Besök Anhörigcenter Slite 2015-09-15
Parkinson Gotland på besök hos Anhörigcenter i Slite
Den 15 september 2015 var vi inbjudna till Anhörigcenter på norra Gotland. Vi var inbjudna
för att berätta om vår förening Parkinson Gotland. Träffen var på Kupan i Slite.
Anhörigcenter är till för den som hjälper en närstående som inte klarar vardagen på egen
hand och på Anhörigcenter får man information och erfarenhetsutbyte. Intresset var stort
och samlade drygt 20 deltagare.

Laila Karlsson, Lilian Virgin och Eva Palmgren deltog från Parkinson Gotland. Laila berättade
om den verksamhet vi har i Parkinson Gotland och om vår förening. Eva kunde dela med sig
av egna erfarenheter och tips om medicinering och annat. Tillsammans berättade vi om
förbundet och hemsidan.
Det var intresserade deltagare och vi fick en hel del frågor kring forskning och resultat och
vad som händer inom vården när det gäller Parkinsons sjukdom. Vi kunde berätta hur man i
tidningen Parkinson-journalens artiklar löpande kan följa vad som händer och även få
rapporter från Förbundets forskningsfond.
Vi hade tidningar med oss för att visa och nämnde särskilt projektet Brainbus som startade i
Almedalen, Visby sommaren 2014 och fortsätter i hela landet. Det är ett samarbete mellan
Parkinsonförbundet och Neuroförbundet som går ut på att lära sig mer om Parkinson och
andra neurologiska sjukdomar.
Under Almedalsveckan 2015 fanns bussen åter på plats och den kommer tillbaka nästa år.
Många tusentals besökare har lärt sig mer om Parkinson och andra neurologiska sjukdomar
genom turnébussen.
Deltagarna var intresserade och frågorna var många.
En del hade egna erfarenheter från arbete i vården och tankar kring hur lite kunskaper som
finns på en del håll inom vården kring Parkinsons sjukdom. Det hoppas vi att Parkinson
Gotland kan vara med och avhjälpa.
Redan i slutet av september kommer Eva Palmgren att delta i Förbundets träff för
informationsansvariga och då hoppas vi få en hel del att arbeta vidare med här på Gotland.
Vi passade också på att tala om att vi önskar nå flera som har sjukdomen eller är anhöriga, vi
är nu runt 100 medlemmar, men vet att det finns många fler med Parkinson och som borde
vara medlemmar hos oss.
Det var en trevlig träff i Slite och givetvis blev det en kaffestund, med samtal kring borden
innan vi åkte hem.
Nästa tillfälle vi berättar om vår verksamhet blir på eftermiddagen den 8 oktober 2015 då vi
berättar om vår verksamhet vid öppet hus på Ljusgården Wisborg under Anhörigveckan för
hela Gotland.

