Parkinsonförbundets Ordförandekonferens 21 – 22 maj 2016
Parkinson Stockholm var värd för årets ordförandekonferens. Konferensen var förlagd till
Långholmens Konferens tidigare Långholmens fängelse.
Vi hälsades välkomna av ordföranden i Stockholm Eleonor Högström och av Parkinsonförbundets
ordförande Bo Erixon. Syftet med konferensen är att länsordförandena och förbundets styrelse
behandlar frågor som gäller att operativt genomföra kongressens beslut, samverkansfrågor och
erfarenhetsutbyte.
Inger Lundgren, förbundets generalsekreterare, presenterade Förvaltningsberättelse och
Årsredovisning för år 2015. Där kan man läsa att förbundet vid årsskiftet hade 8 665 medlemmar och
av dem tillhör 103 Gotland. Förbundets styrelse, verksamhet, information och opinionsbildning samt
Parkinsonfondens verksamhet redovisas. Det ekonomiska resultatet för året var ett överskott på
91 311 kronor.
Parkinsonförbundet medverkar i arbetet med att ta fram Socialstyrelsens riktlinjer för Parkinson och
MS. Förbundets 2:e vice ordförande Sven Pålhagen presenterade arbetet som pågår. I förslagen till
riktlinjer diskuteras bl.a. tillgång till läkare, sjuksköterskor, multidisciplinära team och tillgång till
behandlingskonferens inför beslut om avancerad parkinsonbehandling. Förslaget har
remissbehandlats och en slutversion beräknas i december 2016. Tanken är att det ska finnas en
vårdkedja präglad av kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet och jämlik vård över hela landet. Många
frågor återstår att lösa och redan nu ses ett ökat behov av utbildning för fler läkare och
sjuksköterskor.
Liksom för två år sedan fick vi av Kristoffer Housset från Westanders en påminnelse av hur viktigt vårt
påverkansarbete kan vara. Han pratade om att påverka politiska beslut i kommun, landsting och
riksdag. Han vill att vi ska tänka på vad vi vill få fram med vårt budskap. Tänk: Vad är
samhällsproblemet, vilken är den generella lösningen, vad är det konkreta förslaget. Man behöver
också tänka på att anpassa till rätt målgrupp och tala utifrån ett allmänintresse istället för ett
egenintresse. Kristoffer Housset tipsade om aktiviteterna under Almedalsveckan som ett bra tillfälle
att påverka olika beslutsfattare.
Resten av dagen ägnade vi åt goda exempel från länsföreningarna, om hur föreningarna kan söka
bidrag från landsting och kommun. Uppmaning att kontrollera med sitt försäkringsbolag om
ersättning vid vissa diagnossjukdomar ingår om man har en facklig gruppförsäkring. Vi hörde också
om hur man rekryterar nya medlemmar genom spridning av informationsblad hos sjukvården.
Dagen avslutades med en gemensam middag med trubadur, lottdragning och allsång.
Söndagen startade med grupparbete. Det vi diskuterade var förslagen till riktlinjer som Sven
Pålhagen hade informerat om föregående dag. Gotland och Stockholm utgjorde en grupp och även
om vi bara var två av tio så hade vi mycket gemensamma tankar och önskemål kring riktlinjerna.
Ytterligare goda exempel togs upp under söndagen, det var Parkinson Stockholm som berättade och
visade film om samarbetet med Narva boxningsklubb. Det visade sig vara mycket omtyckt och det är
nu ett projekt på tre år och pengar har sökts från Allmänna arvsfonden. Från Skåne rapporterades

om dans i samarbete med Skånes dansteater, golf för Stroke och Parkinsonsjuka och att alla
aktiviteter samlas i ett sökbart kalendarium.
Sista programpunkt var information från NYP (Nätverket för yngre i yrkesverksam ålder) och PIAprojektet, dvs. Parkinson i arbetslivet. Åsa Holmgren och övriga i NYP:s styrgrupp berättade om sitt
arbete. De har tagit fram en folder som kan användas för att ge till arbetsgivare. Foldern ska kunna
laddas ner och skrivas ut. De har bildat en facebook-grupp som det går att ansöka om medlemskap i.
Årets NYP-träff är i Luleå och vi fick höra om olika lösningar för hjälp till kostnader för de som deltar i
träffen. NYP sprider sin information till medlemmarna främst genom hemsidan.
Nästa ordförandekonferens ordnas i Skåne om två år.
Långholmen konferens var en fängslande upplevelse. Vi bodde i cellerna i Kronohäktet, letade oss
fram i de långa fängelsekorridorerna, njöt av god mat och konst. Det var nu en trivsam anläggning
och vi hade egen nyckel så vi behövde inte vakternas hjälp att ta oss ut.
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Fotot på träskulpturen visar Bildsköne Bengtsson i sällskap med Tumba-Tarzan och konstapel Björk.

