Bosse · Inger · Förtroende
Parkinsonförbundets två högsta dignitärer besökte Skåne
den 10 november. Det var Förbundsordförande Bo Erixon,
samt förbundets Generalsekreterare Inger Lundgren, som på
”Erixgata” runt i landet, nu hade bestämt sig för att lära
känna oss längst i söder. Med på färden var Bosses hustru,
anhöriga Reené, samt Birgitta Björnek, representant för
läkemedelsföretaget Abbvie AB, som sponsrade
eftermiddagens seminarium. Birgitta är chef för företagets
patientrelationer.
Inger och Bo hade bjudit in styrelsen för Länsföreningen Skåne till
lunch för att vi skulle lära känna varandra. Vi kände direkt att de
båda inger förtroende, vilket rubriken lite vitsigt skall återge.
På eftermiddagen (Mårtensafton!) samlades så omkring 90 av våra
inbjudna medlemmar i aulan på det 14 våningar höga
”Lasarettsblocket” i Lund. Vi fick höra flera föredrag och
presentationer. Huvudtalare var professor Per Odin, som sedan flera
år tillbaka bedriver sin forskning i Bremerhafen i Tyskland.
Bo Erixon presenterade sig som 63-årig Nyköpingsbo, som varit gift
med hustrun Reené i 39 år. De ”administrerar” idag fyra barn och
sju barnbarn. Bosse, som vi gärna får kalla honom, har varit
ordförande tio år i Länsföreningen Sörmland, där man på hemsidan
kan läsa en intervju med honom. Han vurmade för att få de PSsjuka att vara aktiva i Förbundet och att delta i de arrangemang och
friskvårdsaktiviteter som bjuds. Han hade gjort en enkät inom sitt
län och funnit att cirka en tredjedel av medlemmarna var
sängbundna och inte kunde vara aktiva. En tredjedel, ofta med
ganska ny diagnos, ville hålla sjukdomen för sig själva och inte
offentliggöra den. De var ännu inte så drabbade att det märktes
utåt. Men den sista tredjedelen av medlemmarna deltog flitigt i
mötena.
Bosse talade också om Nya Patientlagen och om vad den kan
innebära. Förbundet har en stor uppgift att se till att medlemmarna
får sina rättigheter tillgodosedda.
Per Odin gjorde en bred och djup redogörelse för hur man skall
använda tillgängliga mediciner och behandlingar för att förbättra och
optimera sin livskvalitet. Mängder av tyska forskares namn
passerade förbi i hans många statistiska diagram, så man förstod att

ett stort antal forskarår hade behövts för att uppnå den kunskap han
förmedlade. Jag själv, som brukar säga att ”jag kommer aldrig mera
att må så bra som jag gör idag”, eller ”Jag mådde bättre förr, ju förr
dess bättre”, kunde känna visst hopp om att tillsammans med min
läkare utnyttja tillgängliga forskningsresultat och faktiskt kunna må
bättre än idag. Tack för det.
Även Generalsekreterare Inger Lundgren, bördig från Örnsköldsvik,
föreläste, om behandlingsstatistik med hjälp av pedagogiska
diagram. Många patienter återstår att behandla med de metoder
som finns.
Per Odin och Birgitta Björnek redogjorde för hur man kan samarbeta
mellan forskning och läkemedelsföretag utan att hamna i etiska
dilemman. Per menade att myndigheterna var lite ambivalenta
genom att tidvis avråda samarbete och tidvis starkt tillråda. Viktigt i
hans föredrag var att neutralt nämna alla tillgängliga preparat och
metoder. Birgitta redogjorde också för att dessa etiska frågor stod
högt på dagordningen i hennes företag. Hon påminde om att även
samarbeten med patientorganisationer måste göras etiskt korrekta
och var glad över möjligheten att få sponsra eftermiddagens
föreläsningar.
Skånestyrelsens ordförande och vice ordförande hade förfall, och i
deras frånvaro tog ordföranden i Lokalföreningen Lund, Monica
Vikingsson, till orda och tackade för givande föredrag och generös
förtäring, samt tackade Bosse och Inger för deras initiativ till
seminariet.
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