesom 
fagpersoner gratis kan bestille foreningens publika-
tioner. Kredsene er aktive i dialogen med kommu-
nalpolitikere om behovet for at løfte vidensniveauet 
blandt kommunernes ansatte.

AKTIVITETSOMRÅDE 4 
ENGAGEMENT OG LOKAL AKTIVITET 
I KREDSE OG KLUBBER
Parkinsonforeningen er et naturligt samlingspunkt 
for patienter og pårørende fx i kraft af, at der afhol-
des en lang række sociale (og faglige) arrangemen-
ter, som giver medlemmerne mulighed for at mødes 
og udveksle erfaringer. I 2017 var der over 1.000 ar-
rangementer over hele landet. Mange af disse ar-
rangementer afholdes af foreningens lokale klubber. 
Der var i 2018 klubber i 70 kommuner. Målet er, at 
der er klubber, som stort set dækker alle kommuner 
i 2021. De 15 kredsbestyrelser inspirerer til og un-
derstøtter etablering af nye klubber.

Foreningen tager initiativ til faglige foredrag af rele-
vans for mennesker med parkinson og pårørende. 
Flere kredse samarbejder om afholdelse af faglige 

arrangementer i regí af Parkinsonskolerne, og det er 
målet at styrke dette tværgående samarbejde mel-
lem kredse indenfor de fem regioner, således at der 
afholdes faglige arrangementer i alle fem regioner. 
Information om sociale og faglige arrangementer 
formidles via Parkinson Nyt, kredsbaserede hjem-
mesider og kredsblade. Med et nyt medlemssystem 
vil der være mulighed for at anvende SMS’er til den-
ne information.

Engagementet blandt medlemmerne udfolder sig 
ikke kun i klubberne. Foreningen understøtter en 
række andre netværk, hvor medlemmer mødes. Der 
er følgende landsdækkende netværk: Netværket for 
yngre med parkinson, voksne børn af Parkinsonram-
te, Netværksgruppen ENE for parkinsonramte uden 
partner, Kornblomsten for tidligere pårørende samt 
Duodopa-netværket og DBS-netværket.

Derudover danner medlemmer selv lokale netværk 
efter behov fx pårørendegrupper. Det er målet, at der 
udpeges en netværksfacilitator i hver kredsbestyrel-
se, som informerer, koordinerer og fremmer kred-
sens netværk.

AKTIVITETSOMRÅDE 5 
POLITISK INTERESSEVARETAGELSE
Parkinsonforeningen bedriver politisk interessevare-
tagelse for mennesker med parkinson og pårørende 
for at forbedre behandlingsmuligheder og livsvilkår 
generelt.

Dette sker gennem dialog med politikere lokalt og 
nationalt. Kredsbestyrelserne har fokus på den lo-
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kale politiske interessevaretagelse, herunder mu-
lighederne i regí af Danske Handicaporganisationers 
lokale repræsentationer, mens den nationale politi-
ske interessevaretagelse finder sted i et samarbejde 
mellem formandskabet og direktør med forankring i 
sekretariatet.

For at synliggøre arbejdet med politisk interesseva-
retagelse er det målet i den kommende periode at 
etablere en plads på hovedforeningens hjemmeside, 
der hedder ”Det mener Parkinsonforeningen”.

AKTIVITETSOMRÅDE 6 
FUNDRAISING OG SYNLIGHED 
Parkinsonforeningen har siden 2017 haft fokus på 
at øge indtjeningen til foreningen for at sikre vo-
res mange tilbud til medlemmerne og foreningens 
aktiviteter i øvrigt. Dette arbejde fortsætter i den 
kommende periode. Sekretariatet fundraiser natio-
nalt til landsdækkende projekter og til foreningens 
generelle udgifter. Kredsbestyrelser og klubber fun-
draiser lokalt til arrangementer og lokale projekter. 
Hovedbestyrelsen har nedsat en fundraisinggruppe, 
der koordinerer indsatsen.

Centralt for at kunne rejse midler er, at foreningen 
er synlig. Vi arbejder fokuseret med synligheds-
skabende aktiviteter bl.a. i kraft af landsdækkende 
projekter, men også gennem arrangementer som 
Parkinson Unity Walk, deltagelse i DHL flere steder i 
landet og deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

AKTIVITETSOMRÅDE 7 
MEDLEMSSERVICE
Medlemmerne er Parkinsonforeningens kerne og 
største aktiv. De senere år har foreningen oplevet en 
støt stigende tilgang af medlemmer. Alle medlem-
mer skal opleve et højt serviceniveau med korrekt 
og hurtig levering af foreningens produkter samt et 
lettilgængeligt medlemssystem med mulighed for 
kommunikation mellem medlemmer og grupper af 
medlemmer. 
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For perioden 2019-2021 har hovedbestyrelsen valgt 

ovennævnte målsætninger samt et særligt fokus på 

udvalgte områder. Nedenfor beskrives de strategiske 

fokusområder, og hvordan vi organiserer arbejdet for 

at nå i mål.

A. REHABILITERINGSTILBUD TIL DEM MED BEHOV
Parkinson er en kompleks sygdom, som har både 
motoriske og non-motoriske symptomer og kan 
påvirke en lang række livsområder for patienten og 
dennes nærmeste. Det er en mindre diagnosegrup-
pe med et begrænset antal patienter i hver kommu-
ne. Derfor er der behov for et højt specialiseret reha-
biliteringstilbud, leveret ét sted i landet.

Parkinsonforeningen har udviklet rehabiliteringstil-
bud til mennesker med parkinson siden 2011. I 2017 
indledte vi udmøntningen af den tredje satspulje 
med midler til disse tilbud. Denne satspulje udløber 
med udgangen af 2020. Et andet problem er, at der 
er stor mangel på pladser i det eksisterende rehabi-
literingstilbud. I perioden 2019-2021 er det et strate-
gisk fokus på at forankre disse rehabiliteringstilbud 
som et fast tilbud og med øget volumen af tilbudde-
ne, så mennesker med parkinson, der har et sund-
hedsmæssigt velbegrundet behov for rehabilitering 
kan modtage det.

Mål: Målet er at tilbud om rehabilitering er forankret 
som et fast tilbud til mennesker med parkinson efter 
udløbet af satspuljen, og at der er tilstrækkeligt med 
pladser til at dække behov for rehabilitering.

Organisering: Opgaven løses i den eksisterende 
struktur af sekretariatet i samarbejde med styre-
gruppen for rehabiliteringsprojektet og trænings- og 
rehabiliteringscentret Sano. Der afsættes 40.000 kr. 
årligt i 2019 og i 2020 til processtøtte.

B. FORMIDLING AF NY FORSKNING
Forskning i Parkinsons sygdom er afgørende for at 
finde bedre behandlingsmuligheder og på lang sigt 
at forebygge nye tilfælde af parkinson. Parkinsonfor-
eningen understøtter et dansk forskningsmiljø inden 
for parkinson både gennem uddeling af forsknings-
legater og gennem forskningsarrangementer samt 
formidling af kontakt mellem forskere og forenin-
gens medlemmer.

En interessentanalyse blandt Parkinsonforenin-
gens medlemmer fra august 2018 viste en stor in-
teresse for at få mere viden om ny forskning inden 
for parkinson. Udover et fortsat stærkt fokus på at 
understøtte forskning, skal der i strategiperioden 
arbejdes på at skaffe midler til at styrke forsknings-
formidlingen.

Mål: Målet er at skaffe midler til at ansætte en forsk-
ningsformidler og udgive et separat magasin om 
forskning målrettet foreningens medlemmer.

Organisering: Den store fundraisingopgave løses gen- 
nem fundraisinggruppen i tæt samarbejde med  
sekretariatet. Der afsættes derudover årligt 30.000  kr.  
til forskningsformidling gennem et årligt indstik i  
Parkinson Nyt.

Strategisk fokus 
i perioden 2019-2021

8



C. INFORMATØRKORPS
Foreningens medlemmer med parkinson og de pårø-
rende har et indgående kendskab til sygdommen, og 
har derfor en unik mulighed for at udbrede kendska-
bet til Parkinsons sygdom. Det er vigtig viden, der fx 
skal formidles til de ansatte, der møder patienten fx 
på sygehuse, i hjemmeplejen og på plejehjemmet.

I forrige strategiperiode blev der udviklet eksem-
pler på foredrag, som medlemmer kan bruge, når 
de ønsker at fortælle om deres erfaringer på SO-
SU-skoler, plejehjem eller lignende. Dette materiale 
kan danne afsæt for at etablere et korps af frivillige 
parkinsoninformatører.

Mål: Målet er at etablere Parkinsonforeningens in-
formatørkorps fortrinsvis med parkinsonpatienter, 
der på frivillig basis tilbyder foredrag til bl.a. pro-
fessionsskoler som VIA college, SOSU-skoler, pleje-
hjem og hjemmeplejen om, hvad det vil sige at have 
parkinson.

Organisering: Der nedsættes en arbejdsgruppe 
blandt medlemmerne. Der afsættes 30.000 kr. årligt 
til møder, materialer transport mv.

D. BREDDE I MEDLEMSBASEN
FLERE YNGRE MEDLEMMER
Parkinsonforeningen har oplevet en løbende tilgang 
af medlemmer gennem de senere år. Det er meget 
positivt, og vi vil arbejde for at fastholde disse nye 
medlemmer. Der er dog målgrupper, som det kræ-
ver en ekstra indsats at få med i foreningen. Det 
drejer sig dels om yngre med parkinson og partnere,  

dels om særligt sårbare grupper, herunder patienter 
med anden etnisk baggrund end dansk.

Selvom gennemsnitsalderen for diagnose er 61 år, 
kan mennesker helt ned til under 30 år få parkin-
son. Denne aldersspredning skal afspejles i forenin-
gen. Desuden skal vi signalere, at man skal meldes 
ind lige fra diagnosetidspunktet for bedst muligt at 
bremse udviklingen af sygdommen. Vi skal m.a.o. 
tydeliggøre, at de yngre har en plads i foreningen.

Mål: Målet er en forøgelse af antallet af yngre med-
lemmer i foreningen med 15 % inden udgangen af 
strategiperioden.

Organisering: Indsatsen i forhold til flere yngre med-
lemmer forankres i styregruppen for yngrenetvær-
ket i samarbejde med sekretariatet. Der afsættes 
30.000 kr. årligt til aktiviteter.

Flere medlemmer blandt sårbare grupper

Medlemslisten viser, at foreningen ikke har godt fat i 
etniske minoriteter med parkinson. Eftersom de ofte 
har en sværere adgang til sundhedssystemet, må det 
forventes, at de har et særligt stort behov for støtte.

Mål: Målet er at øge antallet af medlemmer blandt 
sårbare grupper, herunder etniske minoriteter.

Organisering: Indsatsen forankres i kredsbestyrel-
serne for de store byer, hvor antallet af etniske mi-
noriteter med parkinson må forventes at være størst. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe og afsættes 20.000 
kr. årligt til aktiviteter. Sekretariatet yder support.
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E. STYRKET LOKALT ENGAGEMENT
I Parkinsonforeningen er mange af medlemmerne 
aktive i vores bestyrelser, klubber, arbejdsgrupper, 
styregrupper, faglige udvalg eller lignende. De aktive 
frivillige udgør en afgørende vigtig ressource for for-
eningen. Når nogle frivillige stopper deres engage-
ment af forskellige grunde, er det vigtigt, at nye kræf-
ter kommer til. Vi skal tilpasse foreningen til nye krav 
og forventninger blandt fremtidige frivillige. 

Mål: Målet er, at der efter ét år foreligger en strategi 
for, hvordan vi engagerer flere frivillige i Parkinson-
foreningen i regí af kredse og klubber. De to efterføl-
gende år implementeres strategien og der tilbydes 
et frivillig-kursus e.l. Målet er, at antallet af frivillige 
er steget fra 300 til 500. 

Organisering: Der nedsættes en arbejdsgruppe af fri-
villige og en repræsentant fra sekretariatet. Der af-
sættes 10.000 kr. til mødeaktivitet i 2019 og 30.000 kr. 
i 2020 og 2021 til møder og kursus e.l.

NB. Der afsættes midler i en buffer, som forretnings-
udvalget kan beslutte anvendelsen af, efterhånden 
som arbejdet på de strategiske fokusområder skrider 
frem.
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