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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, logo-
ped, psykolog, dietist eller annat. Parkinsonsköterskan har en viktig roll som vårdkoordi-
nator.
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Det har varit ett intensivt och bra år 2021 
i Parkinsonförbundet 

Ny generalsekreterare i januari månad och ny förbundsordförande i maj månad. Vi kom snabbt in i arbe-
tet och identifierade de viktiga utvecklingsbehov och den stora potential som förbundet har med alla sina 
fantastiska läns- och lokalföreningar i landet. Under hösten kunde vi glädjas över att börja träffas på vanligt 
sätt igen efter pandemin. Digitala möten har fyllt och fyller även fortsättningsvis en viktig funktion, men att 
träffas på vanligt sätt och få diskutera viktiga ämnen med högt i tak är inte bara viktigt utan livsnödvändigt 
för att skapa gemenskap och gemensam sak i föreningslivet. Vi, alla, tillsammans är Parkinsonförbundet.

Världsparkinsondag och digital kongress 
Våren kan i punktform sammanfattas med Världsparkinsondagen, Nyhetsmorgon TV4, pressmeddelanden, 
debattartikel i Altinget, parkinsonpodden och därefter stor digital kongress. Den första digitala kongressen 
i historien för Parkinsonförbundet. Sammanlagt deltog 83 medlemmar under kongressdagen. Det visar på 
god representation i vårt förbund. 

Ny webbplats 
Under hösten påbörjades arbetet med en ny funktionell och användarvänlig webbplats för förbundet. Ett 
beslut på förslag av vår förbundsstyrelse som kongressen instämt i. Förbundets nya webbplats lanseras 
under våren 2022. 

Ny form och layout för tidningen
Ett annat arbete som förbundsstyrelse och kansli påbörjade under hösten var att ta fram en ny form och 
layout för förbundets tidskrift. Nya Parkinsonjournalen kommer för varje nummer ha ett bestämt tema och 
ett tydligare fokus på medlemmarna. Nya Parkinsonjournalen kom ut i mars 2022.

Ett förbund nu och för framtiden
Förbundsstyrelse och förbundskansli har utöver sedvanliga sammanträden även träffats för arbete och 
planering framåt. Många sakfrågor ligger på styrelsens och på kansliets bord. Vi följer upp besluten i vårt 
högsta politiska organ: kongressen, i de viktiga frågor som vi behöver göra framöver. Vi ska se till att fler hit-
tar till förbundet. Tillsammans är vi starka och kan påverka och få till stånd förbättringar på viktiga områden 
som exempelvis vården. 

Ekonomin i balans och positivt resultat för år 2021
Förbundsstyrelsen har haft nio sammanträden under 2021. Tillsammans har ledning, styrelse och kansli 
med idogt fokus arbetat för att få ekonomin i balans. Det har uppnåtts. Verksamheten har konsoliderats och 
arbete skett kostnadsmedvetet och effektivt. Nu finns också möjlighet att stödja vår organisation med dess 
medlemmar ekonomiskt genom gåva predestinerad till den sociala verksamheten. Den första gåvan om en 
halv miljon kronor inkom i december och redovisas i årsredovisningen under avsättningar och fonder. 

Ett stort tack till er alla för stort engagemang och många goda insatser!

  Eva-Lena Jansson   Jenny Lundström
  Förbundsordförande   Generalsekreterare 
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Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom 
som främst drabbar den miljon nervceller i 
hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin. 
En brist på dopamin gör att det blir svårare att 
samordna kroppens rörelser. När större delen av 
dessa nervceller skadats uppstår de första märk-
bara symtomen. Symtomen förvärras ju fler dopa-
minproducerande nervceller som dör. Sjukdomen 
har ett fortskridande förlopp med gradvis ökande 
handikapp.

Vem får Parkinsons sjukdom?
Parkinsons sjukdom kan drabba vem som helst. 
Det finns en viss ärftlighet för sjukdomen, och den 
är lika nästan lika vanlig hos kvinnor som hos män. 
Den startar i de flesta fall efter 65 års ålder, men 
10-15 procent av de drabbade är under 65 år. 

I Sverige finns idag cirka 20 000 personer med 
diagnosen. Omkring 2 000 personer per år får 
diagnosen. 

Symtom
Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera 
mycket från person till person och brukar till en 
början vara diffusa. De främsta symtomen är mo-
toriska: rörelsehämning, muskelstelhet och skak-
ningar. Försämrad balans är mycket vanligt. Även 
tal- och röstproblem kan uppkomma. Parkinson 
påverkar inte bara motoriken utan ger även upp-
hov till så kallade icke-motoriska symtom. Det är 
till exempel vanligt med trötthet, sömnproblem, 
blodtrycksfall och inkontinens. Det är inte heller 
ovanligt med psykiska symtom som depression 
och nedstämdhet.

Medicinering och neurokirurgiska  
åtgärder
Eftersom ingen vet varför nervcellerna som produ-
cerar dopamin dör, går det ännu bara att behandla 
symtomen. Det finns ett tjugotal mediciner. Dose-
ringen av medicinerna är mycket individuell och 
måste utprovas noggrant i samråd mellan läkare, 
patient och anhöriga. 
Under den senare delen av sjukdomen kan till-
ståndet variera kraftigt under dagen, beroende på 
svängningar i effekten av medicinen.  Det kallas 
dosglapp och är återkomst av parkinsonsymtom 
mellan två doser och kan resultera i on/off-
fenomen som ger häftiga svängningar mellan god 
rörlighet och stelhet. Även överrörlighet förekom-
mer, då har man mycket svårt att kontrollera sina 

rörelser. När sedan mängden dopamin sjunker går 
personen över till off-läge och blir stel, orörlig och 
ibland nedstämd.

Den grundläggande behandlingen av Parkinsons 
sjukdom sker via olika läkemedel i tablettform. När 
dessa inte räcker till finns det djup hjärnstimule-
ring (DBS), pumpbehandling direkt till tunntarmen 
eller pumpbehandling direkt under huden.

Parkinsonteam och rehabilitering
En tidig kontakt med ett parkinsonteam är viktigt. 
Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en, mellan 
olika individer, kraftigt varierande symtombild. 
Alla behandlingsinsatser måste därför individan-
passas. Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskri-
dande sjukdom. Detta gör att all behandling måste 
omprövas allteftersom tiden går. 
 Rehabiliteringsinsatser ska erbjudas under hela 
sjukdomsförloppet. Det är viktigt med kontinuerlig 
sjukgymnastik för att träna och bibehålla rörlighe-
ten i musklerna. Ofta handlar det om att bevara 
en god kroppshållning, att gå på rätt sätt eller 
att sitta och vända sig rätt, öva balans, rytm och 
koordination. All fysisk aktivitet är bra, och är den 
dessutom lustfylld är den ännu bättre, exempelvis 
dans. Det är också betydelsefullt att ha ett socialt 
och stimulerande liv.Förutom läkare är sjukskö-
terska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, lo-
goped och psykolog nödvändiga för att bidra med 
behandling, råd och hjälpmedel. 

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är en ideell och demokra-
tisk organisation som är religiöst och politiskt 
obunden. 
Parkinsonförbundet är en patientorganisation 
och som medlemmar välkomnar vi personer med 
Parkinson, deras anhöriga, sjukvårdspersonal och 
andra intresserade som vill stödja förbundet med 
medlemskap. 

Förbundets högsta beslutande organ är kongres-
sen som sammanträder vartannat år och då väljs 
bland annat förbundsstyrelsen. Kongressen är det 
formella beslutsorgan som säkerställer att den 
demokratiska processen hanteras korrekt och att 
beslutsfattandet därmed inte ska ifrågasättas i 
efterhand. Kongressen leds av ett mötespresidium 
som består av en ordförande och en sekreterare.
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Kongressen består av länsordförandena samt 
valda ombud. Vid kongressen granskas förbundets 
förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongres-
sen har utifrån detta att besluta om ansvarsfri-
het för styrelsen. Kongressledamöterna utses av 
länsföreningarna. 
 Vartannat år, mellan kongresserna, sker en 
ordförandekonferens. Ordförandekonferensen 
är liksom kongressen stadgereglerad. Till ordfö-
randekonferensen kallar den regionala förening 
som utsetts av föregående ordförandekonferens 
som också ansvarar för konferensens innehåll 
med stöd av förbundets kansli. Ordförandekon-
ferensen består av de regionala föreningarnas 
ordföranden samt Parkinsonförbundets styrelse. 
Till ordförandekonferensen är generalsekreteraren 
adjungerad. På ordförandekonferensen behandlas 
samverkansfrågor och ges möjlighet till erfaren-
hetsutbyte.
 Parkinsonförbundets länsföreningar är regionala 
sammanslutningar av enskilda medlemmar och/
eller lokala föreningar. Lokalföreningarna har en 
egen styrelse, men tillhör sin länsförening. 
 I förbundet finns också ett nätverk för personer 
i yrkesverksam ålder: Yngre Parkinson. För Yngre 
Parkinson finns en styrgrupp som bland annat 
planerar sammankomster.
 Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets 
strategier och långsiktiga arbete genomförs, med-
an de operativa funktionerna åligger förbunds-
kansliet under ledning av en generalsekreterare. 
Generalsekreteraren är adjungerad till förbunds-
styrelsens sammanträden. En viktig uppgift är 
att samordna information och opinionsbildning 
internt och externt i, för medlemmarna, viktiga 
frågor. Förbundet arrangerar också utbildningar 
och seminarier.
 Parkinsonförbundets verksamhet är beroende 
av engagemanget och kompetensen som de cirka 
500 förtroendevalda medlemmar lägger i tid på 
att förverkliga organisationens visioner och mål. 
Förbundets verksamhet bygger på frivilliga och 
ideella insatser från medlemmarnas sida. Förbun-
dets intäkter kommer i huvudsak från medlemsav-
gifter, statsbidrag och gåvor. 

Samarbete med andra viktiga  
organisationer
En av de största och mest kända fonderna inom 
parkinsonområdet är Stiftelsen Parkinsonförbun-
dets forskningsfond (Parkinsonfonden). Den är 
sprungen ur Parkinsonförbundet och stiftades år 
1987. Parkinsonfonden har ett 90-konto som är 

Medlemmar per länsförening
(31 dec 2021)

 Länsförening Antal medlemmar 

 Parkinson Blekinge 123
 Parkinson Dalarna 197
 Parkinson Gotland 112
 Parkinson Gävleborg 348
 Parkinson Halland 335
 Parkinson Jämtland/Härjedalen 122
 Parkinson Jönköping 321
 Parkinson Kalmar 170
 Parkinson Kronoberg 215
 Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän 370
 Parkinson Norrbotten 267
 Parkinson Skaraborg 287
 Parkinson Skåne 1127
 Parkinson Stockholm 1513
 Parkinson Södra Älvsborg 135
 Parkinson Sörmland 240
 Parkinson Uppland 429
 Parkinson Värmland 246
 Parkinson Västerbotten 349
 Parkinson Västernorrland 382
 Parkinson Västmanland 226
 Parkinson Västra Sverige 631
 Parkinson Örebro län 226
 Parkinson Östergötland 260
 Parkinson Utland 23
 Total antal medlemmar  8654

ställt under överinseende av Svensk Insamlings-
kontroll. Parkinsonfonden har som sitt huvudsak-
liga ändamål att stödja svensk klinisk parkinson-
forskning, d.v.s. forskning som bedrivs i Sverige. 
H.M. Drottning Silvia är sedan år 2004 beskyddare 
av Parkinsonfonden.
 Parkinsonförbundet är medlem i Funktions-
rätt Sverige, en sammanslutning av ett fyrtiotal 
patientföreningar som samverkar kring gemen-
samma frågor. Förbundsordförande Eva-Lena 
Jansson deltar i Funktionsrätt Sveriges samman-
träden för ordföranden och generalsekreterare 
Jenny Lundström i sammanträden för kanslichefer. 
Här diskuteras bland annat viktiga sakfrågor inom 
patient- och handikapporganisationerna i Sverige.
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Revisorsersättare
Ann-Marie Andersson, Sävsjö

Valberedning
Bo Jäghult, Kvicksund, sammankallande
Maud Eker, Lund
Ingemar Karlsson, Huskvarna
Erika Franzén, Stockholm
Lennart Moberg, Härnösand

Valberedning, ersättare
Agneta Nilsson, Nacka
Lena Gårdh Sjöman, Enköping

Kanslipersonal
Jenny Lundström, generalsekreterare
Anna Wedin, kommunikatör
Teuta Hatipi, koordinator för medlemsregistret/
handläggare
Jan Thylander, ekonomikonsult

Förbundets representanter i arbets-
grupper, ansvarsområden, med mera.

Anhörigfrågor
Myrna Åkerblom, Monica Vikingsson och Peter 
Haasma

Parkinsonlinjen Lena Schalin, Lena Gårdh Sjöman, 
Gunnar Asteberg och Anna Wedin

Informatörer Eleonor Högström, Bo Jäghult och 
Anna Wedin

Webbredaktör Anna Wedin

Nätverket Yngre Parkinson Åsa  Simu Holmgren, 
Lena Schalin, Eva-Lena Jansson och Jenny Lund-
ström

Facebookgruppernas administratörer 
”Personer med Parkinson”
Lena Schalin, Myrna Åkerblom och Anna Wedin
”Anhöriga till personer med Parkinson”
Myrna Åkerblom och Anna Wedin
”Yngre Parkinson”
Lena Schalin, Åsa Simu Holmgren och Anna Wedin
”Duodopagruppen”
Anna Wedin

Samverkan sker även på nordisk nivå inom Nord-
iska Parkinsonrådet (NPR) och på europanivå i 
European Parkinson Disease Association (EPDA). 
Parkinsonförbundet har sedan länge ett etablerat 
samarbete med vårdpersonalens olika organisatio-
ner, bland annat med Vårdföreningen Movement 
Disorders (VfMD) och Swedish Movement Disor-
der Society (SWEMODIS). 
 Parkinsonförbundet ingår också som projektpart 
i följande nationella projekt: PD Boxningsträning, 
som metod att lindra symptom vid Parkinsons 
sjukdom. Ett projekt på tre år, finansierat av 
Allmänna Arvsfonden. Parkinsonpingis, dans och 
gåboll är andra viktiga rörelse-engagemang för 
förbundet och dess medlemmar. 

Förbundets styrelse

Förbundsstyrelsen har under året haft nio pro-
tokollförda möten, varav sju på videolänk, ett 
per capsulam och ett fysiskt möte. Styrelsen och 
kansliets personal träffades också på en gemen-
sam arbetskonferens i september med rubriken: 
Ett förbund nu och för framtiden. 
 Vid kongressen i maj 2021 valdes följande per-
soner till förbundsordförande, förbundsstyrelse, 
revisorer och valberedning:  (1:a och 2:e vice 
förbundsordförande väljer styrelsen inom sig).

Förbundsordförande 
Eva-Lena Jansson, Örebro

1:a vice förbundsordförande 
Kristina Hagström, Örebro

2:e vice förbundsordförande 
Sven Pålhagen, Jönköping

Styrelseledamöter
Åsa Simu Holmgren, Luleå
Bernt Kruse, Täby
Myrna A Åkerblom, Bollstabruk
Peter Haasma, Kristinehamn
Eleonor Högström, Bromma

Styrelseersättare
Monica Vikingsson, Lomma
Lena Schalin, Vellinge

Revisorer
Sune Andersson, Kristinehamn
Gun Pettersson, Boden
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EPDA –  European Parkinson´s Disease 
Association  Eva-Lena Jansson och Jenny Lund-
ström

NPR –  Nordiskt Parkinson Råd 
Eva-Lena Jansson och Jenny Lundström

Parkinsonförbundets forskningsfond 
Eva-Lena Jansson 

Funktionsrätt Sveriges ordförandemöten 
Eva-Lena Jansson

Funktionsrätt Sveriges kanslichefsmöten 
Jenny Lundström

Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för översyn av 
riktlinjerna för MS och Parkinson
Eva-Lena Jansson och Sven Pålhagen

Regeringens patientråd 
Eleonor Högström

 Förbundets verksamhet
Information och opinionsbildning

En viktig uppgift för förbundet är att samordna 
information och opinionsbilda både internt som 
externt i och för medlemmarna, viktiga frågor.

Världsparkinsondagen den 11 april
Världsparkinsondagen uppmärksammades med 
pressmeddelande, debattartikel och en samtals-
intervju i TV4 Nyhetsmorgon samt i Parkinson-
podden, om vad som sker och vad som behöver 
göras framöver för personer och deras anhöriga 
som lever med Parkinsons sjukdom. När finns en 
bromsmedicin? Och hur behöver specialistvården 
vidareutvecklas för att nå alla med Parkinson? 
Förbundet arbetar oförtrutet vidare med mål och 
höga ambitioner.

Debattartikel i Altinget på Världsparkinsondagen 
– Socialstyrelsens riktlinjer följs inte – nu krävs 
tvång meddelar Parkinsonförbundet
Fem år har gått sedan Socialstyrelsen införde 
nationella riktlinjer för vården av patienter med 
Parkinsons sjukdom. Tyvärr kan vi konstatera 

Övre raden fr v: Anna Wedin, Monica Vikingsson, Jan Thylander, Myrna Åkerblom, Sven Pålhagen, Eleonor 
Högström, Jenny Lundström, Lena Schalin, Teuta Hatipi, Åsa Simu Holmgren och Peter Haasma. Främre 
raden fr v: Kristina Hagström, och Eva-Lena Jansson. Digitalt på bild i bakgrunden: Bernt Kruse. 
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att riktlinjerna inte haft den effekt vi hoppades. 
Tillgången till vård är fortfarande alltför dålig och 
vården har inte blivit mer jämlik över landet. 
Långa väntetider för att få träffa specialistläkare är 
tyvärr mer regel än undantag.

Pressmeddelandet 
på Världsparkinsondagen 

Vårdkontakterna inom öppen specialistvård visar 
på ett stort mörkertal och att många med Parkin-
sons sjukdom inte har den specialistvård de har 
rätt till. Parkinsonförbundet efterfrågar  behovet 
och vikten av en vidareutveckling av specialistvår-
den för att nå alla med Parkinson. 
 Viktiga vårdkontakter för personer med Parkin-
son har inte förändrats de senaste tre åren. 
Under åren 2017–2019 finns det cirka 30 000 
vårdkontakter registrerade per år. Detta fördelat 
på 14 000-15 000 patienter per år med diagnosen 
Parkinson. Uppgifterna är hämtade från Socialsty-
relsens statistikdatabas. Det betyder att det finns 
ett mörkertal och att personer med Parkinson inte 
har specialistvård. En specialistvård som de enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer har rätt till. Parkinson-
förbundet efterfrågar behovet och vikten av en 
vidareutveckling av specialistvården för Parkin-
son. 

Engagemang
• Eleonor Högström och Jenny Lundström 

deltog i Swedish Parkinson Research Network 
SWEPAR-nets möte den 8 oktober på Karolin-
ska sjukhuset i Stockholm.

• Webbinarium med Funktionsrätt Sverige - Om 
nödvändiga förbättringar i socialförsäkringen 
den 27 oktober, regeringens förslag att höja 
nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Från 
förbundet deltog Lena Schalin och Jenny 
Lundström.

• Webbinarium Patientriksdagen den 9 novem-
ber med målet att gå på djupet i frågor som 
rör individuell vårdplanering och koordine-
ring. Från förbundet deltog Lena Schalin och 
Myrna Åkerblom.

• Förbundsordförande Eva-Lena Jansson och 
förbundsstyrelseledamot Sven Pålhagen har 
invalts att delta och medverka i Socialstyrel-
sens prioriteringsgrupp för översyn av riktlin-
jerna för MS och Parkinson.

Remissyttranden
Förbundet har lämnat yttranden till Socialdepar-
tementet på två viktiga remisser. 

Vilja välja vård och omsorg – En håll-
bar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

Kompetensförhöjning inom vård och omsorg om 
den äldre – kommunerna har ansvaret men det 
behövs även ett nationellt stöd. 
Parkinson är en fluktuerande sjukdom. Graden på 
symptomen kan ena stunden vara svåra och i nästa 
stund vara lite bättre. Det går ej att förutsäga när 
det kommer att inträffa på dygnet. Fluktuationer-
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na kommer av att medicinens effekt plötsligt för-
sämras. Det kan vara att upptaget av medicinen i 
magtarmkanalen är påverkad av olika faktorer. Ett 
av de största problemen i samband med Parkin-
son är stress. Stress försämrar symptomen och 
de motoriska symptomen blir värre, långsammare 
muskelfunktion, stelare muskler och ökade balans-
problem. Stressen kommer oftast av oförutsedda 
händelser och i sociala sammanhang. Stresskäns-
ligheten är högre vid Parkinsons sjukdom. 
 När det gäller vård och omsorg om äldre och då 
särskilt för alla med Parkinsons sjukdom är det 
mycket viktigt att personalen får kompetensut-
veckling och har god kunskap om sjukdomen. Det 
är viktigt att personalen inom vård och omsorg ar-
betar i team som består av omvårdnadspersonal, 
sjuksköterska, rehabiliteringspersonal, läkare och 
neurolog. Det behövs även fysioterapeut, logoped 
och dietist. Alla dessa yrkeskategorier samverkar 
runt personen med Parkinson för att uppnå pro-
fessionell personcentrerad god vård.
 Parkinsonförbundet ställer sig bakom utredning-
ens rekommendationer till kommunerna som 
strukturerats i fyra temaområden: Dock bedömer 
Parkinsonförbundet att det är av vikt att rekom-
mendationerna inte stannar vid just ”rekommen-
dationer” utan det är av betydande vikt med mer 
tvingande regler i sakfrågorna. Överväg därav att 
byta ut ”bör” och använd i stället ”ska”, såsom ex-
empelvis: Arbetsgivaren ”ska” ta ansvar för att all 
nyanställd personal inom vår och omsorg får intro-
duktionsutbildning. Arbetsgivaren ”ska” genomfö-
ra språkutbildningsinsatser för vård- och omsorgs-
personal som saknar tillfredsställande kunskaper i 
svenska språket.

1. Förnya, behålla och utveckla kompetens 
2. Stärk ledarskapet 
3. Skapa trygga anställningsförhållanden 
  och en god arbetsmiljö 
4. Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

Parkinsonförbundet bedömer att det är av stor 
vikt med ett nationellt stöd för fortsatt utveck-
lingsarbete och ställer sig bakom utredningens 
rekommendationer till regeringen att:
• Regeringen bör överväga att tillsätta en funktion 
för att samordna och följa upp det fortsatta utveck-
lingsarbetet när det gäller kompetensför-sörjning 
inom vården och omsorgen om äldre. Utredning-
ens rekommendationer kan användas i arbetet.
• En uppgift för en sådan funktion kan därutöver 
vara att skapa förutsättningar för fortsatt erfaren-

hetsutbyte och samarbete efter att den nationella 
samordnarens uppdrag är slutfört.
• Regeringen bör även överväga att inrätta ett 
kompetenscentrum för utveckling av äldreomsor-
gen. Ett sådant kan placeras vid lämplig myndig-
het, exempelvis Socialstyrelsen.

En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 
2021:69)

Steg i rätt riktning
Parkinsonförbundet bedömer att utredningens 
förslag är steg i rätt riktning. Särskilt vad gäller att 
arbetsförmåga ska bedömas gentemot de arbe-
ten i yrken där personen har erfarenhet av och är 
i hens yrkesprofession, samt andra lämpliga arbe-
ten inom yrkesområdet. Bedömning om arbets-
förmåga ska inte ske som nu mot alla arbeten på 
arbetsmarknaden. Är personen utbildad barnmor-
ska, ja då är det i den yrkesprofessionen som be-
dömningen om arbetsförmåga ska göras.

Regeringen behöver överväga ytterligare åtgär-
der för att Försäkringskassans handläggning ska 
bli rättssäker
Men Försäkringskassans handläggning av sjukför-
säkringen behöver fortsatt granskas. Vittnesmål 
från personer med svåra neurologiska sjukdomar 
som Parkinson, ME/CFS och MS, visar att Försäk-
ringskassan fortfarande agerar på ett sätt som 
inte är förenligt med rättspraxis och gällande lag. 
Risken är uppenbar att de närmast maskinella av-
slagen fortsätter. Regeringen behöver därför över-
väga ytterligare åtgärder för att Försäkringskassans 
handläggning av sjukförsäkringen ska bli rättssäker 
och i linje med lagstiftningen.

Parkinsonförbundet anser att: 
Utgångspunkten för Försäkringskassans bedöm-
ning om rätt till sjukersättning ska vara att perso-
nen bedöms ej kunna återgå till det yrkesutövande 
som personen arbetade med i sin yrkesprofession 
vid tidpunkten för insjuknandet.
Syftet med sjukersättningen ska även vara att ge 
personen med Parkinsons sjukdom, förutsättning-
ar till rehabilitetsträning, fysisk träning, samt vila 
så att sjukdomsförloppets progressivitet kan sak-
tas in. Därmed minskar personens d.v.s. den en-
skilda individens och även samhällets totala sjuk-
vårdskostnader. 
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Att som våra medlemmar med Parkinsons sjukdom 
nu vittnar om att Försäkringskassans handläggare 
ställer frågan: ”Och när blir du frisk från din Parkin-
son?” Den frågan är oacceptabel och är en allvarlig 
brist på kunskap om Parkinsons sjukdom. Så kan vi 
inte fortsätta att ha det i Sverige.

Parkinsonjournalen
Förbundets tidskrift utkom med fyra nummer 
under året. Tidskriften har en upplaga på 7 
400 exemplar och skickas till alla fullbetalande 
medlemmar, samt till ett stort antal läkare och 
vårdmottagningar. Den läggs även ut som digitalt 
blädderexemplar på förbundets hemsida.

Boken Stenbergs tankar
Georg Stenbergs artiklar som tidigare publicerats 
i Parkinsonjournalen är samlade i en bok – Sten-
bergs tankar – som skickas till alla som blir med-
lemmar i Parkinsonförbundet.

Webbplats
Förbundets webbplats är en viktig informations-
kanal för medlemmar och andra intresserade. 
Webbplatsen hade 189 000 besök under året. 
Under hösten inleddes ett stort utvecklingspro-
jekt i syfte att förnya struktur och utseende på 
webbplatsen. Den nya webbplatsen ska lanseras 
våren 2022. 

Digitala medier 
Förbundet finns sedan flera år på Facebook med 
en företagssida och tre diskussionsgrupper: en för 
yngre, en för anhöriga och en för personer med 
Parkinson. Sammanlagt har grupperna drygt 2 
400 medlemmar.
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Filmer
Förbundet har en kanal på Youtube med ett flertal 
egenproducerade filmer.

Parkinsonpodden
Parkinsonpodden publicerade tolv avsnitt under 
året. I podden intervjuas personer med Parkinson, 
neurologer, forskare och förtroendevalda. Under 
året hade Parkinsonpodden över 50 000 lyss-
ningar.

Tryckt informationsmaterial
Förbundet tillhandahåller ett flertal broschyrer 
med information om Parkinsons sjukdom. En bro-
schyr för närstående reviderades och trycktes i ny 
upplaga under hösten.

Medlemsverksamhet

Den medlemsinriktade verksamheten bedrivs i 
första hand av läns- och lokalföreningar, men ett 
par aktiviteter arrangeras av förbundet.

Yngre Parkinson
Nätverket för Yngre Parkinson arbetar med 
sakfrågor för personer med Parkinson i arbetsför 
ålder, som arbetsliv, sjukersättningsfrågor med 
mera.

Parkinsonlinjen 
Parkinsonlinjen bemannas av tio frivilliga med-
lemmar som under året besvarade mer än två-
hundra telefonsamtal från personer med Parkin-
son och deras anhöriga.

Styrgruppen för Yngre Parkinson. Fr vänster: Britta Djurberg, Åsa Simu Holmgren, 
Per Olsson, Lena Gårdh Sjöman, Anneli Malm och längst fram: Lena Schalin.
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Utmärkelser

Vid förbundets kongress i maj tilldelades avgå-
ende styrelseledamöterna Bernt Johansson, Eva 
Strandell,  Tore Nordhamn, Anne Johansson och 
Stefan Stråhle, samt avgående revisor Ulf Herr-
ström, förbundets hedersmedalj. Förbundets 
tidigare t f generalsekreterare, Gunn Franzén 
Ljung, utnämndes i januari till hedersmedlem, i 
samband med att hon lämnade sin post.

Nordiskt och internationellt

Parkinsonförbundet har internationellt utbyte 
genom sitt medlemskap i Nordiska Parkinsonrådet 
(NPR) och i European Parkinson Disease Asso-
ciation (EPDA). Jenny Lundström deltog i NPRs 
digitala planeringsmöte 8 december 2021. Mötet 
hölls inför det årliga rådsmötet som är den 11-13 
maj 2022.

Förbundskongress 

Förbundets kongress hölls digitalt lördag den 22 
maj. Presidiet fanns på plats i Stockholm Water-
front och övriga deltagare medverkade på distans. 
Ett sjuttiotal ombud deltog. På kongressen valdes 
Eva-Lena Jansson till ny förbundsordförande. 
Eleonor Högström avtackades för sin tid som 
förbundsordförande. 

Informatörsverksamhet

Förbundet genomförde två digitala möten, ett 
i april och ett i september, som handlade om 
utformning och genomförande av informatörs-
verksamheten i länsföreningarna. Syftet är att öka 
kunskapen om Parkinsons sjukdom inom äldrevår-
den.

Ny generalsekreterare

Jenny Lundström tillträdde som ny generalsekre-
terare i januari 2021.
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Ekonomirapport 
 Budget Utfall Budget
 2021 2021 2022
Förbundets intäkter    
Medlemsavgifter 2 130 000 2 037 337 2 100 000
Externa bidrag 3 787 000 3 787 352 3 754 961
Gåvor och arv 400 000 670 649 200 000
Externa bidrag administration 240 000 100 350 100 000
Försålda varor 70 000 51 143 64 000
Prenumerationer Parkinsonjournalen 5 000 3 600 5 000
Annonsintäkter Parkinsonjournalen 400 000 68 130 100 000
Bingo Lotto mm 30 000 132 832 135 000
Podden, sponsring/reklambidrag 0 139 999 125 000
Fakturerade frakter 10 000 9 559 10 000
Övriga intäkter 110 000 96 718 0
Summa förbundets intäkter 7 182 000 7 097 669 6 593 961

Förbundets kostnader    
Förbundets verksamhet   
Utbetalning av medlemsavgifter till länsförbunden -1 217 000 -1 162 080 -1 197 000
Information och trycksaker -20 000 -15 863 -20 000
Avgift till Funktionsrätt Sverige -260 000 -265 510 -270 000
Medlemskap i organisationer -47 000 -37 095 -40 000
Medlemmarnas olycksfallsförsäkring -90 000 -93 876 -100 000
Köpta varor -50 000 -15 872 -30 000
Förändring av lager -40 000 -58 448 -50 000
Medlemsregistret -160 000 -251 286 -170 000
Världsparkinsondagen -20 000 -18 750 -20 000
Kongressen -300 000 -219 633 0
Informationsprojekt -145 000 -54 589 -100 000
Nätverk Yngre Parkinson -60 000 -13 852 -120 000
Ordförandekonferens 0 0 -100 000
Parkinsonlinjen -20 000 0 -20 000
Internationellt samarbete -40 000 0 -40 000
Hemsidan -280 000 -39 314 -120 000
Parkinsonjournalen -760 000 -613 805 -450 000
Podden  -140 000 -220 590 -125 000
Övriga projekt -135 000 0 0
Summa kostnader förbundets verksamhet -3 784 000 -3 080 563 -2 972 000

Övriga kostnader   
Lokalkostnader -322 000 -328 218 -435 000
Kansli och administrationskostnader -934 000 -881 350 -869 761
Personalkostnader -2 542 000 -2 432 034 -2 517 200
Finansiella intäkter/kostnader netto 400 000 594 553 200 000
Summa övriga kostnader -3 398 000 -3 047 049 -3 621 961 
 
Summa förbundets kostnader -7 182 000 -6 127 612 -6 593 961
    
Förbundets resultat 0 970 057 0
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Medlemmar och medlemsutveckling

Nästan 60 procent av medlemmarna utgörs av personer med Parkinson, en knapp tredjedel är anhöriga och 
resten stödmedlemmar. Av de som har Parkinson är majoriteten 67 år eller äldre. 

Förbundets medlemsantal ökade kontinuerligt fram till år 2020. Under pandemiåren, år 2020 och år 2021, 
har medlemsantalet minskat men förbundet bedömer att det kommer att återhämtas och bör öka igen i 
samband med att restriktionerna har släppts och samhället börjat öppna upp för möjligheten att åter ha 
fysiska träffar och inte bara digitala.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Svenska Parkinsonförbundet, 857205-3380, med säte i Stockholm, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Svenska Parkinsonförbundet grundades 1986 och är en ideell riksorganisation med 24 länsför-
eningar och ca 9 000 medlemmar. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar 
bland annat motoriken och koordinationen. Symptomen kan mildras med mediciner och andra 
behandlingar men ännu finns inget botemedel.

Främjande av ändamålet
Förbundet är huvudorganisation med 24 länsföreningar och därtill ett fyrtiotal lokala föreningar i 
landet. Vi arbetar med att förbättra för personer med Parkinson, personer med parkinsonliknande 
sjukdomar och deras anhöriga genom opinionspåverkande artiklar, pressmeddelanden, debatter 
och remissyttranden till beslutsfattare och departement. 

Förbundet håller informationsmöten och hearings om Parkinsons sjukdom och publicerar med-
lemstidskriften Parkinsonjournalen. I den finns bland annat intervjuer med medlemmar samt 
information och forskning om Parkinson för att öka kunskapen om sjukdomen. 

Förbundet tillhandahåller bland annat kvalificerad litteratur genom försäljning av böcker om 
Parkinson. Vi tillhandahåller en stödlinje: Parkinsonlinjen, dit personer kan ringa och tala med 
någon som har Parkinson eller med anhörig till person som har Parkinson. 

Förbundet bildade år 1987 Parkinsonförbundets stiftelsefond, även kallad Parkinsonfonden, som 
delar ut ekonomiska bidrag till stöd för forskning om Parkinson. 

Förbundet informerar om lagar och regler för att underlätta för den enskilda personen i förhål-
lande till vården och myndighetsbeslut. 

Förbundet samarbetar med andra patient- och handikapporganisationer, som exempelvis Funk-
tionsrätt Sverige och vi utbyter erfarenheter nordiskt och internationellt med andra parkinsonor-
ganisationer, samt med forskningsuniversitet nationellt som internationellt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundets kongress ägde rum den 22 maj 2021. Den första digitala kongressen i historien för
Parkinsonförbundet och arbetet med planeringen inför denna påbörjades redan under januari. 
En testomgång hölls den 11 maj för alla ombud. Den visade på ombudens aktiva intresse till att 
prova på att digitalt gå upp i talarstolen, skriva yrkanden, att begära replik och att rösta på förslag. 
Sammanlagt deltog 83 medlemmar under kongressdagen. Det visar på god representation i vårt 
förbund. 
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Vår nyvalda förbundsordförande Eva-Lena Jansson tydliggjorde i pressmeddelande direkt efter 
kongressen, de tre viktiga frågorna för förbundet att driva. 

• Parkinsonvården ska bli jämlik i hela Sverige. Tillgången till avancerad vård är idag ojämlikt 
fördelad och det kan vi inte acceptera. 

• Personer med Parkinsons sjukdom ska ges rätt till våra gemensamma trygghetssystem. Våra 
medlemmar i arbetsför ålder vittnar om att de får avslag på sjukpenning av Försäkringskassan, 
trots att de borde ha rätt till ersättning. 

• Kunskapsnivån behöver höjas i hela samhället om vad Parkinsons sjukdom innebär.

I januari började Jenny Lundström tjänsten som ny generalsekreterare med tydlig uppgift att 
förnya och vidareutveckla förbundet med inriktningen — ett förbund nu och för framtiden. I mars 
började Jan Thylander som ny ekonomikonsult för förbundet. 

Tillsammans har ledning, styrelse och kansli med idogt fokus arbetat för att få ekonomin i balans. 
Detta har vi lyckats bra med och förbundet visar på ett positivt ekonomiskt resultat för år 2021. Vi 
har konsoliderat verksamheten och arbetat kostnadsmedvetet och effektivt. Förbundet har även 
öppnat upp för möjligheten att stödja vår organisation och dess medlemmar ekonomiskt genom 
gåva predestinerad till den sociala verksamheten. Den första gåvan om en halv miljon kronor in-
kom i december och redovisas i årsredovisningen under avsättningar och fonder.

Förbundet har påbörjat arbetet med en ny form och layout för Parkinsonjournalen och en ny hem-
sida för Parkinsonförbundet. Därtill är en ny kommunikationsplan under utarbetande.

Flerårsöversikt
Belopp i kr 
  2021 2020 2019 2018   
    
Förbundets intäkter  7 039 221 2 880 633 6 827 730 7 385 066   
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader  970 057 -1 886 799 -1 022 635 131 403  
Soliditet %  69 62 70 75  
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Resultaträkning
Belopp i kr Not  2021-01-01-     2020-01-01-  
  2021-12-31 2020-12-31 

Förbundets intäkter, lagerförändring m. m. 
Medlemsavgifter  2 037 337 2 104 560 
Gåvor  670 649 107 841 
Staliga bidrag  3 787 352 37 500 
Nettoomsättning 2 452 806 397 113
Övriga rörelseintäkter 3 91 077 233 619
Summa intäkter, lagerförändring m.m.  7 039 221 2 880 633
     
Förbundets kostnader 
Förbundskostnader 4 -3 022 115 -2 669 256
Övriga externa kostnader 5 -1 209 568 -1 015 415
Personalkostnader 6 -2 432 034 -1 602 258
Övriga rörelsekostnader  - 114
Summa förbundets kostnader  -6 663 717 -5 286 815

Rörelseresultat  375 504 -2 406 182

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  595 227 517 416 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  - 2 113  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -674 -146 
Summa finansiella poster  594 553 519 383
  
Resultat efter finansiella poster  970 057 -1 886 799 

Årets resultat  970 057 -1 886 799 
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade IT-kostnader ny hemsida 7 210 938 -
Summa immateriella anläggningstillgångar  210 938  -

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 1 670 091 3 275 799
Summa finansiella anläggningstillgångar  1 670 091 3 275 799

Summa anläggningstillgångar  1 881 029 3 275 799 

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror  90 000 148 448  
Summa varulager  90 000 148 448 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  192 838 120 640  
Övriga fordringar  8 083 56 527  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  295 241 222 302  
Summa kortfristiga fordringar  496 162 399 469  

Kassa och bank
Kassa och bank  4 930 346 2 784 726  
Summa kassa och bank  4 930 346 2 784 726 

Summa omsättningstillgångar  5 516 508 3 332 643 

SUMMA TILLGÅNGAR  7 397 537 6 608 442 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början  4 098 200 5 984 999  
Årets resultat  970 057 -1 886 799  
Fritt eget kapital vid årets slut  5 068 257 4 098 200

Summa eget kapital  5 068 257 4 098 200 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  149 360 464 749  
Övriga skulder  129 411 66 925  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 050 509 1 053 847  
Summa kortfristiga skulder  2 329 280 2 510 242 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 397 537 6 608 442 
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Not 4  Förbundskostnader  
  2021-01-01- 2020-01-01-
  2021-12-31 2020-12-31
    
Medlemsavgifter till  
länsföreningarna 1 162 080 1 202 248
Parkinsonjournalen 613 805 688 464
Parkinsonpodden 220 590 -
Utbildnings- och medlems- 
verksamhet 237 343 230 240
Medlemsregistret 251 285 204 595
Övriga förbundskostnader  537 012 343 709
 3 022 115 2 669 256

    
Not 5 Övriga externa kostnader    

Lokalkostnader 328 218 162 176
Resor, kost, logi 40 124 48 015
Möteskostnader 70 847 128 089
Administrationskostnader 770 379 677 135
 1 209 568 1 015 415

Not 6  Personal
  
Personal  
  2021-01-01- 2020-01-01-
  2021-12-31 2020-12-31
  
Medelantalet anställda 3 2
Summa 3 2
  
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
  
 2021-01-01- 2020-01-01-
  2021-12-31 2020-12-31 
 
Löner och andra ersättningar 1 714 737 1 199 930
  
Summa 1 714 737 1 199 930

Sociala kostnader 653 187 339 769
(varav pensionskostnader) 138 035 81 010

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.
 
Not 1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Anläggningstillgångar  År
Immateriella anläggningstillgångar:   
-Hemsidan  5 
Materiella anläggningstillgångar:   
-Inventarier, verktyg och installationer  5 
 
Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Förbundets intäkter, fakturerade kostnader, sidointäk-
ter samt intäktskorrigeringar, d v s exklusive förbundets 
huvudintäkter som utgörs av medlemsavgifter, bidrag och 
gåvor. 
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
bokslutsdispositioner samt extraordinära intäkter och 
kostnader. 
 
Soliditet
Eget kapital plus Avsättningar och fonder i förhållande till 
balansomslutningen.

Not 2  Nettoomsättning
 2021-01-01- 2020-01-01-
  2021-12-31 2020-12-31
   
Försålda varor 60 704 123 454
Prenumerationer och 
annonser Parkinsonjournalen 211 729 132 550
Övriga fakturerade 
kostnader 180 373 141 109
 452 806 397 113

Not 3  Övriga intäkter    
Bingolotto 132 832 122 858
Sjuklöneersättning 16 693 15 599
Erhållna bidrag personal - 148 731
Förändring lager -58 448 -53 569
Summa 91 077 233 619
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Not 7 Immateriella tillgångar  
  
 2021-12-31 2020-12-31
  
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
-Vid årets början 182 625 182 625
-Nyanskaffningar 210 938
-Avyttringar och utrangeringar -182 625 
Vid årets slut 210 938 182 625

Ackumulerade avskrivningar     
-Vid årets början -182 625 -182 625
-Återförda avskrivningar på 
avyttringar och utrangeringar 182 625 
Vid årets slut - -182 625
  
Redovisat värde vid årets slut 210 938 -

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 
  2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade 
anskaffningsvärden:    
-Vid årets början 3 275 799 5 359 532
-Tillkommande tillgångar - 1 039 270
-Avgående tillgångar -1 605 708 -3 123 003
Redovisat värde vid årets slut 1 670 091 3 275 799

Specifikation värdepappersinnehav

 Anskaffningsvärd/ Marknads-
 bokfört värde värde
SWEO 719G Global Hållbar 401 940 398 880
Nordea Stratega Ränta 228 881 311 083
Cicero 346 424 351 068
SPP FRN 346 423 355 439
SPP Grön 346 423 349 614
  
  
 
Not 9 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 4 050 
000 kr för framtida projekt och 500 000 kr för stöd till 
Parkinsonförbundets medlemmars sociala verksamhet.

Belopp vid årets ingång 4 050 000
Tillkommande gåvor 500 000
 
Belopp vid årets utgång 4 550 000
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Post/Besök  Skeppargatan 52, 114 58 Stockholm
Tel  08-666 20 70 
e-post  info@parkinsonforbundet.se
Hemsida  www.parkinsonforbundet.se

Parkinsonförbundets symbol är en mycket stiliserad bild av en synaps med en nerv-ända (under) som sänder ett kemiskt 
budskap, signalämnet (den lilla kulan), till nästa nervcell (över). Figuren vill alltså symboliskt visa hur dopamin 
upphäver eller avlyfter en hämning som belastar den parkinsonsjukes rörelsekontroll. 
Symbolen är ritad av professor Göran Steg.


