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Ordförande
Göran Einarsson
E-post:
gevvsab@yahoo.se
Mobil: 070-339 25 71
Uppsala Parkinsonförening
Terje Helland
Mobil 0705-79 13 79
E-post:
terje.helland@telia.com

U-a Parkinsonförenings hemsida
www.uppsala.parkinsonforbundet.se

Norrtälje Parkinsonförening
Olle Undmark
Mobil 070-246 49 59
olle.und@hotmail.com
Bålsta Parkinsonförening
Kåre Eriksson
Natts väg 5
Mobil 0709-66 30 10
746 37 Bålsta
kare.ericsson@gmail.com
Enköpings Parkinsonförening
Lena Gårdh-Sjöman
Mobil: 0707-98 35 52
L.gardh@hotmail.com
Parkinsonsköterska Uppsala
tel. 018-611 50 03
Telefonsvar

UPPALA PARKINSONFÖRENING BJUDER IN
Den 11 april (världsparkinsondagen) har vi bjudit in vår förbundsordförande Eleonor Högström som redovisar resultatet av enkäten
om parkinsonvården. Inbjuden är också stamcellsforskaren Malin
Kale till Drakensalen vid vuxenskolan Kungsängsgatan 12 i Uppsala att föreläsa om stamcellsforskning.
Det finns i dagsläget inget botemedel mot Parkinsons sjukdom.
Det som finns att erbjuda är symtomlindrande läkemedel. Men
effekten hos dessa klingar sakta men säkert av och kräver starkare
doser som medför ökade biverkningar. Det är med spänd förväntan vi ser fram emot Malins föreläsning om hur man byter ut
sjuka nervceller. Forskningen är en bit på väg.
År 2006 upptäckte professor Shinaya Yamanska hur en intakt specialiserad cell från en mus kunde återföras till att bli en omogen
stamcell. För det fick han nobelpriset i medicin 2012. Denna upptäckt gör att man kan skrapa av celler från armen, odla dem till
hjärnceller, plantera dem i hjärnan och låta dem ersätta sjuka celler så att man blir frisk.
Detta är en väg som inger hopp för de c:a 22.000 Parkinsonsjuka
som finns i Sverige. Metoden att framställa stamceller (så kallade
iPS-celler) från vuxen vävnad, oftast hud, har öppnat helt nya
möjligheter för forskning kring i stort sett alla vävnader som finns
i kroppen. Vävnader som inte går att få tag i så som hjärnceller.

NYP

Nätverk för yngre Yrkesverksamma med Parkinson
Britt-Marie Eriksson
Mobil:070-527 84 10
E-post:
nyp.uppsala@gmail.com
Qvinnor med Parkinson
Ann Segerberg
tel. 018-46 33 13
Anhörigcentrum Uppsala
S:t Persgatan 10 A
tel. 018– 727 92 00
uppsala.se/anhorigcentrum
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Anmälan senast 6 april till: parkinson.uppsala@gmail.com eller mobil 0730-65 41 77. Handicapvänliga lokaler max. 70
personer

Avsändare:
Uppsala Parkinsonförening
c/o Göran Einarsson
Vitkålsgatan 95 C
754 49 Uppsala

Registret för Parkinsons sjukdom är ett nationellt kvalitetsregister som för att bidra
till vården för Parkinsons sjukdom i Sverige och sprida ny kunskap genom forskning och upplysning.
15-20 000 svenskar lider av Parkinsons sjukdom, ca 1% av alla svenskar över 65 år har Parkinsons sjukdom.
Parkinsons sjukdom är en handikappande sjukdom där det saknas botande eller bromsande medicin men där
det finns en rad olika symtomlindrande behandlingar.
Syftet är
-Att samla utvald information om i Sverige boende personer med Parkinsons sjukdom
-Att utvärdera behandlingseffekt och uppnådd livskvalitet av insatt terapi (behandling)
-Att bidra till att vården för Parkinsons sjukdom i Sverige har en jämn fördelning med hög kvalitet
-Att tillförsäkra att gängse behandlingsindikatorer/kriterier efterlevs
-Att sammanställd data ska kunna analyseras för kvalitetskontroll och verksamhetsuppföljning som led i utvecklings- och förbättringsarbete.
Vill du ha hjälp med registrering hör av dig till Terje 0705-79 13 79 eller Göran 070-339 25 71

LUGNT ÅRSMÖTE 2018
Det var ett lugnt årsmöte med omval på de flesta posterna. Tone Tingsgård
ledde med sedvanlig bravur förhandlingarna. Vi tackar Torbjörn Harbom och
Monica Jansson för deras insatser och hälsar Berit och Sten Rylander välkomna.
Efter fikapausen blev det underhållning i den högre skolan. Det var INGE
THORSSON som med sin fiol (för säkr ad för 520.000:- och stråken
128.000:-) berättade om sitt liv med musiken. Från att som liten knatte spelat
för de närmast sörjande till att framträda tillsammans med den stora operadivan Birgit Nilsson. Vi fick även ett prov på hans förmåga att imitera.

