
PARKINSON NYT
Nr. 3   ·   September 2022   ·   42. årgang

I maj modtog Parkinsonforeningen en meget glædelig nyhed: Med en bevilling 

på 10 millioner kroner har den nye politiske sundhedsaftale sikret det 

specialiserede rehabiliteringstilbud for personer med parkinson i 2023. 

Parkinsonforeningen kæmper nu videre for en fast bevilling på finansloven 

til rehabiliteringscenter Sano.
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Sommeren går på hæld, og efterårets arrangementer i kredse 

og klubber går i gang. Kredsblade og Regionskalenderen 

i Parkinson Nyt vidner om Parkinsonforeningens mange 

spændende aktiviteter – fra foredrag og træning til sociale 

arrangementer. Korsang, Parkinson Boxing, bordtennis og dans 

er blandt de tilbud, som mange medlemmer af Parkinsonfor-

eningen benytter sig af.

Mange af jer kender allerede den største og mest glædelige 

nyhed for os i Parkinsonforeningen: I 2023 er afsat 10 mio. 

kr. til et specialiseret rehabiliteringstilbud til personer med 

parkinson. I Parkinsonforeningen kæmper vi videre for at sikre, 

at tilbuddet kan blive permanent fra 2024. Foreløbig er vi på 

jeres vegne glade for, at vi nu er kommet så langt. Siden 2011 – i 

11 år! – har Parkinsonforeningen arbejdet for finansiering af 

specialiseret rehabilitering til personer med parkinson. Vi har 

skrevet ansøgninger, leveret dokumentation for de positive 

effekter og forklaret sagen for skiftende politikere og embeds-

mænd. I min egen formandstid har det været en fornøjelse at 

mødes med Christiansborgs dygtige og samvittighedsfulde 

politikere, men nu bør det gøres permanent.

Som noget helt nyt tilbyder Parkinsonforeningen til vinter et 

nationalt frivillig-træf, hvor det er tanken, at Parkinsonforenin-

gens frivillige mødes på tværs af Danmark, inspirerer hinanden 

og ikke mindst har en god oplevelse. Er du aktiv i foreningen, så 

sæt kryds i kalenderen ved 14.-15. januar 2023! Vi er også glade 

for at se, at Årsmødet for Yngre med parkinson i år finder sted 

for anden gang 19.-20. november 2022 på Vejen Idrætscenter.

I Parkinson Nyt bringer vi for første gang en ny rådgiver-klum-

me. Tanken er, at Parkinsonforeningens rådgivere fremover vil 

dele deres overvejelser og svar til medlemmernes hyppigt stille-

de spørgsmål. Socialrådgiver Elsebeth Bech har skrevet den 

første rådgiver-klumme, som handler om fremtidsfuldmagter.

Parkinsonforeningens medlemmer tæller mange aktive men-

nesker, både pårørende og personer med parkinson. Nogle 

af dem skriver endda til os for at fortælle deres personlige 

parkinsonhistorie, som andre kan genkende sig selv i. Denne 

udgave af Parkinson Nyt bringer 

et uddrag af Camilla Juel 

Madsens nye bog, Forandret for 

altid, hvor hun fortæller om at 

få parkinson som 45-årig, midt 

i et travlt liv med virksomhed 

og børn.

For endnu en beretning står 

Kell Valeur fra Tølløse. Sammen 

med sin hustru, Laila Valeur, 

fortæller han om en kostbar 

behandling mod parkinsonrysten, MRgFUS, som han har 

investeret i på et privathospital. Kell Valeur har selv påtaget sig 

udgiften ved behandlingen, der endnu ikke er adgang til i det 

danske offentlige sundhedssystem. Nu ønsker han at dele sin 

oplevelse af, at hans rysten er reduceret markant. I Danmark er 

sundhedssystemet forhåbentlig ved at indstille sig på MRgFUS 

som behandling ikke kun for lidelsen Essentiel tremor, som 

behandlingen allerede er godkendt til. Parkinsonforeningen 

arbejder for, at tilbud om MRgFUS til tremor-dominant 

parkinson bliver en del af det offentlige behandlingstilbud.

I år holdes Parkinsonforeningens Forskningsarrangement 

den 5. november 2022 i Høje Taastrup. Her kan man orientere 

sig i den nyeste forskning og være med til at fejre dem, der i 

år belønnes med Parkinsonforeningens frivilligpris Pakken-

bergprisen. Meld dig til den spændende dag og indstil din 

yndlingsfrivillige inden 5. oktober!

Vi ses.

René la Cour Sell 

Landsformand

Parkinsonforeningen 
arbejder for de gode sager
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Stivhed i Parkinsons sygdom: Et pilotstudie 
Har du tid og lyst til at deltage i Paragit-teamets pilot- 
studie? Du kan deltage hvis du: 
 
• Har Parkinsons sygdom (med og uden stivhed). 

•  Ikke er behandlet med DBS (Deep Brain Stimulation).

Undersøgelsen varer ca. 30 minutter til en time og 

indebærer en kort samtale om dine gener, symptomer og 

behandling, en neurologisk undersøgelse og en smertefri 

måling med af muskelaktiviteten i flere muskelgrupper på 

dine arme. Alle resultater vil blive delt med dig.

Pilotstudiet skal afprøve en ny teori til at måle rigiditet, et 

af de motoriske parkinsonsymptomer, der er sværest at 

kvantificere. Paragit er en lille virksomhed der arbejder på 

at forbedre og individualisere behandlingen af Parkinsons 

sygdom. 

KONTAKT: 

Hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål, kan du 

skrive en mail til contact@paragit.com med dit navn 

og telefonnummer, så ringer vi til dig. De bedste hilsner 

Paragit-teamet ved læge Pardis Zarifkar.

Få din parkinson medicin 
for 360 kr. om måneden
Ved du, at du kan få din medicin regning delt op i 

12 lige store rater á 360 kr.? Det kan du få med en 

såkaldt henstandsordning på apoteket.

Når du køber lægeordineret medicin på apoteket, 

får du automatisk et offentligt tilskud, når du har 

købt for et vist grundbeløb det sidste år. Tilskud 

beregnes i Det Centrale Tilskuds Register (CTR) 

under Lægemiddelstyrelsen. Jo større udgifter, du 

har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i 

tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperi-

oden).

Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver meget 

høj (omkring 20.000 kr.) i løbet af dit tilskudsår, kan 

du få en henstandsordning med dit apotek. 

En henstandsordning er en aftale mellem en bor-

ger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for 

tilskudsberettigede medicin betales i 12 lige store 

dele. Egenbetalingen for 2022 er på 4.320 kr. Det vil 

sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver 

på 360 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle 

gebyrer, apoteket måtte have.

Læs mere om tilskud og priser på Individuelle 

tilskud til medicin (laegemiddelstyrelsen.dk)

Spørg på dit apotek om henstandsordning eller 

læs mere på information-om-henstandsordnin-

gen-2022.pdf (apoteket.dk)

Du kan nu gå til 
Parkinson Boxing 19 
steder i landet
Af Marlene Grønnegaard Sørensen, Sundheds politisk 
konsulent

Vil du have sved på panden, 

pulsen op og samtidig have 

det sjovt, så kunne Parkin

son Boxing måske være no

get for dig. 

Parkinson Boxing er en træ

ningsform målrettet de 

symptomer, mennesker 

med parkinson har. Træ

ningen har fokus på fysisk 

form, hjerne og stemme og 

foregår uden kropskontakt. 

Parkinsonforeningen samarbejder med Danmarks Bokse

Union om at uddanne boksetrænere i etablerede bokse

klubber. I skrivende stund tilbyder 19 bokseklubber boks

ning til mennesker med parkinson. Se mere om de enkelte 

klubber på Parkinsonforeningens hjemmeside:

https://www.parkinson.dk/tilbudtildig/traening-og-reha-

bilitering/traening/boksning/

Her i efteråret vil der blive udbudt workshops i alle regio

ner, hvor du kan afprøve Parkinson Boxing i en bokseklub 

og dermed finde ud af, om det er noget for dig. Hold øje 

med hjemmesiden og nyhedsbrev for mere information. 

De fleste bokseklubber har desuden gratis prøvetimer, før 

du indmelder dig i klubben.

Har du spørgsmål til Parkinson Boxing, kan du kontakte 

sundhedspolitisk konsulent i Parkinsonforeningen, 

Marlene Grønnegaard Sørensen, tlf. 36 35 02 35 eller 

ms@parkinson.dk.
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Køge Bokseklubs ildsjæl 
hædret med pris
Formanden i Køge Bokseklub fik i juni Køge Kommunes Ildsjælepris. June 

Svendsens engagement og sociale bevidsthed giver bokseglæde til alle, lød 

begrundelsen for hæderen, som blev offentliggjort på Køge Kommunes 

hjemmeside. June Svendsen er ikke blot bokseklubbens formand gennem 15 

år. Hun er også træner og arrangør, og blandt hendes mange bedrifter tæller 

træningslejre, pizzaboksning og et særligt hold for boksere med parkinson. 

Desuden har hun altid vist stor social ansvarlighed over for utilpassede unge og 

voksne i samarbejde med aktører som SSP, Broen og Helhedsplanen.

Ildsjæleprisen er en ny pris, som bliver uddelt af Kultur- og Idrætsudvalget 

i Køge Kommune fire gange om året: Bokseklubbens ildsjæl hædret med pris 

– sn.dk – Sjællandske Nyheder

Kan man blive genoplivet med 
hjertestarter, når man har DBS?
 
Af Karen Østergaard, neurolog dr.med., forskningsformidler

Flere DBS-opererede parkinsonpatienter har spurgt om, hvordan man 

skal forholde sig ved evt. hjertestop hos DBS-opererede personer. 

Lider DBS-udstyret skade ved behandling med hjertestarter? 

Forskningsformidler Karen Østergaard besvarer spørgsmålet.

Hvis en person får hjertestop, er der 

ikke noget alternativ til genoplivning, 

selv om patienten er i behandling 

med DBS (Deep-brain-stimulation). 

Ved genoplivning med hjertestarter 

anbringes elektroderne fra hjerte-

starteren så langt væk fra DBS-puls-

generatoren, som det giver mening i 

forhold til selve genoplivningen. 

Risikoen for skade på hjernevævet 

ved brug af hjertestarter og DBS 

er formentlig meget lille. I den 

relevante medicinske litteratur har 

jeg fundet et enkelt tilfælde med en 

patient, der var velbehandlet med 

DBS for sin håndrysten.

Efter behandling med defibrillator 

forsvandt denne håndrysten helt 

– også når DBS var slukket! Artikelfor-

fatterne formoder, at det skyldes en 

mindre læsion ved elektrodespidsen, 

i lighed med den, man påfører 

patienten ved ultralydsbehandling 

(MRgFUS = MR-guidet fokuseret 

ultralydsbehandling). 

Hvis en person med DBS genoplives 

med en hjertestarter (også kaldet 

defibrillator), kan der dog ske skade 

på selve DBS-udstyret. Det er derfor 

vigtigt, at neurologen efterfølgende 

kontrollerer udstyret. 

Jeg har selv erfaring med to 

parkinsonpatienter, som var 

velbehandlede med DBS. 

Den ene patient var henvist til 

hjerteafdelingen på mistanke om 

hjerterytmeforstyrrelse. I det øjeblik, 

han trådte ind på Hjerteafdelingen, 

fik han hjertestop og blev straks 

genoplivet med hjertestarter. 

Efterfølgende var DBS-stimulati-

onsparametrene kommet i udu og 

måtte korrigeres på Neurologisk 

afdeling.

En anden patient havde fået 

behandling med defibrillator pga. 

hjerterytmeforstyrrelse og var 

blevet sendt hjem. Først ved en 

senere rutinekontrol på Neurologisk 

afdeling blev det konstateret, at 

stimulationsparametrene havde 

ændret sig, og vi justerede hans DBS.

* Hvis du vil vide mere: 

Hjerteforeningen tilbyder et gra-

tis hjerteredderkursus: https://

hjerteredder.dk/bestil-kursus/?g-

clid=EAIaIQobChMI9-ams8i--AIVgd-

d3Ch3uFQIvEAAYASAAEgLuQfD_BwE

* På Youtube findes flere gode video-

er om genoplivning bl.a. fra Falck

På en hjemmeside for DBS udstyr 

kan læses: The DBS System may be 

affected by or adversely affect medi-

cal equipment such as cardiac pace-

makers or therapies, cardioverter/ 

defibrillators, external defibrilla-

tors, ultrasonic equipment, electro-

cautery, or radiation therapy: htt-

ps://global.medtronic.com/xg-en/

healthcare-professionals/thera-

pies-procedures/neurological/de-

ep-brain-stimulation/indications-sa-

fety-warnings.html 

HJERTESTARTER

KORT NYT
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Ole Lystrup Iversen er apoteker, succesrig erhvervsleder, 

glad familiefar og aktiv livsnyder – og kan nu kalde sig for

fatter. Sammen med journalisten Gitte Meyer Madsen ud

sender han 28. september bogen En ven for livet.

Bogen beskriver hans liv med den parkinson, han blev diag

nosticeret med som kun 44årig. Han reagerede med frygt 

og sorg, men er nu fem år senere er nået frem til, at syg

dommen reelt er en gave, der bare er pakket grimt ind.

For Ole Lystrup Iversen rummer sygdommen noget me

get værdifuldt: ”Min sygdom har lært mig en masse, som 

jeg bruger aktivt i min hverdag. Den har lært mig at sæn

ke tempoet, glæde mig over de små ting, dyrke min familie 

og mine venskaber og ikke at tage mig selv så pokkers seri

øst,” siger Ole Lystrup Iversen. 

Ifølge lægerne er Ole Lystrup Iversen moderat til svært 

ramt af sin parkinson. I dag oplever han dog store frem

skridt, og han er ikke i tvivl om, 

at det skyldes hans positive syn 

på sin sygdom og de otte livsråd, 

som han deler ud af i sin bog.

Ole Lystrup Iversen er uddan

net farmaceut og købte sit første 

apotek i 2013. I dag ejer han fem 

apoteker på LollandFalster. Han 

er tidligere næstformand i Phar

madanmark og bor i Maribo med 

sin kone og to teenagedøtre.

“En ven for livet” udkommer den 28. september 2022 på 

Spitzen Publishing. Pris: Ca. 300 kr. Kontakt: Gitte Meyer 

Madsen, gmm@meyermedier.dk

Ole Lystrup Iversens otte livsråd: 

  Se din sygdom som en gave, der er pakket grimt ind.

  Vær åben om din sygdom og dine behov.

  Dyrk livsglæden og ’shining eyes’.

  Mærk stilheden og find magien.

  Vær taknemmelig.

  Følg din intuition og dit hjerte.

  Tag ikke dig selv så pokkers seriøst.

  Spil dine medmennesker gode.

”Kronisk sygdom 
er en gave, der er 
pakket grimt ind” Sidste års store succes med Årsmøde for yngre med 

Parkinson gentages. I år sætter vi fokus på boksning 

som træningsform, coping

strategier i forhold til parkin

son og workshop om aktivite

ter for yngre. 

Herudover er der tilbud om 

mange forskellige aktivite

ter som dans, padel, badmin

ton, svømning osv. og masser 

af socialt samvær, snak, hyg

ge og dans.

Kontakt: Jette Gunther Nedergaard Collins, formand 

for styregruppen for yngre med parkinson på 

jetteguntherandersen@gmail.com. 

https://www.parkinson.dk/nyheder/aarsmoede-2022/

ÅRSMØDE for yngre 
med Parkinson 19.-20. november 
2022 på Vejen Idrætscenter

Peg på DIN kandidat til 
Pakkenbergprisen
 

Igen i år skal Pakkenbergprisen uddeles til en 

eller flere personer, der har gjort en ekstraor

dinær indsats for Parkinsonforeningen. Send 

dit bud på, hvem der skal have æren, senest 

den 5. oktober 2022. Husk begrundelse!

Pakkenbergprisen er i alt på 5000, kr. og ud

deles ved Forskningsarrangementet den 5. 

november 2022, hvor man også kan oriente

re sig i den nyeste forskning.

Pakkenbergprisen har sit navn efter profes

sor Henning Pakkenberg (19202007), der var 

medstifter af Parkinsonforeningen – og i øv

rigt er far til den fremtrædende hjernefor

sker, Bente Pakkenberg.

Pakkenbergprisen blev i 2021 tildelt Christi

an Reventlow, Fyns kreds, og Sus Nilsson, 

Herlev, for deres store indsats for menne

sker med parkinson.

Forslag sendes til Marie Louise Kjølbye 

på mlk@parkinson.dk senest 5. oktober 2022.
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Nyt fra sekretariatet
Vi er meget lettede over, at det lykkedes at overbevise politikerne på Christiansborg om, at de 
skulle afsætte 10 mio. kr. til specialiseret rehabiliteringstilbud til mennesker med parkinson i 2023.

Vi har siden 2011 haft mange, man

ge møder med politikere og embeds

mænd om netop dette vigtige tilbud. 

Når det så lykkes, bliver vi glade på 

patienternes vegne. Nu fortsætter vi 

med at tage møder, så tilbuddet forhå

bentlig kan blive permanent fra 2024.

Vi barsler desuden med et nyt initiativ, 

der skal være for de mange fantasti

ske frivillige, vi har i vores dejlige for

ening. Der er tale om et nationalt fri

villigtræf, hvor man mødes, inspirerer 

hinanden og ikke mindst har en fanta

stisk oplevelse. Det løber af stablen til 

vinter, nærmere bestemt 14.15. janu

ar. Det glæder vi os helt vildt til.

Til slut noget helt andet. I det sene

ste nummer af Parkinson Nyt nævnte 

vi en ny podcastserie Parkinson Pod-

cast. Det fremgik, at den er for alle. 

Det har senere vist sig ikke at være 

korrekt, da man skal have en autorisa

tion som sundhedsperson for at få ad

gang til podcasten.

Vi beklager fejlen. Podcastserien er 

målrettet neurologer og parkinson

sygeplejersker.

Forårsforkælelser og Sort Sol, UNESCO Verdensnaturarv, ture i grænselandet, musik, 
sang, foredrag og dejligt samvær, særligt tilrettelagt for parkinson ramte og deres 
ægtefæller 13.-18. marts 2023. Lyder det fristende?

For tredje gang inviterer Rønshoved Høj

skole ved Flensborg Fjord nu personer 

med parkinson og deres ægtefæller til en 

særlig uge, hvor der er taget hensyn til, at 

man er ramt af parkinson.

Forstanderteamet Nina og Thue Kjærhus 

har tilrettelagt et unikt ophold, hvor alle 

skal forkæles med gode varierede fore

drag, ture på egnen og erfaringsudveks

ling, krydret med hygge omkring pejsen, 

lækkerier fra det sønderjyske kaffebord, 

højskolesang og særlig tilrettelagt dans.

Der er lagt rigeligt med pauser ind, og 

har man brug for at hvile sig, kan man 

til enhver tid gå tilbage på sit værel

se. Programmet er nemlig IKKE obliga

torisk, så man deltager i så meget, som 

man kan og har lyst til. Det detaljerede 

program ligger på hjemmesiden 

www.ronshoved.dk.

Tilmelding på hjemmesiden www.ronsho

ved.dk under ”Korte kurser”. Du kan væl

ge mellem at betale online eller at få en 

regning.

Tilmelding er bindende, og pengene re

funderes ikke ved evt. afbud. Højskolen 

anbefaler derfor, at du tegner en afbestil

lingsforsikring hos dit forsikringsselskab. 

Vær opmærksom på, om forsikringen 

dækker ophold i Danmark.

Frist for tilmelding til højskolen er 

1. december 2022. Kurset gennemføres 

ved min. 30 deltagere.

Forår på Rønshoved Højskole for
personer med parkinson og ægtefæller

PRISER 

  Dobbeltværelse pr. person 

med eget bad................. 5.695,-kr.

  Enkeltværelse pr. person 

med eget bad:................ 6.395,-kr.

Alle værelser er nyrenoverede, i ét 

plan og har alle eget bad og toilet.

Beløbet dækker kost & logi inkl. lin

ned og håndklæder samt alle ud

flugter og programsatte punkter.
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Camilla Juel Madsen underviser i yoga og driver sammen 
med sin mand et succesrigt firma. Mange i Parkinsonfor-
eningen kender hende som en dynamo af positiv energi. I 
2013 fik hun diagnosen parkinson – efter fire år med mysti-
ske skavanker og et grimt stress-forløb oveni. Nu har hun 
udgivet bogen Forandret for altid blandt andet om yoga, der 
har forandret hendes liv. Parkinson Nyt bringer et uddrag af 
bogen, der netop er udkommet.

Boguddrag 
af Camilla Juel Madsen

“Det eneste, jeg tænker på, er, at jeg skal dø. At jeg slet ikke skal 

blive gammel med Claus, som jeg havde drømt om. (…)

Jeg sidder i sofaen og stirrer tomt ud i luften, indtil Claus træder 

ind ad døren. ”Hvad så?” Han kigger bekymret på mig. En tåre 

triller langsomt ned ad min kind, og et øjeblik er det, som om alt 

er stille, inden stormen bryder løs. Så bryder jeg sammen igen. 

”Jeg har måske parkinson,” hulker jeg. ”Parkinson?” Claus lyder 

undrende. I to skridt er han ovre ved siden af mig i sofaen og 

lægger sine arme om mig. ”Hvad sagde hun?” Jeg fortæller om 

de test, hun har lavet på mig. ”Og nu skal jeg på Bispebjerg og 

have en hjernescanning.”

Jeg kan mærke, at han stivner et øjeblik, inden han fortsætter 

med at ae mig over håret. Jeg forsøger at se op på ham, men 

det er, som om jeg ser gennem en tunnel, hvor jeg slet ikke kan 

se møblerne, billederne eller tv’et i stuen, men kun en lille del 

af Claus’ fod. ”Måske tager de fejl.” Det lyder ikke, som om jeg 

selv tror på det. ”Måske.” Han nikker stille.’ Senere samme aften 

sidder jeg og stirrer mod skærmen, hvor en film er i gang. Jeg 

aner ikke, hvad den handler om, og jeg er også ligeglad.

Vores børn, Julius, Albert og Carl, på henholdsvis 9, 11 og 14 år 

er på vej i seng. Det er skoledag i morgen, og bare fordi min 

verden er væltet, behøver deres jo ikke at gøre det. Vi har ikke 

sagt noget til dem. Vi har bestemt os for at vente, til jeg får svar 

fra scanningen. Jeg grubler. Teen i kruset foran mig er blevet 

kold, og der er et tyndt, sølvglinsende lag på toppen.

Hele dagen har jeg tænkt på symptomer, der burde have 

advaret mig, og et efter et er der dukket flere op. Det kan 

godt være, at jeg halter lidt på højre ben, men hvordan kun-

ne jeg overse, at jeg har svært ved at holde på en kniv med 

min højre hånd. Selvom jeg er venstrehåndet, så burde det 

ikke være et problem. Men jo mere jeg tænker over det, des 

mere klart bliver det, at jeg faktisk holder lidt krampagtigt på 

kniven og ofte skærer min mad lidt hurtigt ud, hvorefter jeg 

lægger kniven og spiser med min venstre hånd. Og hvorfor 

har jeg ikke tænkt over, at min højre arm ikke svinger med, 

når jeg går, men i stedet hænger som en slap spaghetti, mens 

venstre arm lystigt svinger frem og tilbage? Hvordan kunne 

jeg overse det?

Forandret for altid

8  •   PARKINSON NYT

YOGA OG PARKINSON



“Tror du, jeg kan have fået det af den flaske med dårligt vand, jeg 

drak, da vi var i Indien?” Jeg kigger over mod Claus. Børnene er 

for længst gået i seng, men jeg sidder fastnaglet til sofaen, mens 

mine tanker kværner løs. Inden vi fik børn, var Claus og jeg på en 

jordomrejse, hvor vi blandt andet besøgte Indien. Dårligt vand 

sendte mig på hospitalet med blod i afføringen, og nu tænker 

jeg, om min sygdom kan være opstået på grund af det. Han 

ryster langsomt på hovedet. ”Ærligt talt? Nej.” Jeg nikker. Men 

hvorfor har jeg så fået den sygdom? Kunne det være psykisk 

betinget? Et eller andet fra min barndom eller måske stress?

De sidste fem år har jeg været mere stresset, end jeg har villet 

indrømme. Claus og jeg er selvstændige, og vi lever af at sælge 

behandlingsudstyr til behandlere og bygge spainstallationer til 

hoteller. I ordrebogen er der store ordrer til spahoteller, og det 

er indtil nu gået rigtig godt. Men finanskrisen i 2007 rammer os 

hårdt. Steder, vi skulle have solgt til, afventer krisen og holder 

igen, og vi mister en stor og vigtig ordre i Norge. Overskuddet 

i virksomheden bliver pludselig vendt til et stort underskud, 

og vi er tæt på konkurs. Vi kæmper for at få økonomien til at 

hænge sammen måned for måned. Det er ikke bare vores firmas 

overlevelse, vi kæmper for, men også det faktum, at vi kan ende 

med at skulle flytte fra vores hjem, hvis vi går konkurs. Så jeg 

kæmper med alt, hvad jeg kan mobilisere, for at vi klarer den.

Claus og jeg sætter os ned og ser på, hvilke omkostninger vi 

kan skære væk. Claus, der har arbejdet i og været med til at 

bygge firmaet op, stopper i firmaet og får et job som salgsdi-

rektør, og vi må desværre opsige nogle af vores medarbejdere. 

Selv hæver jeg kun en minimumsløn. Jeg gør alt, hvad jeg 

kan, for at pakke al stress væk, og det er, som om jeg trækker 

en hjelm over hovedet og bare moser mig igennem, uanset 

hvordan mit helbred har det. Jeg ved, at jeg kan vende 

underskuddet til overskud, hvis jeg bare har et par år til at 

gøre det. Vi bruger vores opsparing, sælger vores sommerhus, 

låner af familien og får endda en god ven til at skyde penge i 

firmaet. På den måde formår vi at holde snuden oven vande, 

og selvom det er hårdt, er jeg alligevel glad for min stædighed 

flere gange i de år.

Men det kommer ikke uden konsekvenser. Flere gange får jeg 

hjertebanken, og to gange får jeg et panikanfald, hvor jeg har 

svært ved at trække vejret. Det er, som om mit hoved koger. 

Men jeg skubber det fra mig indtil en dag, hvor jeg opsøger 

en kropsterapeut, fordi hele min krop værker. ”Hvis du skulle 

beskrive dit liv som et hjul, hvor meget fylder så arbejde, familie 

og dig selv?” Kropsterapeuten rækker et stykke papir og en 

blyant til mig, og jeg begynder at tegne lagkagestykker ind i 

cirklen. Da den er fyldt, bliver jeg et øjeblik forskrækket.

Ikke overraskende fylder firmaet og børnene næsten hele 

cirklen, men stykket, der skulle hedde Camilla, er der ikke. Jeg 

gør alt muligt for andre, men ikke noget for mig selv. Jeg synker. 

Det kan ikke være rigtigt. ”Rejs dig lige op.” Kropsterapeuten 

skubber sin stol ud fra bordet og stiller sig midt på gulvet. 

Jeg rejser mig langsomt fra stolen, mens mine øjne fortsat 

stirrer på papiret på bordet. ”Prøv at fokusere på dine fødder.” 

Kropsterapeuten nikker opfordrende til mig. Jeg kigger ned 

på mine fødder og bliver forskrækket over, at jeg slet ikke kan 

mærke dem. Det er, som om jeg er afskåret fra at mærke alt fra 

min navle og nedefter.

Da jeg går fra kropsterapeuten, er jeg rystet. Der er nogle ting, 

jeg bliver nødt til at ændre, tænker jeg. Kropsterapeuten siger, 

at mit nervesystem er på overarbejde, og et sted bagerst i 

hjernen ved jeg godt, at hun har ret.

HUSKER DU DIN MEDICIN!? 
GØR DET MEGET LETTERE MED PÅMINDELSER 

ASTRID LEISNER & SØN ApS 

Hør nærmere på 63713050 

Stort udvalg af  
Medicinure 

Aktivitetsure 
Pilleæsker  

med op til  
15 daglige  

lyd-/vibrationsalarmer  

SE UDVALG PÅ 
LEISNER.DK 

Undervisning på Kommunikationscentret tilrettelægges ud  
fra dine personlige ressourcer og behov. Du kan for eksempel 
blive undervist i at styrke din stemme og din artikulation,  
så folk omkring dig bedre kan forstå dig. 

På baggrund af en samtale med dig og dine pårørende,  
planlægger vi et forløb, som passer præcis til dig. 

Bor du i Region Hovedstaden, så ring til os på tlf. 45 11 45 50  
for at høre om dine muligheder. 

Undervisning for Parkinson-ramte i Region Hovedstaden

www.komcentret.dk
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“Der bliver nødt til at ske noget,” siger jeg til Claus, da jeg 

kommer hjem fra kropsterapeuten. Men hverdagen overhaler 

mine gode intentioner, og jeg er snart tilbage ved skrivebordet, 

mens jeg lover mig selv, at når jeg er færdig med at kæmpe for 

firmaet, og der bliver mere ro, så gør jeg det. Finder tid til at 

gøre noget godt for mig selv. Men det sker bare ikke. (…)

En uge inden vinterferien beslutter vi os for at fortælle børnene 

det. ”Der er noget, vi gerne vil fortælle jer.” Jeg synker en stor 

klump. Vi sidder alle fem omkring spisebordet. ”Jeg har …” Min 

stemme knækker over, og jeg begynder at græde. Rundt om 

bordet er der helt stille. Da jeg kigger op, ser jeg tre par bange 

øjne kigge på mig. ”Jeg har Parkinsons sygdom,” får jeg frem-

stammet og tørrer endnu en tåre væk fra kinden. ”Parkinson?” 

Min ældste søn, Carl, kigger på mig. ”Gør det ondt?” Jeg ryster på 

hovedet. ”Hvornår forsvinder det?” Jeg drejer hovedet og ser på 

Albert. ”Det gør det ikke. Parkinson kan ikke sådan forsvinde.” 

Han drejer juiceglasset mellem hænderne. ”Aldrig?” ”Nej.” Jeg 

ryster på hovedet.

Pludselig rejser min yngste søn sig op fra stolen for bordenden. 

Han går med faste skridt hen til mig og breder sine små arme 

ud og krammer mig. ”Julius,” hvisker jeg bevæget og lukker 

øjnene et øjeblik. Og pludselig er der andre arme omkring mig. 

Som et kæmpestort familiekram, der omslutter og varmer mig. 

”Jeg dør jo ikke af det,” siger jeg og trækker drengene tættere til 

mig. ”Parkinson er ikke noget, man dør af. Det er noget, man dør 

med.” Og jeg næsten smelter indeni over deres omsorg. Tænk at 

have sådan en familie.

I de efterfølgende måneder er jeg skrøbelig og har nemt ved 

at græde. Men jeg prøver at holde sammen på mig selv for 

børnenes skyld derhjemme og på mit arbejde. Jeg orker ikke 

kundernes problemer, og min lunte er meget kort. Når folk 

plaprer om problemer, kan jeg finde på tænke: ”Hvad pokker 

brokker du dig over? Det er jo et latterligt lille problem i forhold 

til det, jeg kæmper med.” Jeg siger ikke til nogen, at jeg tænker 

sådan.

(…)

Parkinson Nyt bragte i december 2020 et interview med 

Camilla Juel Madsen.

Forandret for altid udkom 11. august 2022. 196 sider, kr. 349.

LIVET MED YOGA
 

Camilla Juel Madsen er certificeret RYT 

500-yogalærer fra School of Santhi i Kerala i 

Sydindien. Siden 2015 har Camilla undervist 

i tusindvis af yogatimer med udgangspunkt 

i en ledbefriende og transformerende yoga 

samt andre yogaformer som hatha og yin-yo-

ga. Derudover har Camilla undervist på flere 

yogaretreats og cykelrejser i Spanien. I 2020 

åbnede Camilla et yoga- og sundhedshus 

i Fredensborg, AYA House, som hun driver 

sammen med to partnere.

Camilla er aktiv i foreningen Fit4Cure, der 

arbejder på at forbedre livskvaliteten hos 

personer med Parkinsons sygdom igennem 

især motionsprægede aktiviteter.

Hendes aktuelle bog Forandret for altid 

rummer desuden et alsidigt yogaprogram, 

som har forandret Camilla Juel Madsens 

eget liv med sin sygdom. Ifølge bogen er 

øvelserne lette at gå til og sammensat, så det 

egner sig til raske, personer med parkinson 

og personer med andre lidelser, der påvirker 

livskvaliteten.

Du kan se og læse mere på Facebook og 

Instagram på @Yoga4Cure.

Bogen kan bestilles her: Køb bogen FORANDRET FOR ALTID – fra 

knirkende krop til sunde led med yoga – BodyMindCompany:

https://bodymindcompany.dk/products/forandret-for-altid-

fra-knirkende-krop-til-sunde-led-med-yoga

CAMILLA JUEL MADSEN
Camilla Juel Madsen er født 1967 og mor til tre sønner. Hun er 

selvstændig erhvervskvinde, yoga lærer og partner i sundhedshu-

set AYA House.

I over 20 år har hun drevet firma med sin mand, Claus, hvor de sælger 

behandlingsudstyr til behandlere og bygger spafaciliteter på hoteller i 

Norden. I 2013 fik hun konstateret Parkinsons sygdom.

I bogen Forandret for altid kan du læse Camillas personlige beretning 

om, hvordan hun sluttede fred med sygdommen og brugte den som 

springbræt til at forandre sig for altid. Bogen har forord af Rikke Hertz.

BLÅ BOG
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I maj modtog Parkinsonforeningen en 
meget glædelig nyhed: Med en bevilling 
på 10 millioner kroner i 2023 har den 
nye politiske sundhedsaftale sikret det 
specialiserede rehabiliteringstilbud for 
personer med parkinson. Parkinsonfor-
eningen kæmper nu videre for en fast 
bevilling på finansloven til rehabilite-
ringscenter Sano. 

Af Marlene Grønnegaard Sørensen 
Sundhedspolitisk konsulent

Siden 2011 har tværfaglige rehabilite-

ringsforløb været et tilbud til menne-

sker med parkinson, men finansieringen 

af tilbuddet stod til at udløbe her i 

2022.

I flere måneder er patienter derfor 

blevet afvist, når der ikke har været flere 

pladser. Den manglende afklaring med-

førte desuden, at det højtspecialiserede 

personale med unik viden om parkinson 

ville blive opsagt 1. juli 2022.

11 års ekspertise ville altså forsvinde fra 

rehabiliteringscenter Sano. Derfor var 

det en meget glædelig nyhed, at den nye 

politiske sundhedsaftale i maj sikrede 

det specialiserede rehabiliteringstilbud 

for personer med parkinson frem til 

udgangen af 2023 med en bevilling på 10 

millioner kroner. 

Det politiske arbejde for en permanent 

finansiering
Parkinsonforeningen kæmper nu videre 

for en fast bevilling på finansloven til 

rehabiliteringscenter Sano efter 2023. 

I forbindelse med efterårets finanslovs-

forhandlinger skal Folketingets partier 

finde en permanent løsning på det 

specialiserede rehabiliteringstilbud.

Parkinsonforeningen arbejder benhårdt 

på at gøre det klart for politikerne, 

hvorfor specialiseret rehabilitering bør 

have en permanent bevilling fra 2024. 

Foreningen arbejder på flere fronter. 

•      For det første forsøger vi at afhol-

de møder med minister og ordførere 

på sundhedsområdet. Det er vigtigt, 

at de forstår, hvor vigtigt tilbuddet 

er for mennesker med parkinson. Re-

habilitering forbedrer funktionsev-

nen og øger livskvaliteten, som man 

har brug for med en fremadskriden-

de sygdom. 

•      For det andet vil Parkinsonforenin-

gen få skabt interesse blandt medier-

ne for emnet. Det er vigtigt at sætte 

fokus på de livsændringer, som et re-

habiliteringstilbud fører til hos men-

nesker med parkinson. Vi vil benytte 

videoer på de sociale medier og hå-

ber desuden, at de landsdækkende 

medier vil tage historien op.  

•      For det tredje vil vi sammen med an-

dre sundhedsaktører på området 

lægge pres på politikerne for at vise, 

at ikke kun Parkinsonforeningen 

kæmper for det specialiserede reha-

biliteringstilbud, men også læger, fy-

sioterapeuter, ergoterapeuter mfl. 

Parkinsonforeningen repræsenterer 

en mindre patientgruppe. Men sam-

men står vi stærkere. 

Folketingsvalg til efteråret?
Rygterne mere end antyder et folke-

tingsvalg allerede her i efteråret. Det vil 

indebære, at finanslovsforhandlingerne 

rykkes til efter et valg. Også Parkinson-

foreningens arbejde for rehabilitering 

vil blive rykket. 

Heldigvis rækker bevillingen helt til 

udgangen af 2023. Så vi har tid, og vi har 

venner både blandt de røde og blå partier 

på Christiansborg.

Den nye politiske sundhedsaftale sikrer det 

specialiserede rehabiliteringstilbud frem til 

udgangen af 2023. Foto: Louise Hjerting Nielsen

Efterår, finanslov og rehabilitering 
– hele tre ting på én gang

Tre rehabiliteringstilbud 
og et nationalt videns- og 
kompetencecenter
Rehabiliteringstilbuddet består 

af tre tilbud: Et weekendkursus til 

nydiagnosticerede personer med 

parkinson og en pårørende, et to-

ugers forløb til de mennesker, hvor 

sygdommen er mere fremskreden, 

men som stadig er selvhjulpne og 

deres pårørende samt et boost for-

løb, der bygger oven på den viden, 

der tidligere har været tilbudt på et 

to-ugers ophold.

I tilknytning til rehabiliteringstil-

buddet eksisterer det nationale 

videns- og kompetencecenter, som 

udbyder kurser og faglig rådgivning 

og dermed styrker det primære 

sundhedsvæsen i kommuner og 

hos andre fagpersoner som privat-

praktiserende fysioterapeuter og 

psykologer.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til de specifikke 

rehabiliteringsforløb (henvisning, 

ophold mv.), kan du kontakte Sano 

på parkinson@sanocenter.dk / 78 

79 00 70 (mandag – torsdag kl. 8-15 

og fredag kl. 8-13). Har du mere 

generelle spørgsmål til tilbuddene, 

projektet e.l. kan du kontakte sund-

hedspolitisk konsulent i Parkinson-

foreningen Marlene Grønnegaard 

Them på mgt@parkinson.dk 

/ 36 35 02 35.

Fortæl os den gode 
historie
Vi er altid interesseret i at høre om 

jeres oplevelser med et rehabili-

teringsforløb på Sano. Vi bruger 

dem, når vi taler med politikerne 

og medierne. Send derfor gerne din 

historie til Marlene Grønnegaard 

Them på mgt@parkinson.dk. Vi kan 

ikke love, vi bruger alle historier, 

men det er vigtigt at have forskelli-

ge beretninger baseret på geografi, 

alder, køn mv.
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Af Kell Valeur, Tølløse 
Foto: Privat

Den 18.3.22 blev jeg behandlet på privat-

hospitalet Progardia i Middelfart for tre-

mor-dominant parkinson.

I skrivende stund er det knap tre uger 

siden, jeg blev behandlet, og det er end-

nu ikke helt gået op for mig og min hu-

stru, at jeg nu er helt rystefri. 

Vi har været meget trygge og tilfred-

se med forløbet, og hvad det har resul-

teret i. For os har det gjort en enorm 

forskel. Derfor skriver vi dette for at in-

formere andre om muligheden, da det 

var helt tilfældigt, at vi så, at det nu 

var muligt at behandle med fokuseret 

ultra lyd. 

Parkinson i ti år
Jeg er 83 år og har haft parkinson i ti år. 

Min rysten er tiltaget gennem årene. Før 

diagnosen var jeg meget social og ud-

advendt, men da jeg ikke længere kun-

ne “skjule” min rystende højre hånd, 

trak jeg mig gradvist fra næsten alle so-

ciale aktiviteter og sammenkomster. In-

den behandlingen i Middelfart foretrak 

jeg at blive hjemme, når vi fx skulle i te-

atret. 

Primo februar 2022 blev min hu-

stru og jeg opmærksomme på den mu-

lige behandling med MRgFUS. Allerede 

samme aften sendte vi en forespørgsel 

til Progardia. Til vores store overraskel-

se og glæde blev vi allerede dagen ef-

ter ringet op af en neurologisk special-

læge, som spurgte nærmere ind til mine 

symptomer, samtidig med, at han kort 

orienterede os om behandlingen.

Ud fra mine oplysninger vurderede 

han, at der var grundlag for yderligere 

afklaring af, om fokuseret ultralydsbe-

handling ville være relevant for mig.

Grundig forundersøgelse
Vi aftalte herefter, at jeg skulle komme til 

Privathospitalet Progardia i Middelfart 

til en speciallægeundersøgelse og vurde-

MRgFUS er den engelske 

forkortelse af MR guided 

Focused Ultrasound Sur-

gery, på dansk MR-vejledt 

fokuseret ultralydsbe-

handling. ’MR’ står for 

magnetisk resonans. 

På dansk kaldes behand-

lingen ofte blot ’fokuse-

ret ultralyd’.

Læs desuden Nyt om 

parkinsonforskning, 

E-avis nr. 3 med tema om 

fokuseret ultralyd her:

Parkinsonforeningen – 

E-avisen 'Nyt om parkin-

sonforskning' – Parkin-

sonforeningen

Vi har været meget trygge og tilfredse med 

forløbet, og hvad det har resulteret i. For os 

har det gjort en enorm forskel. Derfor skriver vi 

dette for at informere andre om muligheden, 

da det var helt tilfældigt, at vi så, at det nu var 

muligt at behandle med fokuseret ultralyd, skri-

ver Kell Valeur fra Tølløse, 83, og hans hustru, 

Laila Valeur, 75. 

ring. Ved undersøgelsen blev jeg samti-

dig tilset og undersøgt af flere speciallæ-

ger. Alle vurderede, at en behandling ville 

være relevant for mig.

Vi fik også nærmere orientering om 

behandlingen og om de mulige bivirk-

ninger, men oplysningerne afskrække-

de os ikke. 

Der blev herefter aftalt en scanning 

på Odense Universitetshospital. Efter at 

scanningsresultatet forelå, blev jeg ind-

kaldt til den endelige behandling den 18. 

marts.

Behandlingen varede to-tre timer, 

og der var en del læger og andre spe-

cialister tilstede. Alt foregik stille og ro-

ligt, og jeg følte mig helt tryg under hele 

forløbet. Jeg fik efterfølgende stillet en 

seng til rådighed, og da jeg efter nog-

le timer følte mig klar, kørte vi hjem til 

Sjælland igen. En helt uvirkelig oplevel-

se af de gode.

Ingen voldsomme bivirkninger
Efterfølgende har jeg ikke haft voldsom-

me bivirkninger. Jeg har balanceproble-

mer, som er aftagende. Jeg er igen be-

gyndt at gå kortere ture, som jeg klarer 

uden stok eller andre hjælpemidler.

Jeg føler mig stadig en smule svimmel, 

men ikke voldsomt.

Jeg husker stadig rigtig godt, men sy-

nes, at jeg har fået sværere ved at finde 

de rette ord i visse situationer. Det kan 

ske, når jeg er sammen med flere perso-

ner og der er fokus på mig og min for-

tælling, eller hvis jeg er under pres. Pro-

blemstillingen er ikke ny for mig, da 

jeg også før behandlingen havde sam-

me problem, men dog i mindre grad, sy-

nes vi. 

Som opfølgning på behandlingen er 

jeg blevet ringet op to gange. Tre måne-

der efter behandlingen vil jeg blive ind-

kaldt til en samtale hos Progardia.

Min oplevelse med 
MRgFUS-behandling
I marts 2022 blev Kell Valeur fra Tølløse behandlet for sin parkinsonrysten med 
fokuseret ultralyd, såkaldt MRgFUS-behandling, på privathospital. Tre uger senere 
skrev han denne personlige beretning, som han i august fulgte op med en efter-
skrift. Kort fortalt er han glad for forløbet, som har gjort ham fri af sin parkinson-
rysten, skriver han.
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Efterskrift: Kells behandling
Af Kell Valeur

August 2022: Det er nu ca. fem måneder siden, jeg blev behandlet for 

mine parkinsonrystelser hos Progardia.

Jeg er fortsat glad for at have gennemført behandlingen, da jeg anser 

mig selv for at være rystefri – selv om jeg indimellem har kortvarige 

rystelser.

At min rysten er forsvundet, er en stor gevinst for min livskvalitet. Alli

gevel er sygdommen stadig en stor daglig udfordring.

I forhold til mulige langvarige bivirkninger af behandlingen, så er det 

umuligt for mig at vide hvilke symptomer, der skyldes sygdommens 

fremskredenhed, den medicin jeg får og hvilke symptomer, der kan 

være eftervirkninger af behandlingen.

De balanceproblemer, jeg oplever, kan dog godt være en bivirkning til 

behandlingen, ifølge lægeteamet tilknyttet Progardia, som har været 

enestående til at lytte og yde rådgivning i forhold til mine spørgsmål. 

Balancesymptomerne er dog aftaget, og jeg håber, at tiden og fysiotera

peutbehandling vil forbedre min balance hen ad vejen.

Parkinsonforeningen arbejder for, at tilbud om MRgFUS til tremor-domi-

nant parkinson bliver en del af det offentlige behandlingstilbud.

Ud over rystelser har mine største ud-

fordringer igennem de sidste par år væ-

ret ansigtstrækninger og at finde den 

rette dosis af Madopar (levodopa) for så 

vidt muligt også at undgå stivhed. Disse 

to udfordringer har jeg desværre stadig. 

Hvis det viser sig, at jeg kan få præ-

cis den rette medicin i præcis den 

mængde, som kan afhjælpe både stiv-

hed og ansigtstrækninger – ja, så vil 

min verden se endnu lysere ud!

Intet offentligt tilskud
Desværre er der ikke offentlig tilskud til 

behandlingen, hvilket for os er ganske 

uforståeligt, når nu behandlingen 

er godkendt af Sundhedsstyrelsen. 

MRgFUS gives til mennesker med 

essentiel tremor. Til essentiel tremor har 

det endda været muligt at få tilskud til 

behandling i udlandet.

 

Kell Valeur har skrevet sin beretning i 

samarbejde med sin hustru Laila Valeur. 

Familien fremsendte beretningen til 

Parkinson Nyt 6. april 2022. Kell Valeurs 

behandling fandt sted 18. marts 2022.

I Finland er MRgFUS-behandlingen 
allerede nu tilgængelig i det offentlige 
sundhedsvæsen. I maj 2022 blev den 
første patent med parkinson behandlet. 
Det oplyser Valtteri Kaasinen, professor 
i neurologi og ansvarlig overlæge for 
bevægelsesforstyrrelsesbehandling på 
Turku Universitetshospital.

Af Marie Louise Kjølbye

I Finland har MRgFUS-behandlingen væ-

ret tilgængelig i det finske offentlige 

sundhedsvæsen siden maj 2022, hvor 

den første patient blev behandlet. MRg-

FUS står for Magnetic Resonance-guided 

focused Ultrasound Surgery. Kort fortalt 

opvarmes et punkt i hjernen under over-

vågning af en hjernescanner. Opvarm-

ningen får rysten til at forsvinde.

I juni måned var der i det finske of-

fentlige sundhedsvæsen behandlet tre 

patienter med MRgFUS, heraf én med 

parkinson og to med essentiel tremor.

“Alle behandlinger var vellykkede,” oply-

ser Valtteri Kaasinen til Parkinson Nyt i 

et mailinterview.

Valtteri Kaasinen er professor i neuro-

logi og overlæge ved Neurocenteret på 

Turku Universitetshospital. Som ansvar-

lig for bevægelsesforstyrrelsesbehand-

ling har Valtteri Kaasinen støttet udvik-

lingen af MRgFUS-behandlingen.

MRgFUS-behandling kræver et ret 

kostbart undersøgelses- og behandlings-

apparatur. Professor Valtteri Kaasinen 

betragter MRgFUS-behandlingen som en 

relevant behandling for parkinsonrelate-

ret tremor.

“I lighed med DBS (Deep Brain Stimu-

lation, red.) er MRgFUS en fremragende 

behandling for medicinresistent tremor 

ved Parkinsons sygdom,” forklarer Valtte-

ri Kaasinen.

“Indikationer for behandling kan sam-

menlignes med dem, der gælder for thal-

amotomi (kirurgisk indgreb i hjernen). 

MRgFUS er blot mindre invasiv og sikrere 

end mere traditionelle metoder for inva-

siv neurokirurgi,” siger professoren.

Nye perspektiver for parkinson
De, der egner sig bedst til behandlingen, 

er voksne patienter med essentiel tre-

mor eller tremor-domineret Parkinsons 

sygdom, som ikke har tilstrækkelig gavn 

af parkinsonmedicin, forklarer Valtteri 

Kaasinen, der også ser flere perspektiver 

for Parkinsons sygdom i behandlingen.

“Forhåbentlig får vi i den nærmeste 

fremtid tilladelse til også at behandle an-

dre parkinsonmotoriske symptomer (dy-

skinesi og bradykinesi). Også, og endnu 

vigtigere, får vi i fremtiden forhåbentlig 

mulighed for at behandle begge hjerne-

halvdele, og begge sider af kroppen.”

I Finland behandler man nu 
parkinson rysten med MRgFUS Professor 

Valtteri Kaasinen
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Parkinsonrysten behandles 
privat i Middelfart
 
Progardia i Middelfart er det første sted i Danmark, hvor MRgFUS-behandlingen er introduceret. Et hold af læger tilknyttet 
Odense Universitetshospital har grundlagt klinikken. En lokal investor har bidraget med cirka 25 mio kr. til apparatur og andet. 

MRgFUS står for Magnetic Resonance-guided focused 

Ultrasound Surgery. Kort fortalt opvarmes et punkt i 

hjernen under overvågning af en hjernescanner.

Opvarmningen får rysten til at forsvinde.

Behandlingen er ’opfundet’ af blandt andre den isra-

elsk-brasilianske matematiker og forsker Roni Yagel.

Sådan foregår MRgFUS-indgrebet:

Hjelm på hovedet

Patienten placeres i en MR-scanner i en ram-

me, så han eller hun ligger stille. På hovedet 

placeres en tørrehjelms-agtig hætte, som 

sidder tæt. Størstedelen af tiden i MR-scan-

neren går med at beregne og kontrollere 

målpunktet. 

Både ved parkinson og essentiel tremor skyl-

des rysten et rystekredsløb, der går mellem 

tre punkter, fra lillehjernen til thalamus til 

hjernebarken. Når det rigtige sted i hjernen 

er identificeret, og patientens rysten stand-

ser, uden at der kommer påvirkninger af fx 

følesans eller andet, skabes en lille læsion i 

thalamus. MRgFUS rammer et punkt, der er 

nogle få millimeter stort. Ultralydsbølgerne 

ødelægger nogle nerveceller, nogle rystefibre 

i hjernen, og afbryder de impulser, der giver 

rysten.

Selve behandlingen tager kun kort tid. Lige 

over 1.000 små ultralydsrør stråler ned i kra-

niet i det samme punkt, som opvarmes til ca. 

55-60 grader. 

I det offentlige sundhedssystem i Danmark er 

det i første omgang Skejby Sygehus ved Aar-

hus, der skal udføre MRgFUS-indgreb. Behand-

lingerne er indledt i sommeren 2022, i første 

omgang over for lidelsen essentiel tremor.

Kilde: Niels Sunde, neurokirurg og neurobiolog, 

konsulent i Progardia.

MRgFUS-behandlingen er omtalt I Parkinson-

foreningens e-avis Nyt om Parkinsonforskning. 

Parkinsonforeningen – E-avisen 'Nyt om par-

kinsonforskning' – Parkinsonforeningen. Søg ’ 

E-avis om ultralyd’.

Niels Sunde, neuro-

kirurg og neurobiolog, 

er nu desuden kon-

sulent i Progardia.

Prisen for en behandling er ca. 200.000 kr. Som udgangspunkt 

dækker sundhedsforsikringer ikke behandlingen. 

På Progardia behandles patienter med svær rysten, der skyl-

des parkinson eller essentiel tremor. Rysten er et parkinson-

symptom, som medicin ofte ikke virker på. 

Alle patienter gennemgår en samtale, hvor forventningerne 

afstemmes. Nogle bliver afvist, både patienter med parkinson 

og med essentiel tremor, hvis man ikke har anset, at behandlin-

gen vil forbedre deres symptomer. 

Patienter, der modtages, kan forvente, at deres rysten redu-

ceres tydeligt. Der kan dog forekomme en mindre rest-tremor. 

Sygdommen udvikler sig fortsat, og der kan opstå mere rysten 

– først måske over en lang årrække. Dobbeltsidig rysten be-

handles ikke på grund af øget risiko for bivirkninger, hvis man 

behandler begge sider af hjernen.

Stivhed, bevægelseshæmning og balance – de tre øvrige do-

minerende parkinsonsymptomer – afhjælpes normalt ikke af 

MRgFUS-behandlingen. 

Behandlingen er ambulant og varer i alt to-tre timer.



Mange med parkinson oplever, at musik 
i ørerne gør det lettere at holde takten, 
når man går. Nu kan Parkinson Pod – 
musik udviklet specielt til gangtræning 
for personer med parkinson – downloa-
des som app til mobiltelefonen. Det gør 
det nemmere at tage musikken med sig 
rundt. 

Af Marie Louise Kjølbye

En-to, en-to… Mange med parkinson 

bruger signaler, også rytmiske, når de 

skal ud at gå. Ikke mindst i det fri kan 

rytmisk musik være en hjælp til at holde 

gangrytme og balance hen over fliser, 

trærødder samt distraktioner fra andre 

trafikanter i terrænet. 

Derfor tog mange med parkinson også 

musikken fra Parkinson Pod til sig, 

da konceptet Gå til Musik i 2019 blev 

lanceret for publikum med musiknumre 

i fire forskellige tempi, som kunne findes 

på fx musiktjenesten Spotify.

App’en ligger nu fast på mobiltelefonen
For at gøre det endnu nemmere at tage 

musikken med sig ud er Parkinson Pod 

nu desuden udgivet som en lettilgænge-

lig app til mobiltelefonen.

“To klik, og du er i gang med at gå ”, siger 

Martin Jantzen, musiker, revykomponist 

og -forfatter samt indehaver af produk-

tionsselskabet Music Made For Walking. 

Sammen med fysioterapeut Birgitte 

Brabrand har han udviklet Parkinson 

Pod med gå-musik til mennesker med 

parkinson.

App’en Parkinson Pod downloades 

på telefonen og gør det nemt at gå i 

takt – langsomt, hurtigere, hurtigt og 

rigtig hurtigt – og selv veksle mellem de 

fire tempi. 

Musiknumrene lægger gangrytmen i 

102, 107, 114 og 120 bpm (taktslag pr. 

minut). Der høres en indtælling – en-to 

– og så sørger hornmusik og marchtakt 

for en frisk og opmuntrende stemning.

Musik gavner hjernen
Martin Jantzen anbefaler gå-musikken 

også til mennesker med parkinson, der 

også har en god gangrytme uden musik. 

“Rytmen er det vigtigste. Den siger 

til hjernen, at kroppen skal gå. At gå 

er i sig selv er en kvalitet, og desuden 

frigør musikken dopamin og andre 

gode signalstoffer,” forklarer han og 

fremhæver, at musikken også kan ’synge 

videre’ inde i hovedet:

“Vi hører og ser, at mennesker, der fx 

bruger rollator, rejser sig hurtigere, hvis 

de inde i hovedet synger ’Dengang jeg 

drog afsted….’, siger han.

Forskningen peger på, at musik gavner 

hjernen og giver effekt på parkinson-

symptomerne – også ud over den tid, 

man aktivt går til musikken.

“Målinger ved professor Peter Vuust, der 

forsker i Musik på Hjernen, viser at det 

virker. Tre gange 20 minutter om ugen 

i fire uger giver positiv effekt op til fire 

uger efter. Det gælder om at finde den 

ideelle takt, dit sweet spot,” forklarer 

Martin Jantzen.

Takten passer sig selv
I Parkinson Nyt marts 2019 fortalte Lene 

Greve fra Lyngby, der selv har parkinson, 

at hun selv valgte at begynde sine 

daglige gåture med 107 bpm (taktslag 

pr. minut) for så at skifte til den lidt 

hurtigere 114 bpm.

“Musikken giver også en bedre balance, 

så jeg er mere tryg,” fortalte hun. Både 

hun og Peter Christiansen, en anden 

bruger af Parkinson Pod, fremhævede 

i artiklen i Parkinson Nyt, at musikken 

selv ’passer’ kroppens rytme, så man kan 

tænke på andre ting, mens man går.

Sammen og hver for sig
ParkinsonPod er streamet mere end 

en million gange. App’en koster 149 

kr., som er et engangsbeløb, ikke et 

abonnement. 

Halvdelen af overskuddet tilfalder Par-

kinsonforeningens arbejde for personer 

med parkinson og deres pårørende. 

I Aarhus leder musiker og boksetræner 

Frank Thøgersen et stort projekt, hvor 

100 mennesker med parkinson bruger 

app’en til deres gåture. 

På Sjælland koordineres gåturene 

af fysioterapeut og medudvikler af 

ParkinsonPod Birgitte Brabrand. 

Gå til musik – nu med ny,
nem app på telefonen

102 107

120114

►

Kontakt: 

Aarhus; Frank Thøgersen, 28 11 28 

01 eller frank2801@live.dk 

Sjælland: Birgitte Brabrand, 21 

85 60 10 eller birgittebrabrand@

hotmail.com

Vil du også gå til musik? App’en 

kan downloades og købes her for 

kr. 149: Musik – ParkinsonPod.
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Med parkinson kan det til tider være 
svært at svare kort på spørgsmålet: 
”Hvordan går det”?

Af Gundhil & Ole Hedelund Andersen, 
juni 2022 
Foto: Privat.

Pakinson-sygdommen er mangel 

på signalstoffet dopamin,” hjernens 

smøremiddel”! Parkinsons sygdom er en 

neurologisk sygdom med et individuelt 

og svingende forløb, og den kan beskri-

ves som et syndrom. 

Der er op til 39 symptomer/ variationer, 

der kan opleves med varieret styrke, i 

ukonstante perioder. De kan alle opleves 

som en udfordring i hverdagen. Der er 

sjældent mere end 4-10 symptomer eller 

variationer hos den enkelte patient.

Dopamin er nært forbundet med 

bevægelse og lystfølelse, og er et 

signalstof, som hjernen bruger til at 

aktivere nerverne for at sende et signal. 

Når diagnosen kan stilles, er sygdommen 

så fremskreden, at produktionen af 

dopamin i hjernen typisk allerede er 

reduceret med 60-80 procent.

Parkinson – nye læsere kan begynde her
Et medlem af Parkinsonforeningen, Ole Hedelund Ander-

sen, ringede til socialrådgiver Elsebeth Bech. Var det en idé 

for Parkinsonforeningen at formulere relevant viden om 

parkinson på én enkelt side?

Fremragende idé! Forskningsformidler, dr. med Karen 

Østergaard gik straks i gang. 

Samtidig havde Ole og Gundhil Hedelund Andersen også 

selv på en enkelt side formuleret det, de har haft brug for 

at forstå og forklare venner og familie. Især, hvorfor Gund-

hils funktionsniveau svinger op og ned.

I mailen til Parkinsonforeningen skriver Ole og Gundhil 

Hedelund Andersen blandt andet:

“Da vi fik Gundhils diagnose (sidst i maj 2021) fandt vi hur-

tigt ud af, at vi var almindelig uvidende. Efterfølgende har 

jeg/ vi søgt og fået megen viden om Parkinson-syndromet i 

mange pjecer, og set YouTube, uden at finde en overskuelig 

beskrivelse af parkinson, der var forståelig og kortfattet 

nok til, at det kan stå på en A4-side, samtidig med, at det 

ikke indeholdt for mange fremmedord.

Det jeg har beskrevet på et A4 ark, er det, vi er blevet spurgt 

til i vores forsøg at forklare, hvordan vi oplever at leve med 

parkinson i hverdagen. Vi har været gift i 55 år.

Det er utvivlsomt ikke helt lægeligt korrekt. Jeg er ikke 

læge, og det er modtagerne af A4-siden heller ikke. Men jeg 

har fået en del ros af modtagere. De tror nu, at de kan sætte 

sig ind i vores hverdagssituation, og det er netop budska-

bet.”

Parkinson Nyt har valgt at bringe både Ole og Gundhil He-

delund Andersens og Karen Østergaards én-sidesbeskrivel-

ser af parkinson. De kan evt. tages ud og hænges op. De to 

redegørelser supplerer hinanden. Der er også lidt overlap. 

Vi vil også gerne fortælle, at vi på Parkinson Nyt er glade for 

vores aktive og idérige læsere. Tak.

”Billedet er er taget ved en aftengåtur. Turene 

er ikke lige lange hver dag, men det er sjældent, 

de bliver undladt,” skriver Gundhil & Ole Hede-

lund Andersen, der har skrevet nedenstående 

artikel som ’brev’ til deres nærmeste.

Foto: Privat

Gundhil har fået diagnosen 
Parkinson-syndromet

Mange har levet med parkinson i mange 

år (5-10 år), inden de får diagnosen, og 

nogen får aldrig stillet diagnosen. 

For at stille diagnosen skal der iagttages 

og registreres tre eller flere symptomer. 

Sygdommen kan ikke ”måles eller vejes”.

Hvem får parkinsons sygdom? 
Sygdommens symptomer begynder 

oftest i 62-65-års-alderen.

5-10 pct. rammes dog, før de er fyldt 40 år. 

I Danmark lever mellem 7.000 og 12.000 

mennesker med sygdommen. Mange er 

uvidende om, at de har Parkinson og får 

aldrig stillet diagnosen.

Flere mænd end kvinder har Parkinsons 

sygdom (60 pct. mænd og 40 pct. 

kvinder). Tilstanden rammer lidt flere 

end 1 pct. af befolkningen over 60 år. Det 

gør Parkinsons sygdom til den næsthyp-

pigste neurodegenerative lidelse i denne 

aldersgruppe, efter Alzheimers sygdom.

Nogle af de symptomer, vi oplever med 

varieret styrke, er både motoriske og 

ikke-motoriske Symptomer. 

De motoriske symptomer er langsom-

melighed, muskelstivhed og rysten, der 

dæmpes med medicin (som dog også har 

bivirkninger). 

Man kan desuden få talebesvær, 

fejlsynkning, balance-usikkerhed, 

vanskelighed ved igangsætning af 

16  •   PARKINSON NYT

PARKINSON FOR BEGYNDERE



viljestyrede bevægelser (akinesi). 

Muskelkramper ved hvile. Ansigtsmi-

mikken kan være reduceret. For kort og 

forstyrret nattesøvn. Uoplagthed og 

træthed. Problemer med fordøjelsen 

(forstoppelse og mavekneb).

Aktuelt kan sygdommen ikke helbredes. 

Man dør ikke af parkinson, men med 

den. Nogle af parkinson-syndromets 

symptomer kan behandles effektivt med 

medicin og fysioterapi og træning, især 

de første år efter at diagnosen er stillet. 

Sygdomssymptomerne bliver mere 

udprægede med årene, da parkinson 

er en kronisk og fremadskridende 

neurologisk sygdom.

Årsagerne til parkinsonsygdommen 

er ukendte. Når der forekommer flere 

tilfælde med parkinson i nyere tid, kan 

befolkningens sammensætning give lidt 

af forklaringen. I de sidste 80 år har øget 

aldring givet en befolkningstilvækst på 

20 pct. og dermed øget grundlag for flere 

pakinsontilfælde. 

Man ved heller ikke, hvor i kroppen 

sygdommen begynder. Videnskaben ken-

der således ikke årsagen til, at hjernen 

ikke kan producere nok af signalstoffet 

dopamin.

Mange af symptomer forekommer med 

ukonstant styrke, i perioder af varieren-

de længde!

Med parkinson kan det til tider være 

svært at svare kort på spørgsmålet: 

”Hvordan går det”?

Parkinson på én side
Af Karen Østergaard, neurolog dr.med., forskningsformidler 

Parkinsons sygdom er en neurologisk sygdom. Den skyldes tab af nerveceller, der 
producerer signalstoffet dopamin. Man kan leve et godt liv med sygdommen, selv 
om Parkinsons sygdom er en fremadskridende sygdom, der forværres med årene. 

Medicin og motion løfter funktionsni-

veauet hos personer med parkinson. 

Sygdommen medfører såkaldt motoriske 

og non-motoriske symptomer. Det vil 

sige symptomer, der påvirker bevægel-

serne, og symptomer, der påvirker på 

andre måder.

Motoriske symptomer: Langsomhed, 

stivhed og hvilerysten.

Langsomhed, stivhed og hvilerysten er 

karakteristiske motoriske symptomer. 

(En tredjedel af de personer, der har 

parkinson, har ikke hvilerysten.). 

Symptomerne medfører finmotoriske 

udfordringer. Håndskriften kan blive 

ulæselig. Man kan få svært ved at ramme 

computertaster og udføre dagligdags 

funktioner som madlavning og personlig 

hygiejne. Med årene kommer problemer 

med gang, foroverbøjet holdning og 

usikker balance, som kan føre til hyppige 

fald. Utydelig, monoton og mumlende 

tale er almindeligt. Senere kan synkebe-

svær komme til.

Symptomerne har store udsving: 

Det motoriske funktionsniveau kan 

variere fra time til time og fra dag til 

dag. Perioder med udtalt langsomhed, 

stivhed og rysten (såkaldte ’off-perioder’) 

veksler med perioder med næsten symp-

tomfrihed (’on-perioder’). Omgivelserne 

kan derfor tro, at patienten kun foregiver 

sine symptomer i off-perioderne.

On- og off-perioder kan veksle med 

perioder med ufrivillige bevægelser, også 

kaldet overbevægelser (dyskinesier). 

Denne tilstand kan misforstås, så patien-

ten bliver anset for at være beruset.

Parkinsonmedicin dæmper de 

motoriske symptomer ret effektivt. Især 

parkinsonpatienter under 65 år kan 

dog opleve svingninger (fluktuationer) i 

den motoriske tilstand (vekslen mellem 

on- og off-perioder, se ovf.), selv om 

medicinen tages som foreskrevet af 

neurologen. 

Non-motoriske symptomer: Autonome 

symptomer, søvnforstyrrelser, psykiske 

symptomer og neuropsykiatriske 

symptomer. 

I gennemsnit får den enkelte person med 

parkinson tre non-motoriske symptomer.

Autonome symptomer (det autonome 

nervesystem er ikke fuldstændig under 

viljens kontrol):

• Hyppig vandladning, natlig vand-

ladning.

• Forstoppelse

• Impotens

• Nedsat blodtryk i stående stilling, 

kan føre til svimmelhed og besvi-

melse.

Søvnforstyrrelser:

• Forstyrrelser i drømmesøvnen 

(RBD), dvs. slår ud med arme og ben 

og råber.

• Afbrudt søvn, vågner efter to-tre-fire 

timers søvn og har svært ved at fal-

de i søvn igen.

Psykiske symptomer

• Humørsvingninger

• Angst

• Depression.

Neuropsykiatriske symptomer

• Nedsat initiativ

• Apati

• Hallucinationer, især synshallucina-

tioner.

Reduktion af kognitive funktioner (ned-

sat tænkeevne), der sent i sygdommen 

kan medføre demens.

Problemer med især:

1. Eksekutivfunktioner. Det vil sige 

nedsat overblik samt nedsat evne til 

planlægning og problemløsning.

2. Nedsat opmærksomhed.

3. Nedsat rumlig forståelse.

4. Ordfindingsproblemer.

 

Parkinsonmedicin tilfører det dopamin, 

der mangler i hjernen.

Al medicin kan dog give bivirkninger.

Læs mere på Parkinsonforeningens 

hjemmeside: 

Parkinsonforeningen – Bivirkninger 

– Parkinsonforeningen
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Parkinson påvirker ikke kun den, der selv har parkinson, men 
også de nærmeste pårørende. Derfor udbyder Parkinsonfor-
eningen nu online-kurser til 75 pårørende til mennesker med 
parkinson. Kurserne er en del af initiativet Lær at tackle. Her 
fortæller Kit Bjerre på 57 år, hvad hun har fået ud af forløbet.

Af Elsebeth Bech 
Socialrådgiver 
Foto: Privat

Parkinson påvirker ikke kun den, der selv har parkinson, men 

også de nærmeste pårørende. Desuden kræver sygdommen 

løbende omstilling i håndtering af dagligdagen. Derfor ud-

byder Parkinsonforeningen online-kurser til 75 pårørende til 

mennesker med parkinson. Kurserne er en del af initiativet 

Lær at tackle. Midlerne stammer fra Socialstyrelsen.

Som en af de første i Parkinsonforeningen har Kit Bjerre delta-

get på Lær at tackle-pårørendekurset online.

57-årige Kit Bjerre bor i det skønne Åbenrå sammen med sin 

mand, Erling. Erling fik konstateret parkinson for omkring ni år 

siden.

Sygdommen har dog måske været der mindst otte-ti år for-

ud for diagnosen, så det måske efterhånden snarere er 20 år, Er-

ling har haft parkinson.

Som aktiv løber er Erling i rigtig god fysisk form, og det kan 

være årsagen til, at han fik diagnosen relativt sent. Kit Bjerre og 

Erling er begge aktive mennesker. Erling passer sin træning to 

gange om ugen og han går til kor, mens Kit Bjerre stadig arbej-

der, både som pædagog og som kirkesanger. Desuden går de 

lange ture hver dag, ligesom den ugentlige parkinsondans pri-

oriteres højt.

Kit Bjerre er bevidst om rollen som pårørende, og om, at syg-

dommen ikke må fylde for meget i hverdagen.

Kit Bjerre kendte i forvejen til pårørendekurser fra sit arbej-

de som pædagog, men fra en fagpersons perspektiv. Hun har 

ikke selv tidligere deltaget i et kursus.

“Man kan kun blive klogere”, som Kit Bjerre siger, og hun så 

en god mulighed for selv at arbejde med rollen som pårørende, 

da hun læste om kurset.

Den slidte ja-hat
Kit Bjerre fortæller, at den største udfordring er at opleve, hvor-

dan Erling gradvis bliver dårligere, og at håndtere, at de i fælles-

skab er nødsaget til at finde nye måder at håndtere udfordrin-

gerne på.

“Det kan være svært at blive ved med at tage ja-hatten på”, 

forklarer Kit Bjerre, der ønskede nye ideer, perspektiver og kon-

krete redskaber til, hvad man som pårørende kan gøre, når man 

står der med håret i postkassen. Samtidig har kurset givet mu-

lighed for at høre, hvordan andre i samme situation håndterer 

hverdagen.

Lektier fra uge til uge
“Online-kurset har fungeret fint for mig og det har været et 

godt alternativ til at skulle køre den lange vej fra Sønderjyl-

land”, forklarer hun.

“Jeg har derimod mødt andre i mit netværk, som ikke kan 

overskue et onlineforløb og som ikke føler, at de har teknisk 

snilde til at få det til at fungere.”

“Det er meget at forpligte sig til ni gange online, men samti-

digt kan det noget andet end et komprimeret en-dags-kursus. 

Der er tid til at tænke over tingene på en anden måde, og jeg 

har synes, at det var godt med lektierne, fx at lave en handle-

plan fra uge til uge.”

Både hun og Erling bruger Parkinsonforeningen meget, 

både i forhold til kurser og netværk, og de har også ringet ind 

for at få rådgivning hos socialrådgiver.

“Vi oplever, at foreningen er blevet mere synlig de senere år, 

og at den i højere grad viser, hvad der arbejdes med for at for-

bedre vilkårene for mennesker med parkinson.”

Der er ingen grund til 
at opfinde den dybe 
tallerken hver gang

Erling har altid været aktiv løber, og han er i rigtig god fysisk form, hvilket 

kan være årsagen til, at han fik diagnosen relativt sent. Erling passer 

sin træning to gange om ugen og han går til kor, mens Kit Bjerre stadig 

arbejder, både som pædagog og som kirkesanger. Billedet er fra DHL 2021. 

Privat foto.
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“Jeg tænker ikke på Erling som syg”
Overordnet har kurset ifølge Kit Bjerre været godt, selvom det 

også har skinnet igennem, at hun var på første hold.

“Man skal lige vænne sig til, at der konsekvent bliver talt om 

den ”den syge” i undervisningen. Jeg tænker ikke på Erling som 

syg. Lige nu går han ude og arbejder i haven!”

“Materialet er udarbejdet til alle former for relationer og 

diagnoser. Men man finder sine favoritter blandt de præsente-

rede værktøjer og tager det med sig, man kan bruge.”

Som Kit Bjerre udtrykker det, kan det virke banalt at få et 

værktøj for bedre at kunne træffe beslutninger. Reelt er det 

bare nyttigt.

“Det giver en ekstra dimension at give sig tid til at tæn-

ke over det hele en ekstra gang, når man fx skal skrive en li-

ste med fordele og ulemper ned og rate dem med point. Man 

skal jo stadig lytte til sin mavefornemmelse, men det føles 

godt at danne sig et overblik, før de store beslutninger træf-

fes.”

’Mig-tid’ og hjælpemidler
Efter kurset er Kit Bjerre blevet mere skarp på at prioritere sig 

selv.

“At prioritere ’mig-tid’ lyder igen så banalt, men det er bare 

ikke let at huske det i hverdagen. Det er så nemt at gå i gang 

med vasketøjet eller støvet i hjørnerne, frem for at prioritere en 

konkret aftale med mig selv.”

“Jeg sætter nu tidspunkt på og sørger for at få gennemført 

aftalen. Det kunne være en biograftur med en veninde, som 

bare er så vigtigt at kunne gøre.”

Kit Bjerre fremhæver også debatten i gruppen om, hvor-

dan man kan få hjælp – fra kommunen, men også hjælp fra 

venner og familie. Man kan også selv beslutte sig for at lette 

hverdagen.

“Jeg synes, man skal overveje, hvad man kan betale sig fra. 

Hvad kan evt. søges gennem kommunen? Det er ingen skam at 

række ud og selv få en lettere hverdag.”

Under de to nedlukningsperioder bestilte parret take-away-

mad en gang om ugen, og de oplevede det som en stor lettelse 

ikke at skulle lave mad de dage. De har aftalt at fortsætte ord-

ningen.

Kit Bjerre overvejer nu, om der er andet, de kan gøre for at få 

mere tid til det sjove. Som pårørende er det en god ide at være 

nysgerrig over for hjælpemidler, også selvom det ikke er aktu-

elt endnu.

Kit Bjerre opfordrer andre til at finde ud af ting og være nys-

gerrig, både personer med parkinson og de pårørende. Man har 

konstant brug for sparring, uanset det sygdomsstadie, ens part-

ner befinder sig på.

“Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hver 

gang – den er jo allerede opfundet.”

Fx kan skjorter være designet med trykknapper, som ligner 

almindelige knapper. Det skal undersøges nærmere, den dag, 

Erling ikke selv kan knappe sin skjorte.

Afspænding i stuen
Kit Bjerre har planer om at komme i gang med de afspænding-

søvelser, som også bliver præsenteret på on-lineforløbet. Der 

følger en cd med bogen, så nu handler det om det lavpraktiske 

med at kunne afspille en cd et sted, hvor det er behageligt at 

lave øvelserne.

“Selve undervisningen kunne godt virke lidt barnepigeagtig i 

starten, hvor man får lektier for og der sendes sms’er med på-

mindelser. Det irriterede mig lidt, men fair nok, hvis andre han 

behov for det.”

Forløbet afsluttes med, at alle deltagerne udarbejder en 

langsigtet handleplan.

Kit Bjerre foreslår, at der måske efter et halvt års tid samles 

op med et par opfølgningsgange på kurset, gerne på tværs af 

holdene.

Det kunne være interessant at høre, hvordan andre har ar-

bejdet med handleplanen, også for selv at føle sig forpligtet til 

at forholde sig til sin egen plan.

“Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at bede om 

hjælp! Det er klart min svage side og handler nok om stolthed, 

hvor vi helst skal kunne klare det hele selv.”

Fakta om LÆR AT TACKLE hverdagen 
som pårørende – online
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et 

kursusforløb for voksne, som er nære pårørende til en 

voksen med langvarig sygdom.

Kurset har fokus på den pårørende og giver konkrete 

redskaber til at klare udfordringer som fx manglende 

overskud, dårlig samvittighed, søvnproblemer, stress 

eller følelsen af isolation. 

Kurset udbydes som online-kursus gennem Komiteen 

for Sundhedsoplysning og er udviklet på baggrund af 

forskning indenfor ”mestring” og metoder til adfærd-

sændring. 

Kurset udbydes som on-line kursus gennem Komiteen 

for Sundhedsoplysning, hvor en uddannet instruk-

tør afholder seks undervisningsgange. På samme 

kursusplatform ligger supplerende materiale og der 

udsendes inden opstart en kursusbog.Herudover 

mødes de pårørende tre gange i et grupperum til erfa-

ringsudveksling og gensidig sparring. Disse sessioner 

faciliteres af Parkinsonforeningens socialrådgiver, 

som også står for koordinering og tilmelding. 

Alle på kurset har tavshedspligt. Du er anonym over 

for dine medkursister. Kurset ledes af en uddannet 

instruktør, som selv bl.a. har erfaring med at være 

pårørende.

Du finder mere information på hjemmesiden: 

https://www.laerattackle.dk/hverdagen-som-paaroe-

rende-online/

Kurserne er gratis og afvikles i perioden 2022-2024 

med løbende tilmelding. 

Hvis du vil høre mere om forløbet eller tilmeldes, kan 

du kontakte socialrådgiver Elsebeth Bech, tlf. 3635 

0230 /3073 6868 eller ebech@parkinson.dk

Kursusfolder kan downloades her: 

https://www.laerattackle.dk/wp-content/

uploads/2021/05/PAA_Online_kursistfolder_web-1.pdf
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Vi har savnet at mødes. 
Og så kom Unity Walk
Storstrøms Kreds vil gerne takke Dansk Handicaporganisation og Parkinsonforenin-
gen for midler, så vi igen kunne fremme og styrke fællesskabet. Vi var 42, der kom!

Tekst og foto: Inger Nielsen, 

Storstrøms kreds

Da året 2022 startede, og de fleste 

coronabegrænsninger sluttede, begynd-

te mange medlemmer af de fire klubber i 

Parkinsonforeningens Storstrøms Kreds 

at mærke trangen til at færdes frit igen i 

større forsamlinger.

Stor var glæden derfor, da Parkinson-

foreningen i februar udsendte program 

om gratis Unity Walk for hele familien 

den 21. maj i København med mulighed 

for fysisk aktivitet og opmuntrende fæl-

lesskab. Endnu større blev glæden, da vi 

modtog mail fra organisationskonsulent 

Louise Hjerting Nielsen om mulighed for 

økonomisk støtte til lokale aktiviteter via 

midler fra DH- projektet En hverdag med 

stærke fællesskaber.

Vi fik hurtigt aftalt med bestyrelsesmed-

lemmerne i Kredsen og de fire klubber, 

at vi skulle sende en ansøgning om 

dækning af udgifter til fælles bustrans-

port til Unity Walk.

Lige så hurtigt fik vi positivt svar retur fra 

Louise Hjerting Nielsen, at vi ekstraordi-

nært fik dækket udgiften til den fælles 

bustransport med opsamlings-start i 

Nakskov videre til Maribo, Nykøbing 

og Stensved, og endelig fra Rønnede til 

København.

Hvor blev vi glade, og så gik vi i gang med 

planlægning og tilmelding, som sluttede 

med, at 42 deltog fra Storstrøm Kreds. Vel 

ankommet til Frue Plads i godt humør 

blev vi budt velkommen af Grevinde 

Alexandra og Parkinsonambassadør 

Camilla Nørgaard efterfulgt af Parkinson 

Boxing som opvarmning før gåturen.

Det var en stor fornøjelse at se ca. 500 

deltagere udstyret med paraplyer, regn-

tøj og plakater gå gennem Københavns 

gader i fælles fodslag anført af Grevinde 

Alexandra, det altid oplagte og festlige 

Trommeorkester Slagkraft og den flotte 

mavedanser. Det var en fantastisk fælles 

oplevelse.

Tilbage på Frue Plads blev der serveret 

sandwich, holdt taler, underholdning for 

børn, musik og dans og rig mulighed for 

socialt samvær. Regnbygerne kunne ikke 

ødelægge den gode stemning, der var 

hele dagen.

Under busturen var der fællessang og 

bankospil med præmier, snak og grin og 

et pitstop på hjemvejen, hvor der blev 

serveret kaffe og kage.

Busturen og arrangementet i København 

levede i høj grad op til DH-projektets ide 

om at styrke fællesskabet.

Med dette indlæg ønsker Storstrøms 

Kreds at takke Dansk Handicaporgani-

sation og Parkinsonforeningen for de 

tildelte midler, så vi igen kunne fremme 

og styrke fællesskabet.

Vel ankommet til Frue Plads i godt humør blev 

vi budt velkommen af Grevinde Alexandra og 

Parkinsonambassadør Camilla Nørgaard. 

Foto: Privat

Højt humør på ruten hos Jan Petersen og Sus 

Nilsson, som begge har lagt utallige timer i 

planlægningen af årets Walk. Uden frivillige 

ingen Walk.

Sammen for 
parkinsonsagen
Af Louise Hjerting Nielsen

Opbakningen kunne mærkes, da det den 
21. maj endelig igen var muligt at samles 
til Parkinson Unity Walk i København.

Humøret var i top og gensynsglæden 

stor blandt de knap 500 personer, som 

sammen gik for parkinsonsagen. 

Traditionen tro gik Parkinsonforenin-

gens protektor grevinde Alexandra i 

front sammen med orkestret Slagkraft, 

mens parkinsonambassadør Camilla 

Nørgaard fra scenen styrede slagets 

gang.

I Parkinsonforeningen glæder vi os 

allerede til næste år, hvor vi forhåbentlig 

også kan komme til Jylland.

En stor tak skal lyde til vores gavmilde 

sponsorer, til Club La Santa, som stod for 

årets hovedpræmie og ikke mindst til 

vores dedikerede frivillige!
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Lav fremtidsfuldmagt, mens I kan
I rådgivningen får jeg henvendelser, hvor 
pårørende står i en ulykkelig og fastlåst 
situation, fordi deres ægtefælle, partner 
eller forældre ikke længere selv er i stand 
til at varetage økonomiske og personlige 
forhold. Med en fremtidsfuldmagt tager 
I i god tid selv stilling til, hvem der bedst 
varetager jeres interesser.

Rådgiverklumme 
Af Elsebeth Bech 
Socialrådgiver, Parkinson-
foreningen

Der kan opstå et tidspunkt i livet, hvor 

du ikke længere er i stand til at træffe 

beslutninger om egne forhold, fx efter 

en ulykke eller en demenssygdom. En 

fremtidsfuldmagt er en rigtig god idé, 

uanset kronisk sygdom eller ej.

I rådgivningen får jeg henvendelser, hvor 

pårørende står i en ulykkelig og fastlåst 

situation, fordi deres ægtefælle, partner 

eller forældre ikke længere selv er i stand 

til at varetage økonomiske og personlige 

forhold. Der er ikke længere adgang til 

e-boks eller netbank, ligesom pårørende 

ikke må få oplysninger fra eksempelvis 

sundhedspersonale eller UdbetalingDan-

mark. Det bliver pludselig kompliceret 

at få dagligdagen til at fungere, og 

det kræver mange ressourcer at finde 

alternative løsninger, når alt efterhånden 

fungerer digitalt.

Det er en besværlig proces at søge og 

begrunde behovet for et værgemål. 

Jeg ser afgørelser fra Familieretshuset, 

hvor der gives afslag, til trods for rigtig 

gode argumenter for at få et værgemål 

iværksat.

Med en fremtidsfuldmagt tager du i god 

tid selv stilling til, hvem der bedst vareta-

ger dine interesser. Fuldmagten tilpasses 

præcis din situation. Den kan fx omhandle 

salg af fast ejendom og flytning, ansøg-

ning om støtte hos kommunen, økonomi 

og helbredsmæssige forhold.

Du kan indsætte flere personer i priorite-

ret rækkefølge og evt. opdele opgaverne. 

Det kan være hensigtsmæssigt, at det 

ikke er samme person, som varetager 

både personlige og økonomiske 

interesser.

Det er min klare anbefaling at tage 

stilling til fremtidsfuldmagt. Få talt med 

de mennesker, som du forestiller dig kan 

varetage dine interesser bedst muligt – 

og som i øvrigt både formår og ønsker at 

påtage sig opgaven.

Fremtidsfuldmagten kan frem til 

ikrafttrædelsen ændres eller helt 

tilbagekaldes. Hvis fuldmagten på et 

tidspunkt skal træde i kraft, sker dette 

ved henvendelse til Familieretshuset.

En anden fordel ved en fremtidsfuldmagt 

er, at sagsbehandlingstiden er væsentlig 

kortere, end hvis man skal ansøge og 

afvente beslutning om værgemål.

Mere information: Borger.dk: 

www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/

fuldmagter/fremtidsfuldmagt

Yderligere spørgsmål: 

Advokat Marie Rud Hansen, tilknyttet 

Parkinsonforeningen, 1. tirsdag i hver 

måned kl. 10-11 på telefon 40 44 77 18.

Har du Parkinsons sygdom eller kender 
du en, der har? Så vil vi meget gerne 
have din hjælp.

Mange personer med Parkinsons sygdom 

kan få problemer med gangen, eksem-

pelvis i form af fastfrysningsfænomener. 

Fastfrysning er netop fokus for et nyt 

forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, 

Institut for Klinisk Medicin, knyttet til 

forskningsprojektet STEP-PD.

For at undersøge, hvor mange personer 

med Parkinsons sygdom, der oplever 

fastfrysning, har vi oversat det engelske 

spørgeskema kaldet New Freezing of Gait 

Questionnaire (NFOGQ). ”Vi” er to phd.

studerende, Miriam Højholt Terkelsen og 

Victor Hvingelby. For at teste spørgeske-

maet skal vi bruge hjælp fra personer, der 

selv har parkinson, uanset om I oplever 

gangproblemer eller ej.

Først vil vi bede dig udfylde det oversatte 

spørgeskema. Dette tager omkring 5-10 

minutter. Dernæst vil vi bede dig besvare 

nogle generelle spørgsmål til spørge-

skemaet. Dette tager også omkring 5-10 

minutter.

14 dage efter, at du har indsendt din 

besvarelse, vil du via e-mail blive bedt om 

at udfylde det første spørgeskema endnu 

engang. Spørgeskemaet er anonymt, og 

det er naturligvis frivilligt at deltage. 

På forhånd mange tak for hjælpen.

Spørgeskemaet skal udfyldes senest 

30.9. 2022.

Kontakt og spørgsmål til 

Miriam Højholt Terkelsen, 

mih@clin.au.dk eller 

Victor Hvingelby, 

au340287@clin.au.dk.

Du finder spørgeskemaet her: 

https://redcap.au.dk/surveys/?s=TLR7A-

HEMPM8ELYMJ

Forskere søger svarpersoner til 
spørgeskemaundersøgelse om gangbesvær

 Med en fremtidsfuldmagt tager du selv stilling 

til, hvem der bedst varetager dine interesser. Du 

kan indsætte flere personer i prioriteret række-

følge og evt. opdele opgaverne i personlige og 

økonomiske interesser. Foto: Shutterstock
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Parkinsons sygdom giver øget risiko 
for knogleskørhed – især sammen med 
andre risikofaktorer. Træning, D-vitamin 
og sollys hjælper med at vedligeholde 
knoglemassen. 

Af Trine Hørmann Thomsen 
Sygeplejerske, cand.cur., phd., 
Parkinsonforeningen

Osteoporose (knogleskørhed) er udbredt 

hos personer med Parkinsons sygdom, 

som er i langvarig behandling med le-

vodopa. 

Flere faktorer disponerer for osteo-

porose, blandt andre sarkopeni (tab af 

knoglemasse/ skeletmuskler med al-

deren), spinkel kropsbygning, tobaks-

rygning, alkoholoverforbrug, tidligere 

fraktur/brud på knoglerne, inaktivitet, 

behandling med binyrebarkhormon, og 

høj alder (Kilde: Lægemiddelstyrelsen, 

2010). 

Hertil kommer specielle risikofak-

torer, når du samtidig har Parkinsons 

sygdom. Risikofaktorer er højere alder, 

dysfagi (synkeproblemer), dårligere er-

næringsstatus, dårligere optagelse af 

kalk (kalk konkurrerer med levodopa om 

at blive optaget), vægttab, nedsat grad af 

mobilitet, nedsat indhold af D-vitamin, 

faldende muskelstyrke og større tendens 

til fald. 

Hvis du er kvinde med parkinson og 

er gået i overgangsalder tidligt, har du 

endnu større risiko for at få osteoporose.

Diagnosen stilles ved, at der via en 

DXA-scanning bliver påvist nedsat knog-

lemineralindhold i knoglevævet. DXA 

står for ”dual energy X-ray absorptiome-

tri”, som er en billeddiagnostisk test til 

måling af knogletætheden.

Tag et dagligt tilskud med calcium og D-vitamin 

og spis kost, som er rig på kalk og D-vitamin, 

som fed fisk. Dyrk motion. Få sollys på huden – 

men pas på modermærker og bliv ikke skoldet. 

Foto: Shutterstock

Pas på dine knogler,
når du har parkinson

Det kan du selv gøre:
Du kan selv gøre noget for at 

opretholde en knoglevenlig 

livsstil: 

  Tag et dagligt tilskud 

med calcium og D-vita-

min, eller spis kost, som 

er rig på kalk og D-vita-

min, blandt andet fed 

fisk.

  Nedsæt forbruget af 

alkohol. 

  Undgå tobaksrygning.

  Dyrk motion to-tre gange 

ugentligt (helst specifik-

ke træningsprogrammer 

målrettet styrkelse af 

knogler og balance).

  Dyrk solen lidt mere, 

da det naturligt øger 

D-vitamin indholdet og 

dermed øger optagelsen 

af kalk i blodet. 

Tal desuden med din læge 

eller neurolog om at blive 

henvist til en DXA-scanning, 

hvis det skønnes nødvendigt. 

Gør opmærksom på, hvis du 

som kvinde med parkinson 

er gået tidligt i overgangsal-

deren (menopause tidligere 

end i alderen 45 år).

Tilskud af kalk og D-vitamin: 

Sundhedsstyrelsen (2020) 

anbefaler, at man som vok-

sen tager calciumtilskud på 

800-1500 milligram dagligt. 

Som voksen over 70 år bør 

indtages D-vitamin-tilskud 

på 800 enheder (IE) svarende 

til 20 mikrogram dagligt.
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Parkinsonforeningen arbejder hver dag 
på at forbedre vilkårene for mennesker 
med parkinson og deres pårørende. Det 
kræver midler, og derfor ringer Parkin-
sonforeningen til tilfældigt udvalgte 
medlemmer i september og oktober for at 
spørge, om I har lyst til at støtte forenin-
gen økonomisk med et månedligt beløb.

Af Marlene Grønnegaard Sørensen

Parkinsonforeningen arbejder hver dag 

på at forbedre vilkårene for mennesker 

med parkinson og deres pårørende. Det 

kræver midler, og derfor ringer Parkin-

sonforeningen til tilfældigt udvalgte 

medlemmer i september og oktober 

for at spørge, om I har lyst til at støtte 

foreningen økonomisk med et månedligt 

beløb.

Parkinsonforeningen samarbejder med 

All Ears, der hovedsageligt har ansat 

personer med synshandicap til at ringe 

ud på vegne af Parkinsonforeningen. De 

ringer fra telefonnummer 82137565.

Støt Parkinson foreningen økonomisk

Parkinsonforeningen samarbejder med tele-

marketing-firmaet All Ears, der ringer for at spør-

ge, om du vil støtte Parkinsonforeningen med 

et månedligt beløb. Midlerne går til foreningens 

kerneydelser – rådgivning, oplysning og lokale 

aktiviteter – samt til forskning i parkinson.

Støt med et fast beløb og træk det fra i 

Skat
De ringer for at spørge, om du vil støtte 

foreningen med et månedligt beløb. 

Midlerne går til foreningens kerneydelser 

så som rådgivning, oplysning, aktiviteter 

samt støtte til forskning i parkinson. 

Fordelen ved at donere et fast månedligt 

beløb er, at du kan trække det fra i Skat. Det 

kan du ikke gøre med dit medlemskab.

Må jeg give personlige oplysninger over 

telefonen?
Vi ved, at mange kan være utrygge ved 

at give personlige oplysninger over 

telefonen. Men der er ingen grund til 

bekymring. All Ears vil i telefonen bede 

om dit kontonummer og CPR-nummer, 

hvis du ønske at give et fast månedligt 

støttebeløb. Bankoplysninger kan ikke 

misbruges til at hæve penge fra din konto, 

da dit pengeinstituttet er garant for, 

at det kun er dig som kontoindehaver, 

der kan hæve penge. Vi beder om disse 

oplysninger, så vi kan tilmelde aftalen 

til Betalingsservice – herefter bliver de 

slettet. Hvis du derfor allerede har en 

Betalingsserviceaftale med foreningen, 

behøver du kun oplyse dit CPR-nummer, 

hvis du ønsker skattefradrag for din støtte.

Kontakt os endelig

Du kan altid kontakte os, hvis du har 

spørgsmål til opkaldene. Kontakt os 

på tlf. 36350230 mandag – fredag kl. 

10.00-14.00 eller send os en mail på info@

parkinson.dk.

Mental træning på computer 
– vil du være med?
 
Vil du bistå forskningen, har du adgang 
til internettet og har du mod på at hjem-
metræne på computeren?

Mange mennesker med parkinson 

oplever vanskeligheder med planlæg-

ning, overblik, at have flere bolde i luften 

og lignende mentale funktioner.

COMPEX er et forskningsprojekt ved 

Bispebjerg Hospital, der undersøger, om 

særligt tilrettelagt træning på computer 

kan hjælpe med at genoptræne disse 

mentale funktioner. Som deltager i 

COMPEX-projektet vil du ved lodtrækning 

blive fordelt til enten specifik eller 

generel træning på computer.

Som deltager skal du:
Træne hjemme i en time fem gange om 

ugen i otte uger på din egen computer.

Møde op på Bispebjerg Hospital tre 

gange: Til test lige før og lige efter 

træningsperioden samt tre måneder 

efter træningsperiodens afslutning for at 

undersøge langtidseffekten.

Undervejs i projektet bliver du ringet op 

hver 14. dag, så vi kan understøtte din 

hjemmetræning.

Før og efter projektet vil du blive bedt om 

at besvare spørgeskemaer om livskvalitet 

og funktionsniveau og lave tests af dine 

mentale funktioner.

Økonomisk kompensation eller transpor-

trefusion for deltagelse ydes ikke.

Kontakt: Neuropsykolog 

Katrine Sværke, Neurolo-

gisk afdeling, Bispebjerg 

Hospital.

Katrine.svaerke.schioeler@regionh.dk, 

telefon: 21 25 10 87.

COMPEX er et forskningsprojekt ved 

Bispebjerg Hospital med fokus på 

computertræning af mentale funktioner.

COMPEX er rettet mod personer med 

parkinson, eller personer, som inden 

for de seneste seks måneder har haft 

blodprop i hjernen, hjerneblødning eller 

hjertestop.

Original studietitel: Computer-assisted 

self-training to improve executive 

function versus unspecific training in 

patients after Stroke, Cardiac arrest or 

in Parkinson’s Disease: A randomized 

controlled trial.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk 

komite med ID-nummer: H-19039236.

PARKINSON NYT   •   23

STØT PARKINSONFORENINGEN



Er du pårørende?
Har du brug for at vide mere om rollen som pårørende 
til et menneske med parkinson?

Af Elsebeth Bech 

Parkinson påvirker ikke kun den, der får 

diagnosen. Alle i familien bliver påvir-

ket af sygdommen. Udfordringerne ved 

den gradvise udvikling af sygdommen vi-

ser sig over tid og påvirker også den på-

rørende, parforholdet og familielivet. Det 

er svært at tale åbent om, og der er behov 

for løbende omstilling.

Parkinsonforeningen udbyder nu et 

kursus for ægtefæller og samlevende, der 

ønsker redskaber til at håndtere den æn-

drede hverdag. 

Psykolog Susanne Orth har mange års 

erfaring med parkinson og er gennemgå-

ende underviser dagen igennem. En på-

rørende, der selv er pårørende, indleder 

kurset med at fortælle om egne erfarin-

ger og udfordringer. Desuden fortæller 

Parkinsonforeningens socialrådgiver El-

sebeth Bech om relevante sociale støtte-

muligheder. Der bliver god mulighed for 

at møde andre pårørende og for at stille 

spørgsmål undervejs.

I løbet af dagen serveres morgenmad, 

frokost og eftermiddagskaffe.

Kursus for voksne børn
 
Parklife er et kursus, målrettet større og voksne børn af en mor eller far, der har parkinson. 
Du skal være fyldt 16 år, og din ægtefælle/ kæreste er også velkommen til at deltage.

I løbet af dagen vil der være oplæg af 

neurolog Kristian Winge, socialrådgiver 

Elsebeth Bech og psykolog Susanne Ohrt.

Kristian Winge fortæller om Parkin-

sons sygdom, herunder motoriske og 

non-motoriske symptomer.  

Elsebeth Bech fortæller om relevante so-

ciale støttemuligheder, mens Susanne 

Ohrt taler om de psykiske reaktioner ved 

kronisk sygdom i familien.

Der bliver god mulighed for erfarings-

udveksling og for at stille spørgsmål un-

dervejs.

Tid og sted for Parklife:
Lørdag d. 1. oktober kl. 10.00-17.00 i Handi-

caporganisationernes Hus i Taastrup.

Pris: Kurset er gratis for medlemmer. 

For ikke-medlemmer er prisen kr. 480. 

Hvis man som tilmeldt ikke møder op 

på dagen, vil der efterfølgende blive 

opkrævet et no-show gebyr på kr. 400. 

Medlemskab af Parkinsonforeningen 

er personligt og koster kr. 350 årligt, 

mens et parmedlemsskab koster kr. 500. 

Medlemskab giver bl.a. adgang til faglig 

rådgivning og medlemsbladet Parkinson 

Nyt. 

Tilmelding foregår på 

foreningens hjemmeside: 

www.parkinson.dk senest 

fredag d. 22. september 2022.

For spørgsmål kontakt Elsebeth Bech 

(ebech@parkinson.dk eller tlf. 3635 0230).

Parklife 

Kursus for voksne børn 
af per soner med parkinson

     Lørdag d. 1. oktober 2022 
kl. 10.00-17.00.

     Pris: kr. 480.

     Handicaporganisationernes 
Hus 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup

Tid og sted for 
pårørendekurset:

     Lørdag d. 12. november kl. 

10.00-17.00 

i Handicaporganisationernes 

Hus i Taastrup.

     Pris: Kurset er gratis for 

medlemmer. For ikke-medlem-

mer er prisen kr. 485. 

     Hvis man som tilmeldt ikke 

møder op på dagen, vil der 

efterfølgende blive opkrævet 

et no-show gebyr på kr. 400. 

Medlemskab af Parkinsonforenin-

gen er personligt og koster kr. 350 

årligt, mens et par-medlemsskab 

koster kr. 500. Medlemskab giver 

bl.a. adgang til faglig rådgivning og 

medlemsbladet Parkinson Nyt. 

Tilmelding foregår på foreningens 

hjemmeside: www.parkinson.dk 

senest fredag d. 21. oktober 2022

Psykolog Susanne Orth, en pårørende og 

socialrådgiver Elsebeth Bech holder oplæg på 

kurset for pårørende lørdag d. 12. november kl. 

10.00-17.00 i Handicaporganisationernes Hus, 

2630 Taastrup.
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Parkinsonforeningen har desværre aktuelt ikke en diætist tilknyt-

tet rådgivningsteamet, men arbejder på sagen.

Parkinsonforeningens rådgivning er som udgangspunkt

for medlemmer.

Læs mere om Parkinsonforeningens faglige rådgivere

på Parkinsonforeningens hjemmeside parkinson.dk

Parkinsonsygeplejerske

(atypisk parkinson)

Anders Lundetoft Clausen

Træffes torsdag kl. 13.0015.00

på 40 28 55 59

Socialrådgiver

Lea Munk Staugaard

Træffes tirsdag og torsdag

kl. 10.0014.00 på 36 35 02 30

eller 30 73 68 68
på barsel til 2023

Elsebeth Bech,

Socialrådgiver (barselsvikar)

Træffes tirsdag og torsdag 

kl. 10.0014.00 på 36 35 02 30 

eller 30 73 68 68

ebech@parkinson.dk

Psykolog

Susanne Ohrt

Træffes tirsdag kl. 15.0016.00

på 30 28 44 82

Tandlæge 

Sara Baram

Træffes første onsdag i måneden 

fra kl. 17.0018.00 på tlf. 92 15 11 88

Sexolog, læge

Marianne Bruhn

Træffes 2. og 4. onsdag i hver måned 

kl. 16.0017.00 på tlf. 92 15 11 87 

Lægekonsulent, overlæge

Tove Henriksen

Træffes torsdag kl. 17.0019.00 

på 40 47 00 47. Hvis dit opkald går på telefon

svareren, taler lægekonsulenten med en 

anden. Ring derfor igen.

Advokat (arv og testamente, 

fremtidsfuldmagter og værgemål)

Marie Rud Hansen

Træffes 1. tirsdag i hver måned

kl. 10.0011.00 på tlf. 40 44 77 18

Logopæd/talepædagog

Lisbeth Haaber

Træffes mandag kl. 14.0015.00

på 40 28 56 69

Fysioterapeut

Finn Egeberg Nielsen

Træffes torsdag kl. 11.0012.00

på 40 28 56 85

Ergoterapeut

Vicki Lund

Træffes 1. torsdag i hver måned

kl. 17.0018.00 på 24 65 17 30

Inge Rasmussen har været pårørende fra 

1988. Træffes torsdag kl. 15.0016.00 på 30 

73 51 13. Herudover kan du skrive sms eller 

lægge besked, så ringer Inge tilbage.Jens Møller er 66 år og fik konstateret par

kinson i 2012. Jens er gift og har voksne børn. 

Han har i en stor del af sit arbejdsliv været 

rådgiver i flere sammenhænge. Træffes tirs

dag kl. 16.3017.30 på 30 73 51 08. Du kan også 

sende en sms eller lægge besked, så ringer 

Jens tilbage.

Lilian Kaare Dyrhagen har haft parkinson 

fra 2008. Du kan skrive sms eller lægge en 

telefonbesked på 30 73 54 80, så ringer Lilian 

tilbage.

Telefonrådgivning til dig, som vil tale med en ligestillet.

Læs mere om de frivillige på Parkinsonforeningens hjemmeside parkinson.dk

FAGLIG RÅDGIVNING

PARKINSONLINJEN
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Landsformand René la Cour Sell, Jungsøvej 12, 4174 Jystrup Midtsj, 40 58 22 00, renelacoursell@parkinson.dk

Næstformand Berit Kjærgaard, Ekkodalen 39, 6000 Kolding, 29 45 3809, bibsek@outlook.dk

Bestyrelselsesmedlem Christian Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup, 29 67 57 24, cdreventlow@parkinsonfyn.dk

Bestyrelsesmedlem Per Eriksen, Finsensvej 63, 2 th., 2000 Frederiksberg, 61 69 51 23, per-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Pia Fog, Lindholmsvej 23, 9400 Nørre Sundby, 23 71 18 05, piafog60@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Ella Brødbæk, Brandtsgade 10 C, 4700 Næstved, 21 42 84 61, ella.broedbaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Preben Carøe, Ringvej 24, 2970 Hørsholm, 21 71 38 88, pc@caroeeconsult.com

FORRETNINGSUDVALGET

Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup

36 35 02 30 · info@parkinson.dk · www.parkinson.dk

www.facebook.com/Parkinsonforeningen

Lea Munk Staugaard,

socialrådgiver og

udviklingsmedarbejder

lms@parkinson.dk

 Tlf. 36 35 02 30

på barsel til 2023

Elsebeth Bech,

Socialrådgiver 

(barselsvikar)

ebech@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 30

Kit Kaldan,

bogholder

kk@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 30

Karen Østergaard,

forskningsformidler

kao@parkinson.dk

Malte Bang,

Organisationskonsulent 

malte.bang@parkinson.dk

Tlf. 44 14 19 52

Trine Hørmann 

Thomsen,

Sygeplejerske, phd., 

fundraiser

tht@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 30

Ulrik Husted, 

Projektmedarbejder

ulrik.husted@parkinson.dk

Tlf. 44 14 20 56

Astrid Blom,

direktør

ab@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 36 eller 

60 72 63 13

Marlene Grønnegaard 

Them,

sundhedspolitisk 

konsulent

mgt@parkinson.dk

Louise Hjerting Nielsen, 

kommunikations

rådgiver og 

projektleder

lhn@parkinson.dk
Tlf. 36 35 02 30

Marie Louise Kjølbye,

journalist og redaktør

mlk@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 30 eller

24 42 11 89

Annemette Poulsen,

studentermedhjælper, 

barselsvikar

aop@parkinson.dk

Tlf. 36 35 02 30

SEKRETARIATET
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REGION HOVEDSTADEN

Bornholm
Formand: Jytte Lund
Klintebovej 3
3720 Åkirkeby
23 88 49 66
jytte@roemersminde.dk

København/Frederiksberg
Formand: Diana Holm
Amager Strandvej 268C
2770 Kastrup
30 26 22 66
diana@holmogholm.dk

Storkøbenhavn
Formand: Bodil Klinke
Ishøj Østergade 26, 7.1.
2635 Ishøj
26 42 47 69
eogbklinke@hotmail.dk

Nordsjælland
Formand Preben Carøe
Ringvej 24
2970 Hørsholm
21 71 38 88
pc@caroeeconsult.com

KØBENHAVN-FREDERIKSBERG

Syng med parkinson:

Kredsens Parkinson-kor mødes mandage 17-til 19 i Allehelgens Kirke, 
Ungarnsgade 43 2300 KBHS. Der er metro og busser til døren – næsten!

Kredsens bordtennis i CIK: Yderligere oplysninger følger i næste 
Nyhedsbrev fra København-Frederiksberg og kan i øvrigt oplyses hos 
næstformand Jan Petersen. 

Årets Lundbeckeftermiddag finder sted enten 1. eller d. 2. november 
17-19. Tilmelding og betaling.

Kredsaktiviteter:

Lørdag 17. september 14-17: Møde for nye medlemmer. Medlem Lina 
Lagstrøm fortæller om at være nydiagnosticeret, og bestyrelsen 
fortæller om kreds og forening.

Mandag 19. september 9.30-16.30: Bustur til Thorsvang Samlermuseum. 
Medlemspris 300 kr. Tilmelding.

Mandag d. 10. oktober 19.30: Portvinsbanko. Tilmelding.

Lørdag d. 26. november 14-17 på Sølund: Julefest. Tilmelding.

Lørdag d. 28. januar 14-17 på Sølund: Nytårskur. Tilmelding.

Fremvisning af Handicaporganisationernes Hus. Dato fremgår senere, 
Fælleskørsel til Tåstrup organiseres af næstformand Jan Petersen. 
Tilmelding.

Lørdag den 11. marts 2023 14-17, Fælleshuset i Vævergården: General-
forsamling 2023.

Alle aktiviteter annonceres i kredsens nyhedsbreve, som går ud til alle 
kredsmedlemmer. Her oplyses desuden tilmelding, evt. betaling mm. 

Spørgsmål mm. samt tilmelding: Sms /ring 3026 2266 eller send mail 
diana@holmogholm.dk

Betaling via mobilePay: 3026 2266 med angivelse af navn og aktivitet.

NORDSJÆLLAND

Parkinson Boxing:

Karlebo Bokseklub i Nivåhøj Sportshal, Nivåhøj 68, 2990 Nivå, 28 74 15 68: 
Vi træner stadig parkinsonboksning om tirsdagen, nu kl. 17-18.30. Træne-
re: Søren Rommelhoff, Karsten Larsen, Rikke Ludvigsen (hjælpetræner). 
Kontakt: Formand Søren Rommelhoff, s.rommelhoff@icloud.com.

Karlebo Bokseklub på Facebook: https://www.facebook.com/Karlebo-
Bokseklub.

Bat&Boks: Onsdage kl 10-12 i Karlebo Bokseklub: Bordtennis og 
boksning for parkinsonramte.

Tid og sted for arrangementer i Nordsjælland følger snarest, så hold øje 
med jeres indboks!

September: Formanden for Nordsjællandskredsen Preben Carøe er 
af bofællesskabet Plus Husene i Nivå inviteret til at holde et foredrag 
for beboerne om livet med parkinson. Vore egne medlemmer er også 
velkomne. Besøget vil starte med fremvisning af bebyggelsen og et 
prøvehus.

Oktober: Foredrag ved Camilla Juel Madsen om hendes liv med 
parkinson og tilblivelsen af hendes bog Forandret for altid (2022)

November: Søvncoach Lone Overby.

December: Gospel og juleafslutning.

Caféer:

Allerød:

2. onsdag i måneden kl. 14-16, Menighedshuset, Aggebovej 5. Kontakt: 
Olav B. Christensen olachr01@gmail.com

Egedal:

Hep-Huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse. En mandag i hver måned kl. 
13.30. Kontakt: Eva Bay, 6169 4303, bay-jurek@hotmail.com.

Socialt samvær 22. august, 19. september, 31.oktober, 14.november.

Fredensborg:

2. mandag i hver måned kl. 14-17 Egedal, Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 
Kokkedal.

Kontakt: Karen Strandberg, 5154 2911, kast@pc.dk

12. september kommer en person fra Fredensborg Kommune, som kan 
fortælle om forskellige kategorier af hjælpemidler, fra hjælpemidler til 
hjælp i hjemmet til småhjælpemidler. NB! Inden mødet bedes I sende 
mig en e-mail med spørgsmål, som vi kan få gode og brugbare svar på! 
Spørgsmål sendes til kast@pc.dk helst inden den 25. august 2022.1

10. oktober kommer neurolog Pia Wûrtzen Norup og fortæller og 
besvarer spørgsmål.

14. november kommer psykolog Susanne Ohrt og fortæller og besvarer 
spørgsmål.

12. december julehygge med gløgg og æbleskiver samt sang og spil.

Frederikssund:

1. tirsdag i måneden kl. 14.30, Frivillighuset, Lundevej 7, Frederikssund. 
Kontakt: Carla ChristensenTlf. 22254109/22254832 E-mail: carlachristen-
sen29@gmail.com

6. september kl. 14: Fremvisning af handicapvenlige cykler. Mødet 
afholdes hos Karin og Peter, Lille Marbækvej 1, Frederikssund.

3. oktober kl. 12.00 afgang med bus fra hallen i Frederikssund. Bemærk 
det er en mandag! Besøg hos Elisabeth i Holte; Cure4parkinson; et 
træningstilbud til parkinsonramte. Egenbetaling for mad og drikkeva-
rer.

1. november kl. 14.30 i Frivillighuset, Lundevej 7, Frederikssund: Besøg af 
Annelise Holm, som vil give os et indtryk af, hvad mindfulness kan gøre 
godt for.

6. december kl. 14.30 i Frivillighuset, Lundevej 7, Frederikssund: 
Julemøde med kaffe, sang, pakkespil og smørrebrød. Egenbetaling for 
kaffe, smørrebrød og drikkevarer.

Gribskov:

Kontakt: Nye ildsjæle søges. Kontakt Merete Lange, 5194 5444, hvis det 
er dig.

Halsnæs:

1. torsdag i måneden kl. 14-16. Paraplyen, Jernbanegade 2, 3300 
Frederiksværk. Kontakt: Britha Petersen, 4266 9031, britha.petersen@
gmail.com

Helsingør:

1. mandag i måneden 14-16, Aktivitetscenteret Hamlet, Kronborgvej 1C 
2. sal, 3000 Helsingør. Kontakt: Merete Lange, 5194 5444, Meretelange.
lange@gmail.com og Marianne Bøgh Larsen 4075 7217, boegh@
stofanet.dk

5. september: Vi skal besøge dampskibet Bjørn. Vi bliver vist rundt af 
Henning, som vil fortælle skibets historie. Skibet ligger ved Kulturværf-
tet. Efter rundvisning kan vi drikke kaffe på Kulturcafeen.

3. oktober: Etty Holgersen fortæller om sit liv med dans.

7. november: Hamletkoret koncert og fællessang.

5. december: Foredrag af Forfatter Lars Kjædegaard og derefter julehygge.

Hillerød:

3. mandag i måneden kl. 14.30-16.30, Grønnegadecentret, Grønnegade 15.
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REGION SJÆLLAND

Sjælland Øst
Formand: Kristine Nielsen
Kildehusvej 10
4000 Roskilde
22 66 10 30
kristine.nielsen@dadlnet.dk

Vestsjælland
Formand: Dorthe Ilsfort
Lærkevej 4
4350 Ugerløse
24 87 44 00
dorthe@nakskov.org

Storstrøm
Formand: Ella Brødbæk
Brandtsgade 10 C
4700 Næstved
21 42 84 61
ella.broedbaek@gmail.com

SJÆLLAND ØST

Parkinsondans: Der er parkinsondans i Greve, Køge og Karise.

Ballroomfitness torsdage 10-11 hos Cathrine Borre, Havnevej 9, 2670 
Greve, 2987 8420.

Ballroomfitness fredage i lige uger 12-13 hos Susanne Svendsen, 
Rådhusstræde 10C 1. sal, 4600 Køge, 4128 5561.

PD-dans, tirsdage 10-11.15 og torsdage 10-11.15 hos Anne-Claire 
Theissen, Bredgade 7, 4653 Karise, 5070 6385.

Parkinson Boxing:

I Sjællands Østkreds tilbydes boksehold i samarbejde med Danmarks 
Bokse-Union i Køge og Roskilde.

Køge bokseklub, Asgård skole, Norsvej 2, 4600 Køge, kører et særligt 
parkinsonhold både mandag og lørdag med June Svendsen og Gunnar 
Würtz, mandag kl. 11.30-13 og lørdag kl. 10.30-12. Kontakt June Svendsen, 
51 36 51 12 eller mail til: svendsen5@live.dk.

Bokseklubben AIK i Roskilde, Kildegården 13, 4000 Roskilde, har 
særligt parkinsonhold lørdag kl. 11.30-12.30. Kontakt Ronni Andersen: 
Ronni_k_andersen@hotmail.com eller formand Lotte Rasmussen på 
22 64 16 11.

Bordtennis:

En række bordtennisklubber i vores kreds tilbyder bordtennis for 
personer med parkinson. Træning er arrangeret gennem Bat 60+, som 
er et tilbud til folk over 60 år. Målsætningen er at få flere seniorer til 
at gribe battet og spille bordtennis i deres lokale klub, også gerne 
begyndere. Alle kan deltage, også pårørende, og du behøver ikke at 
have spillet bordtennis før. Mere information i vores blad, Parkinson-
Posten, på vores hjemmeside eller på https://bat60.dk/.

Klubber:

Klub Køge: Cafémøde sidste fredag i måneden kl 14-16 i Fælleshuset 
Søbækvej 23, 4600 Køge. Kontaktperson Marianne Haim 4087 8542.

Klub Roskilde: Cafémøde anden onsdag i måneden kl. 14-16 i Frivillig-
centret, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. Kontaktperson Else Riis 2926 
6606.

Klub Greve/Tune: Cafémøde torsdag d.25. august, 22. september, 20. 
oktober og 24. november kl. 14-16 i Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 
15, 4030 Tune. Kontaktperson Karin Nielsen 4613 8806.

Mere information om aktiviteter i kredsen og klubberne er på vores 
hjemmeside www.parkinson.dk/kredse/2828-sjaellandoest/om-os/

VESTSJÆLLAND

Syng med parkinson:

Good Vibrations Holbæk. Parkinsonkor onsdage kl. 15.00- 16.30. Holbæk 
Musikskolen, Gl Ringstedvej 32E. Tilmelding 72 36 72 70.

Good Vibrations Odsherred. Parkinsonkor tirsdage kl. 15.15- 16.45. 
Musikskolen, Centervej 4a, 4550 Asnæs. Tilmelding 59 66 62 30.

Klubber

Klub Holbæk, Kaffemøde d. 26. okt. kl. 15 i Holbæk Sportsby.

Klub Kalundborg, Kaffemøde d. 26. sep. Kl. 15 i Aktivitetscenter 
Munkesøen. Møde m. tema ”Parkinsonpatienters rettigheder” i 
Aktivitetscenter Munkesøen.

Klub Odsherred, Kaffemøde d. 8. sep. kl. 14 i Nordgårdshallen. Pårøren-
de cafe d. 10. nov. kl. 14 i Sundhedscenteret Odsherred.

Klub Ringsted, Kaffemøde m. foredrag d. 7. sep. kl. 16 i Hyldegården. 
Kaffemøde d. 6. okt. kl. 16 i Hyldegården. Kaffemøde d. 8. nov. kl. 16 i 
Hyldegården.

Klub Slagelse, Klubmøde m. besøg af Social og omsorgs koordinator 
d. 12. okt. kl. 14 på Slagelse Bibliotek. Dans og musik d. 8. nov. kl. 14. i 
Musholm Bugt Korsør.

Klub Sorø, Kaffemøde 15. nov. kl. 14 i Værkerne.

STORSTRØM

Klub Faxe: Fredag den 7.oktober 2022 kl. 16-18.00, Faxe Sundhedscenter, 
Præstøvej 78, Faxe, mødelokale 10, Vindbyholt, bygning 6: Informa-
tionsmøde om sociale forhold ved socialrådgiver Elsebeth Bech.

NB! Elsebeth Bech opfordrer til, at alle interesserede i Storstrøms kreds 
tilmelder sig.

Elsebeth Bech er faglig rådgiver i Parkinsonforeningen og arbejder 
med sociale forhold, forsikringer og offentlig støtte. Hun vil gennemgå 
fremtidsfuldmagter, værger, fuldmagter, aflastningsmuligheder mm. 
Oplys venligst ved tilmelding, hvis der er noget specifik I ønsker at høre 
om, så Elsebeth Bech kan forberede sig. Efter mødet serveres sandwich 
og drikkevarer. Pris 70 kr. inkl. sandwich og drikkevarer. Tilmelding 
senest torsdag den 29. september til Klub Faxe på 51 25 83 89 (gerne 
SMS) eller parkinsonfaxe@gmail.com.

Kontakt Parkinsonspecialisterne 
Telefon 2615 5055 · fyshusetvalby@gmail.com  

www.fyshusetvalby.dk

Optimer din 
egen træning via:
• Personlige  

træningsforløb
• Private LSVT BIG 

træningsforløb

Coaching: Work-Life balance
Fysioterapeut Finn Egeberg 
Nielsen
Fysioterapeut Inge Risum
Fysioterapeut Kasper Hjertholm

Kurser – Workshops – Foredrag  
i kredse/på plejehjem mv.

Parkinsonspecialisterne

Bevægelse Træning
Sundhed
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REGION SYD

Fyn
Formand: Christian Reventlow
Løgeskov 76,
5771 Stenstrup
29 67 57 24
cdreventlow@parkinsonfyn.dk

Sønderjylland
Formand: Anton Klaaby
Trompeterager 26
6470 Sydals
30 13 31 26
anton.klaaby@gmail.com

Sydvestjylland
Formand: Else Kongsdal Jensen
Skippervænget 65
6710 Esbjerg V.
40 38 60 35
kongsdal@bbsyd.dk

Sydøstjylland
Formand: Karen Lykkegaard (konst.)
Kildeparken 27
7323 Give
40 811 832
sejsfodterapi@gmail.com

Parkinsonskole Syd:

"Nye tiltag inden for parkinson". 24. september 2022 kl 9.30-16.00. 
Formiddag: Foredrag ved Christian Bonde og hans kollegaer fra 
Progardia om behandling med fokuseret ultralyd (MRgFUS), som skal 
afhjælpe rystelser. Behandlingen foregår indtil videre kun i privat regi. 
Eftermiddag: Nyt fra Parkinsonforeningen ved Parkinsonforeningens 
direktør Astrid Blom. Astrid vil fortælle om aktuelle emner i foreningens 
interessepolitiske arbejde. Det drejer sig fx om etablering af Parkin-
son-alliancen, udarbejdelse af en hvidbog om Parkinsons sygdom og 
om foreningens arbejde for et permanent rehabiliteringstilbud på 
Rehabiliteringscenter Sano. Tilmelding: AOF Center Odense på 6916 
0600 senest 9. september 2022. Pris incl. forplejning 260 kr.

"Smerter og Rehabilitering". 29. oktober 2022 kl 9.30-16.00. Formiddag: 
Psykolog Susan Tomczak Matthiesen. Smerter kan være følgevirkninger 
efter nogle år med parkinson, hvor musklerne bl.a bliver stive. 
Eftermiddag: Forsker og lektor Jette Thuesen (SDU). Jette vil fortælle om 
forskning i rehabilitering og funktionsevne ved parkinsonsygdom. Der 
sættes særligt lys på kognitive udfordringer og på den rehabilitering, 
der tilbydes parkinsonramte. Tilmelding: AOF Center Odense på 6916 
0600 senest 14. oktober 2022. Pris incl. forplejning 260 kr.

"Parkinson og kognitive færdigheder". 26. november 2022 kl 9.30-16. 
Formiddag: Anne-Mette Guldberg om neuropsykologiske undersø-
gelser. De kognitive områder, som kan blive påvirket ved Parkinsons 
sygdom, vil blive gennemgået. En neuropsykologisk undersøgelse 
kan være med til at beskrive, hvilke netværk i hjernen, som har nedsat 
funktion. Oplægget har fokus på, hvordan kognitive problemer kan 
påvirke dagligdagen og hvordan man som parkinson-patient og som 
pårørende kan få en bedre forståelse af tilstanden. Eftermiddag: 
Neurolog Kristian Winge, tidligere OUH og Bispebjerg Hospital, nu 
Slagelse Sygehus. Selv om behandling af parkinson mest har fokus på 
den manglende bevægelighed, spiller de nonmotoriske og kognitive 
problemer også en stor rolle, efterhånden som sygdommen udvikler 
sig. Kristian Winge vil sætte os ind i problematikken og tale om, hvad 
der kan gøres. Tilmelding: AOF Center Odense på 6916 0600 senest 11. 
november 2022. Pris incl. forplejning 260 kr.

FYN

Parkinson Boxing i Bokseklubben Rollo, Hver tirsdag kl. 16.00 til kl. 17.00 
i Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg. Yderligere 
info – se klubbens hjemmeside: https://www.bkrollo.dk/35-parkinson -
boxing.html. Tilmelding: kontakt Thomas Hansen hansen_ob@hotmail.
com

Syng med parkinson:

Odense Parkinsonkor, Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7, 5000 
Odense C Tilmelding og nærmere oplysninger på https://www.
paarupaftenskole.dk(Søg: Parkinson) v. korleder Henrik Møller Jensen. 
Koret, der udbydes i samarbejde med Paarup Aftenskole mødes 
fredage kl. 10.30-12.00 med første gang d. 2. september 2022. Koret er for 
parkinsonramte og pårørende. Pris 495 kr (420 kr for pensionister)

Svendborg Parkinsonkor, AOF i Svendborg v. korleder Zita Langelund. 
Mødedato tirsdage 1. gang d 23. august 2022 kl 10.00. Pris: 550 kr – pårø-
rende deltager gratis. Undervisningssted: AOF Svendborg, Vestergade 
23, 5700 Svendborg (Lok.6 / Salen) Tilmelding og nærmere oplysninger 
på https://aof.dk/ (Søg: parkinson og vælg Parkinson Kor, Svendborg)

Middelfart/Fredericia. Den kreative aftenskole v/ korleder Anne 
Kirstine Eldridge starter Parkinsonkor. Koret etableres i første omgang 
i Fredericia, men såfremt der kommer så mange tilmeldinger, at der 
bliver grundlag for at lave et særskilt kor i Middelfart vil dette blive søgt 

gennemført. Så meld jer endelig, såfremt I har lyst til at deltage. Pris: 
400 kr. halvårligt. Undervisningssted: Kongensgade 111, 7000 Fredericia 
Tid: Torsdag formiddag. Oplysninger om første gang fås ved tilmelding. 
Tilmelding og nærmere oplysninger: 2091 7092 – 2146 6406 – mail@
dkaskole.dk

Parkinsondans:

Assens i Ebberup Hallen med Marianne Arfeldt. Tirsdag eftermiddag 
kl. 14.00 til 15.00 til dans og hyggeligt samvær. Pris 50 kr. pr. deltager pr. 
gang.

Faaborg i Faaborg Forum med Birgitte Mikkelsen onsdage fra kl. 11-12.

Middelfart på Østre Skole i kantinen. Vi mødes onsdage kl.16.30 til en 
snak, en sang og en kop kaffe. Fra kl.17 til 18 bliver der danset under 
Hanne Skovbos ledelse.

Nordfyn hos BeneFIT Søndersø, Odensevej 73, Søndersø ved Laura 
Schumann Torres. Hver mandag kl.14.00 til kl. 15.00 Pris aftales med 
Laura. Telefon: 6489 3001 E-mail: lst@bene-fit.dk Web: www.benefit.dk/
soendersoe

Nyborg Fysioterapi og træning, Vestervoldgade 5, 5800 Nyborg 
Mandage kl 14.00-15.00 Vedr. Info se: https://www.nyborgfysioterapi.dk/
parkinson-dans/

Odense i Bolbro Brugerhus. Hver onsdag kl 10.30-13.00. Pris pr. sæson: 
Enkelt person 400 kr. eller pr. par 600 kr. Kontaktperson Marianne 
Hansen 22563700 eller Keld Gantzhorn 29115639

Svendborg i Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg, 
hver mandag fra kl. 15,00 til kl. 16,00 første træningsdag 5. september 
2022 v/Svendborg Senioridræt, instruktør Karin Bonde. evt. spørgsmål 
kan rettes til Karin på 20995986.

Klubber:

Arrangement for pårørendegrupperne:

Torsdag d. 22. september 2022 10.45-14. Udflugt til Øhavsmuseet i 
Faaborg og let frokost i Det Hvide Pakhus. Information om priser og 
tilmelding bliver udsendt gennem pårørendegrupperne. Hvis man 
ikke er medlem af en pårørendegruppe og gerne vil være det, skal man 
henvende sig til Birthe Magelund på 23953120 eller magelund@privat.
dk

Assens klubben:

Onsdag d. 28. september 2022: Besøg på Torup Bakkegård, Middelfartvej 
105, 5610 Assens. Gårdbutik og producent af grøntsager har fået 
prisen som årets løgproducent. Vi mødes kl. 19.00 på Middelfartvej 
105 Assens. Tilmelding senest d. 24. september til Birthe Magelund, 
2395 3120 / magelund@privat.dk eller Karen Jacobsen, 6471 2360 / kj@
osterbygaard.dk

Onsdag d 26. oktober 2022. Klubmøde: Granly, Østergade 89C, 5610 
Assens. Oplevelser med Siriuspatruljen på Grønland. Foredrag ved 
Simon Flening, Flemløse. Tilmelding senest d. 22 oktober til Birthe 
Magelund, 2395 3120 / magelund@privat.dk eller Karen Jacobsen, 6471 
2360 / kj@osterbygaard.dk

Middelfart klubben:

Torsdag d. 29. september. Vi mødes kl. 17 med vores medbragte 
madkurv ved Naturcenteret, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart. Før vi spiser 
vores medbragte mad, vil der være mulighed for en orienteringstur 
i skoven. Det er gratis, da vi selv har alt med. Tilmelding senest 27 
september til: Kitte Brodal, 4158 6703 eller kittebrodalstrib@gmail.com

Torsdag 27. oktober 2022 kl 19.00-21.00. Klubmøde i St. Glassal i 
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart. Fysiote-
rapeut Lisa Renner kommer og fortæller om at gå. Pris: 25 kr. til kaffe 
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REGION MIDT

Midtnordjylland
Formand: Lise Tølbøll
Ingersmindevej 3, Hassing,
7755 Bedsted Thy
20 48 42 03
lisetlbll@gmail.com

Vestjylland
Formand: Svend Lundsberg
Grønningen 19
7600 Struer
21 41 47 46
sl@svendlundsberg.dk

Østjylland
Formand: Hanne Westergaard
Søkrogen 15 B
8300 Odder
30 86 01 33
westergaard@hjw.dk

MIDTNORDJYLLAND

23. november 14.30-16.30, Bentas cafeteria, Nr. Søby, 7830 Højslev: Hvad 
betyder deltagelse i “Dans med Parkinson” for hverdagslivet med 
Parkinsons sygdom? 

Anita Haahr, sygeplejerske, lektor, phd. og overlæge Kristian Winge 
med speciale i Parkinsons sygdom har sammen gennemført 
forskningsprojektet: Hvad betyder deltagelse i ”Dans med Parkinson” 
for hverdagslivet med Parkinsons sygdom? På mødet vil de fortælle 
om resultaterne, blandt andet, hvad bevægelse til musik betyder for 
personer med parkinson fysisk og socialt, samt om betydningen af 
alder og om man er et par eller alene. Pris: Kr. 75,- incl. kaffe og brød. 
Tilmelding senest 14. november til Bente Dalsgaard, 3023 6452 eller 
frudals91@gmail.com.

VESTJYLLAND

Lemvig Parkinsonklub 

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19 på Frivilligcenter Lemvig, Vasen 
14, 7620 Lemvig: Foredrag med professor Per Borghammer, Aarhus 
Universitets Hospital: Parkinsons sygdom – hjerne- eller tarmsygdom? 

Foredraget holdes takket være sponsorhjælp fra Jysk Energi. Frivilligcen-
tret har elevator. I løbet af aftenen bliver der serveret kaffe og kage. Pris for 
foredrag og kaffe: 50 kr. pr. person. Sidste tilmelding fredag den 14. oktober 
2022 til Birthe 25398160 eller odinsvej24@gmail.com, eller til Vibeke 
27526032 eller vibekehoejbjerg@gmail.com. Ved tilmelding indsættes 
kr. 50 på konto nr. 76080001751711 med angivelse af navn, af hensyn til 
forplejningen. Venlig hilsen Lemvig Parkinsonklub ved Birthe Skaarup, 
Ruth Brunsborg og Vibeke Højbjerg, formand, sekretær og kasserer.

og kage. Tilmelding senest 25 oktober til: Kitte Brodal, 4158 6703 eller 
kittebrodalstrib@gmail.com

Odense klubben:

14. september på Vissenbjerg Storkro kl 12-15.30: Foredrag v. 
parkinsonambassadør og skuespiller Bodil Jørgensen. Odenseklubben 
afholder i samarbejde med kredsbestyrelsen medlemsmøde for alle i 
Parkinsonforeningens Fynskreds. Bodil Jørgensen vil fortælle lidt om 
vejen vi går ad, hvor den fører os hen og om de omveje, der ofte fører 
os spændende steder hen. Mødet begynder kl. 12 med fællesspisning 
og samvær. Bodil Jørgensen holder foredrag fra kl 13.00. Pris pr deltager 
200 kr incl frokost og kaffe. Tilmelding senest d 28. august via https://
parkinsonfyn.nemtilmeld.dk/

Tirsdag 11. oktober kl. 17.30-21.30 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 
L-M, 5200 Odense V. Cafe Parkinson. Odenseklubben inviterer til en 
spændende aften med en række oplæg af fælles interesse. Vi håber at 
initiativet vil blive taget godt imod. Efter velkomst ved Keld Gantzhorn 
og oplæg om aktuelle emner ved Christian Reventlow gennemføres 
2x2 workshops med følgende emner: Workshop A. På vej mod 
pensionisttilværelsen. Den sidste tid på arbejdsmarkedet og over-
gangen til førtidspension/ pensionisttilværelsen, v/ Carsten Bøttzau. 
Socialrådgiver v. Assens kommune. Workshop B. Pårørendegrupper. At 
være pårørende er krævende både mentalt og praktisk. Det er vigtigt 
at huske sit eget liv og behov, for ellers kan det være svært at holde til 
livet som pårørende. I pårørendegrupperne kan du finde den sparring, 
der kan give dig den trivsel, der er uafhængig af din kæres diagnose. Ved 
Birthe Magelund. Workshop C. Hvornår og hvordan kan en talepædagog 
fra Odense kommune hjælpe parkinsonramte? Borgere med parkinson 
kan få brug for logopædisk bistand til at afhjælpe talevanskeligheder. 
Talepædagogerne på Kommunikationscenter Odense kan hjælpe ift. 
udtalen og stemmen. I samarbejde med IKT-konsulenten (Information, 
kommunikation og teknologi) vurderer de, om der er brug for kommuni-
kationshjælpemidler. Workshop D. Parkinson og fysisk træning. Træning 
er medicin! Du er selv den, der udskriver receptmedicinen. Tror du, at 
du får nok medicin? Ved Dennis Schouw, Tommerup. Pris: 66 kr. for 2 
stk. smørrebrød. Tilmelding senest den 6 oktober via mobilepay 951458 
til Lars Bjørnsten. På din tilmelding skal stå dato for arrangementet, 
telefonnummer og antal tilmeldte.

Tirsdag d 8. november 2022 kl 18.00-21.00 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 
50 L-M, 5200 Odense V: Generalforsamling og medlemsmøde. Kom i godt 
humør med to bakkesangerinder – Helle & Jeanett. En glad aften med 
sang og hyggeligt samvær og snak ved bordene. Pris: 66 kr. for 2 stk. 
smørrebrød. Tilmelding senest den 2. november via mobilepay 951458 
til Lars Bjørnsten. På din tilmelding skal stå dato for arrangementet, 
telefonnummer og antal tilmeldte.

Svendborg klubben:

Torsdag d. 29. september kl. 19.00. Mødested: Pensionisternes Hus. 

Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup. Foredrag af Sygeplejerske Anders 
Clausen, Bispebjerg Hospital taler om kognitive udfordringer hos 
personer med parkinson – herefter debat. Kr. 200,00. Tilmelding senest 
den 15.09.2022 til Lise Frederiksen 23 31 30 28 eller Ejnar Frederiksen 51 
22 32 02.

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 Mødested: Pensionisternes Hus. Skårup 
Stationsvej 10, 5881 Skårup. Sangaften Kr. 50,00 Tilmelding senest den 
20.10.2022 til Lise Frederiksen 23 31 30 28 eller Ejnar Frederiksen 51 22 
32 02

Torsdag d. 24. november kl. 16.00 Mødested: Pensionisternes Hus. Skårup 
Stationsvej 10, 5881 Skårup. Julefrokost husk en pakke til pakkespil (ca. 
kr. 30,00) Kr. 175,00. Tilmelding senest den 17.11.2022 til Lise Frederiksen 
23 31 30 28 eller Ejnar Frederiksen 51 22 32 02

SYDØSTJYLLAND

Jeannet Ulrikkeholm – underholdning

15. september kl. 19, Bygningen, Ved anlægget 14b i Vejle: Jeannet 
Ulrikkeholm underholder med livsglade sange om tro, håb og kærlig-
hed. Vi får mulighed for at synge med på nogle af sangene. Der serveres 
kaffe og kage. Tilmelding på hjemmesiden.

Malene Valgreen – foredrag

13. oktober kl. 17-19, Bygningen, Ved anlægget 14b i Vejle. Vi får besøg 
af Malene Valgreen med et foredrag om livsværdier og livsglæde. Når 
du lever med en sygdom eller er pårørende, skal du finde en ny balance 
i livet. Du kan være nødet til at ændre de værdier, du hidtil har levet 
efter og erstatte dem med nye. Det handler om at finde de værdier og 
aktiviteter, som giver dig energi og glæde. Når du kender dine livsvær-
dier, kan du sætte fokus på de handlinger, som understøtter dig. På den 
måde mærker du større helhed og mening i dit liv. Alt dette omhandler 
Malenes foredrag. Der serveres sandwich. Drikkevarer for egen regning. 
Tilmelding på hjemmesiden. 

Klubber:

Fredericia klubben

Fredericia klubben mødes den første mandag i hver måned, kl. 14 i 
kombilokale A, 1. sal, Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4, 7000 
Fredericia. Vi serverer kaffe og kage, som forudbestilles i Cafeen, så 
giv gerne besked om, at du kommer. Kontakt Lillian på 2295 4023 eller 
lilliannielsen49@hotmail.com

Vejle klubben

20. november, kl. 13.30-16 i Seniorhuset i Jelling, Ringvejen 1, 7300 
Jelling: Planlægningsmøde og julehygge på en søndag. Kom og deltag 
i planlægning af det kommende års aktiviteter i Vejle Klubben. Der 
serveres gløgg og æbleskiver + kaffe til 25 kr. pr. person. Tilmelding til 
signem@jellingnet.dk eller 6080 4104 senest 11.11.22.
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Regionskalenderen fortsætter på bagsiden.

ØSTJYLLAND

Klubber:

Djursland: 

Foredrag om parkinson, medicin og forskning med neurolog Karen 
Østergård, torsdag den 8. september kl. 14 i Pavillonen, Kærvej 11, 8500 
Grenaa. Pris incl. kaffe med kringle 75 kr. Betaling indsættes på vores 
konto i Sparekassen Kronjylland, reg. 9376 konto 11510779. Tilmelding til 
parkinsondjurs@gmail.com eller SMS på 30283980 senest 6. september.

Parkinsondans begynder 7. september kl. 14 med Åbent Hus ligesom 
sidste år i Grenaa Idrætscenter (multisalen). Lotte Ditlev er instruktør. 10 
gange for 250 kr. Hver onsdag eftermiddag kl. 14-15 med efterfølgende 
hyggeligt samvær og medbragt kaffe. Ingen tilmelding – bare mød op 
og tag naboen med.

Parkinsonboksning begynder medio september i spritnye lokaler på 
Sortevej. Tirsdag og torsdag fra kl. 10-11. Kontakt Arne Lund Christensen 
fra Hornslet Bokseklub på 22151199, hvis du er interesseret.

Odder:

Pårørendegruppe i Odder: Odder-klubben vil gerne starte en pårøren-
degruppe for lokale i Odder. Vil du også være med? – Der er aktuelt syv 
tilmeldte interesserede. Vi ønsker også gerne dialog og inspiration 
med andre pårørendegrupper i Parkinsonforeningen. Kontakt: Hanne 
Westergaard, 30 86 01 33 eller westergaard@hjw.dk

Onsdag den 5. oktober: Udflugt til Galleri Alrø kl. 15-17. Vi mødes på P-plad-
sen ved Kirkecenteret kl. 14, hvor vi laver samkørsel og kører i samlet flok 
til Galleri Alrø hos Lisette og Torben, der er medlemmer i vores lokale 
parkinsonklub. De har inviteret alle medlemmer af klubben til at komme 
og besigtige deres forskellige værker på Galleri Alrø, www.gallerialroe.dk. 
Lisette og Torben står klar til at vise os rundt, og efterfølgende serveres 
kaffe med brød. Arrangementet er gratis. Tilmelding til til Hanne på 3086 
0133 eller westergaard@hjw.dk senest 28. september.

Maleri: Torben Petersen, født i 1955 og uddannet grafiker, maler stilarter 
som naivistisk, figurativt og abstrakt, alt efter inspiration. Strikdesign: 
Lisette Petersen, uddannet frisør, designer strikmønstre og arbejder 
kreativt med syning, strik, blomster mm.

NB! Alle er velkomne! Tilgængelighed: Der er en stejl trappe op til 
Torbens atelier. På gårdspladsen ligger småsten, der kan skabe 
vanskeligheder for fx rollator. 

17. november: I Vitapark holder Odder-klubben julefrokost for medlem-
merne kl. 18, hvor der vil blive serveret en god gammeldags julefrokost.

Randers:

Café-møderne, der kom godt fra land i foråret, fortsætter den første 
onsdag i hver måned kl. 15:30-17 i vores ”klubhus”, Hjernecentret, 
Bakkevej 1, Randers. Vi håber, at café-mødernes uformelle facon vil 
tiltrække endnu flere medlemmer: ingen tilmelding, ingen egentlig 
dagsorden, men et foredrag om et eller andet emne – man møder bare 
op og deltager i snakken og sangen. ”Huset” giver kaffen, og som noget 
nyt giver klubben brødet til kaffen.

Første café-møde efter sommerferien er onsdag den 7. september, hvor 
bestyrelsesmedlem Christian Storgård fortæller om sin personlige 
erfaring med den spændende, men ikke meget kendte, behandlingsme-
tode, ”rysteterapi”.

Onsdag den 5. oktober fortæller bestyrelsesmedlem Keld Sørensen om 
nogle af de kendte bysbørn, Pauline Worm (digter og kvindesagsfor-
kæmper) og/eller Karen Michaëlis (forfatter og humanist).

Onsdag den 2. november får vi besøg af teatergruppen ”Olivias venner”, 
der bl.a. har optrådt på Randers Teater med deres utraditionelle show.

Pårørendegruppen fortsætter sine møder på Fritidscentret, Vestergade 
15, Randers. 

Nye deltagere er velkomne. Kontakt Birte Karlsen på 31 66 45 67 eller 
birtekarlsen@gmail.com for oplysning om næste mødedato. 

Julefrokosten 2022 indtages fredag den 25. november kl. 13 ”Hos 
Annemarie” i Randers. Indbydelsen sendes direkte til alle medlemmer. 

Silkeborg:

Parkinson Netværkscafémøder

Sidste torsdag kl. 14.00 i hver måned (excl. juli og december), dvs. 25. 
august, 29. september (med musikunderholdning ved Sidse), 27. oktober 
og 24. november – i Lunden, Vestergade, lokale 3, Silkeborg

Else Lynggaard, 30298625, er tovholder.

Bowling

Starter op igen onsdag i ulige uger, første gang 31. august. Mødetid 
kl. 12.45. Bowl’n Fun, Bredhøjvej, Silkeborg. Hans Jensen, 21280142 er 
tovholder.

Varmtvandssvømning/Gymnastik, Nordvestbadet, Silkeborg. Starter 
op hver tirsdag kl. 12, første gang 9. august. Tovholder Flemming Lajer 
28254799.

Minigolf m/frokost fredag den 2. september kl. 11. Vores succesfyldte 
minigolf-eftermiddag gentages, denne gang på nye og lækre baner på 
Tollundgaard v/ Funder Kirkeby. Torben Holm, 60837442, arrangerer 
samkørsel fra Silkeborg. Nærmere info i kommende nyhedsbrev medio 
august 2022.

Julefrokost. Onsdag den 7. december kl. 12 (for dem der vil bowle) og kl. 
13 julefrokost for alle hos Bowl’n Fun, Bredhøjvej, Silkeborg. Nærmere i 
kommende nyhedsbreve. Flemming Lajer, 28254799.

Aarhus-klubben: Klubben har haft et godt forår med mange deltagere 
i de arrangementer, vi har afholdt. Nu er vi klar til næste sæson. Du 
er også velkommen, selvom du er medlem i en af de andre klubber. 
Parkinson og samliv. Onsdag den 7. september kl. 19.00-21.00 på lokal-
center Viby, Kongsgårdsvej 4 i Viby. Læge og sexolog Marianne Bruhn 
kender mange måske fra Sano og fordi, Marianne nu er konsulent i 
Parkinsonforeningen. ”Når man har Parkinsons sygdom kan ens liv 
forandres på mange områder. Seksualiteten kan fx blive påvirket. Jeg 
er læge og specialist i klinisk sexologi og har i mange år holdt oplæg 
om dette emne, blandt andet på SANO (parkinsonrehabilitering). 
Jeg vil komme ind på, hvordan det at have parkinsons sygdom kan 
påvirke både samliv og sexualitet og give råd til, hvad man kan gøre, 
hvis man er påvirket i denne del af livet." Tilmelding senest 4.9. hos 
Dorthe Salmonsen: dorthe@salmonsen.dk 

Cafémøder Torsdag den 15. september kl. 15.30 -17.30 på Åby Bibliotek: 
Tina Beermann er uddannet klinisk diætist og efterfølgende kandidat 
i klinisk ernæring i 2007. Hun har været ledende klinisk diætist ved 
Aalborg Universitetshospital i mere end 10 år, hvor hun særligt var 
tilknyttet afdelinger med småtspisende patienter samt Neurologisk 
Afdeling. For tre år siden valgte hun at blive selvstændig klinisk diætist. 
Desuden underviser hun i ernæring på University College Nordjylland, 
samt underviser i yoga og mindfulness. Tilmelding hos Dorthe 
Salmonsen: dorthe@salmonsen.dk

Parkinsonboksning:

Der bokses fortsat hver mandag kl. 14.30 i FAKs lokaler N.J.Fjordsgade 
1, tidligere Fjordsgades skole. Boksningen er i gang og har ingen 
sommerpause. Parkinson Boxing henvender sig til alle, der gerne vil 
arbejde med balance og styrke. Holdet er ligelig fordelt på kvinder og 
mænd. Man melder sig ind i klubben, kontingent 179,- kr. pr. md. 
Der er en ugentlig fælles træningstime med instruktører (uddannet 
til at træne personer med parkinson). Desuden adgang til fri træning, 
evt. med en makker. Book en prøvetime på klubbens hjemmeside 
www.fak-boksning.dk. 

Dans med parkinson: 

Der er plads på begge dansehold. Du er velkommen til en prøvetime på 
det hold, der passer dig bedst. Kom alene eller som par. 

Dans i Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs vej 7. Dansen starter tirsdag 23. 
august kl. 14.30-15.30 med efterfølgende medbragt kaffe og hygge. 
Vi danser tirsdag i lige uger, og vores instruktør er Hanne Taisbak. 
Der er god parkeringsplads og ingen trapper. 150 kr. pr person for ni 
gange i efteråret. Info og tilmelding: Solveig Madsen, 24 64 93 81 eller 
sogpmadsen@gmail.com

Dans i Højbjerg er på Skåde Lokalcenter, Bushøjvej. Der danses hver 
tirsdag kl. 16.00-17.00, første gang 23. august kl. 16-17. Vi hygger efter 
dansen med medbragt kaffe og snak. Instruktør er Vibeke Harrit. Her 
er gode parkeringsforhold og elevator. 350 kr. for efteråret. Kontakt: 
Bergliot Riis: bergliotriis@gmail.com Syng med parkinson:

Sang og stemmetræning: Sang og stemmetræning hjælper både på 
stemmen og sangen. Vi mødes på Åby bibliotek første gang d. 31/8 
kl. 14-15.30 og igen hver uge. Du er velkommen til at prøve. Efteråret 
vil være gratis, da vi laver projektet i samarbejde med Aarhus 
kommune. Instruktør Anna Vilsøe er uddannet og erfaren korleder 
for personer med Parkinson. Tilmelding nødvendig til Anna: 
annavilsoe@hotmail.com
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NETVÆRKSGRUPPER
Er du nydiagnosticeret? Overvejer du DBSoperation og vil du gerne tale med andre i 

samme situation? Eller er du pårørende og har brug for at dele dine oplevelser med 

andre?

Parkinsonforeningen har netværk til de fleste, hvor du kan tale med ligesindede og få 

gode råd. Parkinsonforeningens 15 lokale kredse giver gode muligheder for kontakt 

med et lokalt netværk dér, hvor du bor.

Også på Facebook findes parkinsonrelaterede netværk, som diskuterer udvalgte em

ner. Facebookgrupperne har ingen forbindelse til Parkinsonforeningen, men mange 

medlemmer er glade for dem. Prøv dig frem.

REGION NORD

Nordjylland
Formand: Pia Fog
Lindholmsvej 23
9400 Nørresundby
23 71 18 05
piafog60@gmail.com

NORDJYLLAND

Facebooksiden Aktiv med parkinson ved Kurt Skjødt Pedersen, 
Nørresundby, +45 42926807, skjoedt@hotmail.com.

https://www.facebook.com/AktivMedParkinsonNordjylland

Fredag den 21.oktober kl. 15.30-18.00 på Åby Bibliotek: Livet som pårørende 
og parkinsonramt. Dialogmøde i grupper. Tanken er at kunne dele 
erfaringer og oplevelser med hinanden, få svar på spørgsmål, måske give 
svar på andres spørgsmål. NB! Fortæl ved tilmelding, hvem der er pårørende 
og parkinsonramt, samt hvor mange år man har erfaring med dette – kort 
og gerne anonymiseret. Tilmeld til Bergliot Riis: bergliotriis@gmail.com.

Tredje cafémøde fredag d. 25.11 kl. 15.30 kl. 19.00 Åby Bibliotek. Program 
udsendes senere.

RGM – Ronnie Gardiner Metode – kursus På dette hold arbejder du 
med at styrke din koordination, balance og hukommelse ved hjælp af 
musik og rytme. RGM (Ronnie Gardiner Method) er en multisensorisk 
genoptræningsmetode. Underviser er Per Holm Dahl, uddannet fra blandt 
andet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han har 20 års erfaring 
i at undervise i trommer og slagtøj. Han har selv under et sygdomsforløb 
genoptrænet på denne måde. Kurset er gratis og løber over 15 fredage 
10-12 på Åby Bibliotek i løbet af efteråret. Første gang er 26/8. Tilmelding 

og eventuelle spørgsmål: dpeh@aarhus.dk. Kurset er et samarbejdsprojekt 
mellem Parkinson foreningen og Aarhus Musikskole støttet af Kultur & 
Sundhedspuljen Aarhus Kommune. Se mere på You Tube. Søg på ”Ronnie 
Gardiner Method”.

Parkinsonpod I foråret begyndte vi træning og uddeling af Parkinsonpods. 
Man får instruktion i brug af Parkinsonpod og hjælp til at installere den. 
Tanken er, at man kan gå til musik inde som ude og få støtte gennem 
forskellige rytmer og derigennem styrke sin gang uden at tøffe eller gå 
langsomt. Tilmeld dig og få Parkinsonpod installeret og få instruktion i 
brugen af den. Instruktører er: Vibeke Harrit: vibekeah@outlook.dk og 
Frank Thøgersen: frank2801@live.dk

Bestyrelsen Ved vores årsmøde den 3. marts blev en ny bestyrelse sat: 
Bergliot Riis, formand, Bo Mønsted, Dorit Johansen, Dorthe Salmonsen, 
Jørgen Johansen og Minna Soll. Vi savner nye ansigter i bestyrelsen. Vi vil 
gerne opfordre til at komme med input og arbejdskraft til nye ideer og 
initiativer. Velkommen!




