
 
Invitation til 

Parkinson Vidensdag  
4. oktober 2022 

 
 

Erfaringer, muligheder og perspektiver for bedre organisering  
og intervention for borgere med parkinson 

 
Formål 
Seminaret har til formål, at indkredse og tydeliggøre muligheder og begrænsninger for hensigtsmæssig organisering 
for parkinson rehabilitering i borgerens nærmiljø. Oplæg og drøftelser vil tage afsæt i de nonmotoriske og herunder 
kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom. 
 
Dagens opbygning 
Dagen indledes med to fælles sessioner. Først en indføring i Parkinsons sygdom med fokus på de nonmotoriske og 
herunder de kognitive udfordringer. Dernæst lægges fokus på, hvordan sundhedsteknologi kan understøtte parkin-
sonrehabilitering bedst muligt. Dagen fortsætter med to parallelsessioner: 
 

 Session 3a—Hvordan organiserer vi os bedst i kommunen? 
 Session 3b—Parkinsonrehabilitering og palliation 

 
Afsluttende rundes af i plenum. Pointer fra dagens drøftelser sendes efterfølgende ud til alle deltagere. 
 
Hvem kan deltage 

 Kommunernes sundhedsfaglige ledere fx sundhedschefer og direktører 
 Kommunernes ledere af pleje, genoptræning og rehabiliteringsenheder 
 Kommunernes udviklingsterapeuter, udviklingssygeplejersker, parkinsonkoordinatorer og ressourcepersoner, 

demenskoordinatorer, hjerneskadekoordinatorer og visitatorer o.l. 
 Projektledere og udviklingsmedarbejdere i regionale videnscentre for neurorehabilitering  

 
Tilmelding 
Arrangementet er gratis med tilmeldingsfrist den 9. september 2022. Har du spørgsmål kan du rette dem til: 
 
Vibeke W. Grønlund 
Mail: vg@parkinson.dk 
Tlf: 24 96 22 18 
 
Tilmeld dig på linket: Udfyld her  

 
Sted 
Odin Havnepark, Lumbyvej 17f, 5000 Odense C. 

https://www.collect.nu/DPF/Vidensdag_2022


 
 
 

Dagens program 
 

Moderator: Formand for Parkinsonforeningen, René la Cour Sell 
 
 
Kl. 09.30 Ankomst, kaffe og introduktion til dagens program  
 
Kl. 10.00 Session 1 - Kognitive og øvrige non-motoriske udfordringer i forløbet med parkinson 
 

 Hvordan opleves de nonmotoriske og særligt de kognitive udfordringer, når man har parkinson ved            
Jette Oppelstrup (yngre med parkinson) 

 Mød Alice som bor på plejehjem og har parkinson i senfasen – et kort filmklip. 
 Parkinsons sygdom med fokus på de kognitive og øvrige non-motoriske udfordringer gennem      

sygdommens faser ved overlæge og klinisk professor (OUH og SDU), Morten Blaabjerg 
 Hverdagslivet med parkinson – psykosociale faktorer, copingstrategier og konkrete håndterings-

redskaber ved Parkinsonsygeplejerske Trine Hørmann Thomsen, Ph.d., Klinik for Bevæge-
forstyrrelser, Rigshospitalet/Glostrup 

 
Kl. 12.00 Frokost 
 
Kl. 12.50  Session 2 - Sundhedsteknologi og parkinson rehabilitering 
 

 Hvordan kan digitale løsninger optimere behandlingen af borgere med parkinson ved parkinson-
sygeplejerske Trine Hørmann Thomsen, Ph.d., Klinik for Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet/
Glostrup 

 Plenumdrøftelse om muligheder og begrænsninger for implementering af sundhedsteknologiske 
løsninger ved moderator 

 
Kl. 13.45 Kort pause og bevægelse til session 3a eller 3b 
 
Kl. 14.00  Session 3—Perspektiv for den videre parkinson rehabilitering i borgerens nærmiljø, parallelsessioner 
  Session 3a – Hvordan organiserer vi os bedst i kommunen? 
 

 OPTIM-PARK projekt ”Bedre liv med Parkinson” - Foreløbige erfaringer og resultater, ved adjunkt,  
Cand. Cur Louise Buus  Vester og Lektor, Ph.d., Cand.scient.san Tove Lise Nielsen VIA, Forsknings-
center for Sundhed og Velfærdsteknologi, Program for Rehabilitering 

 Eksempler på hvordan man har valgt at organisere sig i to forskellige kommuner ved Parkinson- og 
demenskoordinator Anne Ellemand, Hvidovre Kommune og Konsulent i det Bydækkende Parkinson 
Team Svend Mikael Larsen, Odense Kommune 



 
 
 

Dagens program - fortsat 
 

Kl. 14.00  Session 3b – Parkinsonrehabilitering og palliation 

 

 Parkinsonrehabilitering i senfasen ved Parkinsonsygeplejerske Anders Lundetoft Clausen,             
Bispebjerg Hospital 

 Er der behov for en palliativ tilgang ved Parkinsons sygdom—og i givet fald hvornår? ved lektor 
Jette Thuesen, SDU og PH Absalon 

 

Kl. 15.00  Kaffepause 
 
Kl. 15.30 Fortsættelse af session 3, Parallelsessioner 
  Session 3a – Hvordan organiserer vi os bedst i kommunen? 
 

 Hvilke muligheder for hensigtsmæssig organisering ser jeg i min kommune? Drøftelse i mindre  
grupper og på tværs af kommuner (30 min) 

 Opsamling i sessions plenum ved moderator René la Cour Sell 
 
Session 3b – Parkinsonrehabilitering og palliation 
 
 Hvilke muligheder ser jeg ift. at borgere med parkinson kan opnå en palliativ tilgang i min            

kommune? Drøftelse i mindre grupper og på tværs af kommuner (30 min) 
 Opsamling i sessions plenum ved Parkinsonsygeplejerske Trine Hørmann Thomsen, Ph.d., Klinik for 

Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet/Glostrup 
 

Kl. 16.15  Afrunding i plenum og tak for i dag 
  Afrunding ved projektleder for videns- og kompetencecenteret for rehabilitering til mennesker med  
  Parkinsons sygdom Vibeke W. Grønlund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangører 
Videns– og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom, Parkinsonforeningen,   
Sano og i arbejdsgruppen bag seminaret indgår Anders Lundetoft Clausen (BBH), Anne Ellemand (Hvidovre Kommu-
ne) og Lykke Oddershede Jørgensen (Assens Kommune). 


