Parkinsons sjukdom?
Bli medlem!

Som medlem i Parkinsonförbundet får du träffa
personer som befinner sig i samma situation
som du. Hos förbundet och våra läns- och
lokalföreningar får du information och råd om
sjukdomen och behandlingsprinciper. Vårt mål
är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva
för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.
Medlemstidningen Parkinsonjournalen
Som fullbetalande medlem får du vår tidning,
Parkinsonjournalen, fyra gånger per år.
Olycksfallsförsäkring
Alla medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. (Gäller medlemmar som är bosatta i Sverige).
Parkinsonlinjen telefonrådgivning
Hos Parkinsonlinjen får du råd och stöd av personer med egen erfarenhet av sjukdomen. Telefon
08-666 20 77.
Information och aktiviteter
I din förening får du möjlighet att delta i studiecirklar, föreläsningar, aktiviteter och medlemsmöten.

Här finns stöd och gemenskap
Att få diagnosen Parkinsons sjukdom innebär en förändrad
livssituation. Om du känner till vilka möjligheter till hjälp som
finns att få – och vet vad du kan göra själv – kan du fortsätta
att leva ett aktivt liv med bibehållen livsglädje.
Hos oss träffar du personer som är i samma situation som du.
Du kan dela dina erfarenheter med andra, får stöd och kunskap. Din länsförening ordnar seminarier, utflykter och medlemsmöten.
Du och dina anhöriga får kunskap och information om forskningsnyheter i Parkinsonjournalen, vår tidning som kommer ut
fyra gånger per år. I Parkinsonguiden på förbundets webbplats
finns medicinsk information som är faktagranskad av neurologer. Där finns också aktuell information om läns- och lokalföreningarnas olika aktiviteter och evenemang.
Parkinsonförbundet har ett nätverk för yngre, upp till 65 år.
Nätverket ordnar varje år en konferens för att träffas och
utbyta erfarenheter, lyssna på föreläsningar och lära sig nya
saker.
Genom ditt medlemskap bidrar du till vårt arbete med att ge
personer med Parkinson och deras anhöriga ett så bra liv som
möjligt.

Vi finns på Facebook! Där har vi en informationssida och flera
diskussionsgrupper.

Det här arbetar vi för!
Personer med Parkinson ska ordineras den
behandling som ger bästa möjliga effekt beroende på sjukdomsstadium och symtom.
•

Den som fått Parkinson ska få begriplig information om behandlingsval, egenvård och behandlingsprognos. Informationen ska även ges till
närstående och anhöriga för att öka kunskapen,
säkerheten och förståelsen för sjukdomen.

•

Återkommande kontrollundersökningar ska
erbjudas två gånger per år. Som ett första delmål
vill vi att alla ska erbjudas ett besök per år hos
parkinsonspecialist (neurolog eller geriatriker).

•

Personer med Parkinson ska ha tillgång till ett
parkinsonteam som består av läkare, sjuksköterska och minst ytterligare två av följande: fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, dietist
eller annat. Parkinsonsköterskan har en viktig roll
som vårdkoordinator.

Bli medlem!
Du kan välja mellan olika typer av medlemskap. Alla
medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av
olycksfallsförsäkringen.

Personer med Parkinson

Medlemsavgiften är 300:-/år. Du får bland annat
Parkinsonjournalen fyra gånger per år och en olycksfallsförsäkring.

Anhörig- eller stödmedlem

Du kan också välja att bli anhörig- eller stödmedlem.
Medlemsavgiften är 100:-/år utan tidning, och 300:-/
år med tidning.

Så här blir du medlem

Du kan enkelt anmäla dig på vår hemsida:
www.parkinsonforbundet.se/bli_medlem
Alternativt kan du använda det bifogade inbetalningskortet.
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