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Innspill til: 
Regional Utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF 2023-2026 

 

• Brukerrepresentasjon 

Brukerperspektivet, i form av brukerrepresentasjon på tjeneste- og systemnivå, har for lite 
fokus i planen. Det nevnes innledningsvis, men ellers i løpet av et over 80 siders dokument 
nevnes det nesten ikke. 
Fagpersonell og pasienter/pårørende har likeverdig kompetanse. All denne kompetansen må 
tas i bruk når vi i fellesskap skal planlegge og beslutte hvordan vi skal skape pasientens 
helsetjeneste, og oppfylle samfunnsmandatet vårt. 

Et større fokus på brukermedvirkning i dokumentet er derfor naturlig, og ønskelig, når vi nå 
skal planlegge hvor utviklingen av helseregionen vår skal gå de neste årene. 

 

1.Viktige drivere 

• Parkinsons sykdom er «mange sykdommer»  
• Økende antall personer med Parkinsons sykdom 
• Bedre oppfølging i spesialisthelsetjeneten 
• Tidlig diagnose  
• Kunnskapsbasert rehabilitering 

Parkinsons sykdom (PS) er den nevrologiske sykdommen som øker raskest i verden. Det er 
en kronisk nevrodegenerativ sykdom hvor nerveceller i sentralnervesystemet gradvis brytes 
ned. De typiske tegnene som mange forbinder med sykdommen, er motoriske symptomer 
som viser seg som balanseproblemer, stivhet, langsomme bevegelser og skjelvinger. Fatigue 
og mentale og kognitive symptomer er vanlige følgetilstander. Utover dette kan PS gi ca. 40 
ulike tilstander av ikke-motorisk karakter, hver for seg tilstander som gir store utfordringer i 
hverdagen. Både de motoriske og de ikke-motoriske tilstandene er kroniske og økende over 
tid. Å leve med PS er utfordrende og det er ikke lett å gi en generell oppsummering av hva 
som er best i og med at sykdomsutviklingen varierer fra person til person. Nyere forskning 
og erfaringer har imidlertid ført til at de fleste pasienter med PS nå kan ha mange gode år 
med god mestring av sykdommen hvis det gis et kunnskapsbasert, tilrettelagt tilbud. 

 

Nasjonalt har det vært antatt at det er ca. 9000 personer som lever med sykdommen her i 
landet. Data fra Norsk Helseatlas (2022) viser til at det er ca. 11.600 med Parkinsons sykdom 
i Norge. I opptaksområde for St. Olavs hospital ble det ifølge Norsk helseatlas registrert 690 
personer, i Nord-Trøndelag 377 og i Møre og Romsdal 707 personer med Parkinsons sykdom. 
Personer med Parkinson tilknyttet St. Olavs hospital klager ofte over avtalebrudd, over 
manglende innkalling, og dermed alt for lenge mellom hver oppfølging hos spesialist 
(nevrolog). Det er ikke uvanlig med 1,5 til 2 år mellom hver konsultasjon Og det virker som 
om det mangler spesialister som har spisskompetanse på Parkinsons sykdom i regionen. 
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Det er dessuten altfor vanlig at personer med Parkinsons sykdom går lenge med symptomer 
før de «endelig» får rett diagnose. Det er svært beklagelig i og med at nyere kunnskap viser 
at diagnose bør settes så tidlig som mulig, slik at rett behandling i form av medisinering og 
trening kan begynne. Ved tidlig innsats vil funksjoner og ferdigheter kunne beholdes lengre. I 
tillegg til vil dette ha mye å si for den enkeltes livskvalitet og evne til å ta vare på seg selv (og 
dermed spare samfunnet for utgifter). 

Helsetilbudet til pasienter med Parkinsons er i ferd med å endres, men ennå er det ikke 
iverksatt annen form for behandling enn medikamentell behandling og/eller kirurgi (DBS, 
dyp hjernestimulering). Dette til tross for stor forskningsaktivitet internasjonalt på 
forskjellige former for trening og aktiviteter som kan forebygge, gi færre plager eller skader 
og en bedre hverdag.  

I Norge er vi heldige som har mulighet for rehabiliteringsopphold i institusjon der de har 
spesialkunnskap på PS. Trening og opplæring er intensiv og viser gode, målbare effekter på 
pasientenes fysiske form. Imidlertid er søknadsprosessen for å kunne dra på rehabilitering 
særlig i HMN, krevende for både pasient og lege. Alt for mange ganger må søkerne gjennom 
en klageprosess (ca. 30% får avslag første gang) for at søknaden skal godkjennes. Pasienter 
med PS bør få opphold når de selv, i samarbeid med behandlende lege/nevrolog, ser 
behovet. Det er helt meningsløst at PS-pasienter får opphold på rehabiliteringsinstitusjon 
først når funksjonsfallet er blitt stort. Et funksjonsfall som knapt kan reverseres, eller krever 
stor målrettet innsats for å reversere.. Det systemet HMN har for inntak sender PS-
pasientene «utfor bakke» i større fart enn nødvendig. 

 

2. Veivalg 

• Tverrfaglig oppfølging 
• Individuelt pasientforløp 
• Kommunikasjonsutfordringer 

Parkinsons sykdom rammer mange av kroppens systemer, og  «tilstanden parkinson» er 
såpass omfattende og kompleks at vi bør regnes med i gruppen som har flere kroniske 
sykdommer. Det er akseptert at parkinsonpasienter trenger tverrfaglig 
behandling/oppfølging. De fleste har behov for oppfølging av flere spesialister også innenfor 
spesialisthelsetjenesten, eksempelvis ortoped eller psykolog/psykiater.  Samtidig vil det tidlig 
i forløpet være mange pasientene som kan holde symptomene i sjakk ved rett trening, 
veiledning og undervisning. Sykdomsbildet varierer fra person til person og det er derfor 
behov for at det utarbeides et individuelt pasientforløp for hver pasient.  

Det er viktig med et godt logoped-tilbud, da svært mange parkinsonpasienter får problemer 
med kommunikasjon. 80 – 90% får på et eller annet tidspunkt taleproblemer (og/eller 
svelgeproblemer). Mange får svakere stemme og utydelig tale. Og problemene utvikler seg 
gjerne videre, eksempelvis med problemer med å finne ord. Å bruke mobil eller data kan 
også være problematisk. Det må derfor tas spesielt hensyn til dette i behandling av personer 
med Parkinsons sykdom. Spesielt ser vi at mange sliter med å initiere kontakt og har lett for 
å resignere. Apati er en svært vanlig følgetilstand. Det er også problem med at stress ofte gir 
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fysiske utslag hos pasientene og påvirker sykdomsbildet noe som også hindrer pasienter i å 
klage eller å ta kontakt for å få hjelp. 

 

3 Hovedsatsinger for regional innsats 

Digitalisering 

• Registrering av symptomer 
• Digital trening 

For parkinsongruppen forskes det internasjonalt på digitale verktøy som kan brukes til å 
registrere symptomer slik at det kan skje i hjemmemiljøet. Dette kan være god hjelp i 
forhold til medisinering.  Digitale verktøy som kan erstatte den egenregistrering av 
symptomer som vi i dag må utføre, ønskes velkommen. Utvikling av nye diagnoseverktøy vil 
være veldig interessant. I dagens situasjon stilles diagnose ved DAT-scan som innebærer 
radioaktiv merket dopamin og krever kostbart utstyr. 

Treningsprogram i digital form har trolig liten effekt for å få til riktig diagnosespesifikk 
trening. Erfaringen vår er at det kreves personlig kontakt og oppfølging fra fagpersonell for 
at treningen skal kunne fungere optimalt for mange. Trening i gruppe er svært motiverende 
og dermed også effektivt. 

Noe av det mest interessante ville være om det ble utviklet metoder for kommunikasjon 
som folk med PS kunne dra nytte av. Under dagens forhold er det ikke til noe hjelp at det 
utvikles nye plattformer for kommunikasjon eller overvåking av symptomer. Svært mange av 
oss får etter hvert problemer med å orientere oss i de forskjellige teknologiske verktøyene 
og på de ulike plattformene. Og med de hindringene som også andre mentale/kognitive 
forstyrrelser gir, er ikke digitale løsninger noe vi umiddelbart ser nytten av.  

Samling om beste praksis. 

• ParkinsonNet som modell 
• Fra ett til tre nettverk 

 
Innføring av ParkinsonNet i Norge gir grunn til å se noe lysere på fremtiden. Foreløpig er det 
de fire faggruppene fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere som blir 
skolert og får spisskompetanse på PS. Det er et sterkt ønske at nettverket etter hvert også 
kan omfatte leger. En liten gruppe leger (allmennpraktikerne, nevrologene og geriatrikerne) 
er nettopp gitt mulighet til å få poeng for å delta på første dag av grunnkurset – der 
tverrfaglighet i behandlingen av PS-pasienter er tema. Noen få leger har begynt å vise sin 
interesse og meldt seg på. 

I Helse- og omsorgsdepartementet sin del av regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 
understrekes viktigheten av satsing på ParkinsonNet: 

«ParkinsonNet er en stor og viktig satsing som kan gi et godt og strukturert tilbud til 
pasienter med Parkinsons sykdom i hele landet. Modellen som gir rehabilitering og 
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oppfølging i samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten skal være 
landsdekkende innen 2024. ParkinsonNet skal være en modell som andre fagområder 
også kan dra nytte av. Erfaringene benyttes nå i utviklingen av et NevroNett for å 
oppnå bedre samhandling i oppfølgingen av nevrologiske pasienter. Hvis erfaringene 
er gode, kan det være aktuelt for andre pasientgrupper med kronisk sykdom.» 

Det er helseregionene som har fått oppdraget med innføringen. Det understrekes at det skal 
være et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er også tidligere blitt 
pekt på at Helsefellesskapet kan være en godt egnet arena for innføring av ParkinsonNet. 

ParkinsonNet i HMN er organisert som ett stort nettverk (Møre og Romsdal og Trøndelag), 
med 64 kommuner og én nevrologisk avdeling (St.Olavs hospital). Dette er et altfor stort 
geografisk område til å kunne få til god tverrfaglig samhandling. En oppdeling av 
ParkinsonNet i Midt-Norge i tre nettverk, på samme måte som Helsefellesskapene er 
organisert, vil kunne styrke samarbeidet om denne viktige satsingen. 

Regionale fellesløsninger. 

• Ambulante team 

Parkinson-pasienter utgjør ikke noen stor pasientgruppe. I tillegg bor vi spredt i hele fylket. 
Personer med Parkinsons sykdom hører for en stor del til den eldre del av befolkningen (men 
ikke alltid). Personlig kontakt og oppfølging er derfor best egnet til å hjelpe folk som lever 
med sykdommen. Verdien av personlig kontakt har mye å si for livskvaliteten til vår gruppe. 
Lange reiser er slitsomt, i tillegg til at vi kan ha problemer med å benytte offentlig transport.  
Ambulante team med helsepersonell som har kunnskap om PS kunne hjelpe folk til å klare 
seg bedre og lengre i hjemmemiljøene. Gjerne koblet til styrking av lokale krefter i 
helsevesenet. 

Sterkere samhandling 

• Kontaktlege 
• Tverrfaglige team 
• Pårørendes rolle 

Vi mener at det bør brukes kontaktlege i spesialisthelsetjenesten i mye større grad enn det vi 
ser ved St. Olavs hospital. En pasient med PS kan ha såpass mange, alvorlige kroniske 
tilstander at kontaktlege bør oppnevnes. Det er uforsvarlig at parkinsonpasienter selv må 
koordinere avtaler mellom ulike spesialister, særlig med tanke på den nevnte 
kommunikasjonsutfordringer som er vanlig. Når pasienten i tillegg ikke følges opp av faste 
nevrologer, men møter nye leger hver gang og som ikke kjenner pasienten, så fører det til 
ekstra dårlig helsetilbud. Dessuten vil forsinkelser i behandling eller manglende behandling 
ha alvorlige konsekvenser. (Og disse pasientene resignerer, de klager ikke). Som eksempel 
kan vi nevne ortopediske komplikasjoner pisasyndrom eller camptocormia som kan medføre 
flere følgetilstander. 

Det er velkjent at pasienter med Parkinsons sykdom ofte kan hjelpes til bedre helse ved å 
det gis et tilbud der ikke bare medisinering eller kirurgi inngår, men at livskvalitet og aktivitet 
kan forbedres ved hjelp av kunnskapsbasert tilbud som er tverrfaglig. Vi trenger veiledning 
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og hjelp av mange innen helsevesenet: både nevrologiske sykepleiere, fysioterapeuter, 
nevropsykologer, logopeder, ergoterapeuter og ernæringsfysiologer/dietetikere, med flere. 
(I Sverige er det kjent at de har gjort forsøk med å ha slike tverrfaglige team sammen med 
lege på de faste konsultasjonene.) 

I tillegg bør det rettes søkelys mot at pårørende ofte har behov for støtte og opplæring. 
Pasienter med PS går igjennom store forandringer, og pårørendes psykiske og praktiske 
støtte bør får større fokus. Samtidig som det bør anerkjennes at det også er en belastning for 
dem å være nær en person med Parkinson sykdom. 

En annen sak er det at mange parkinsonpasienter lever uten nære pårørende. Og disse 
pasientene trenger gradvis større oppmerksomhet fra helsevesenet. 

 

Oppsummering 

• Brukerperspektivet i planen må styrkes. 
 

• Avtalebrudd  må reduseres for pasienter som har Parkinsons sykdom. 
 

• Tidlig diagnose og tidlig innsats er viktig for både pasient og helsevesen. 
 

• Regelmessige opphold i rehabiliteringsinstitusjon – ikke vent til vi har fått så store 
funksjonsfall at skaden ikke kan rettes opp. 
 

• For å gi best mulig oppfølging bør det være et tverrfaglig team som har jevnlig 
kontakt med pasientene.  
 

• For å bedre kommunikasjonsproblemer og ivareta den enkelte pasient er faste 
oppfølgingssamtaler ca. en gang i måneden viktige. Det vil også gi en mulighet til at 
den enkelte pasient slipper hovedansvaret for registrering av symptomer. 
 

• Behandling må være kunnskapsbasert og ha søkelys på pasientenes livskvalitet. Økt 
kunnskap om hva som skaper god hjernehelse må inn i behandlingstilbudet. 
 

• Det opprettes individuelle pasientforløp for pasienter med Parkinson sykdom, der 
en kontaktlege har ansvar for oppfølging slik at det ikke er avhengig av pasienten 
hvilken type oppfølging hen får. Også for å lette samarbeidet og arbeidsmengden 
for pårørende. 
 

• ParkinsonNet i HMN må videreutvikles: Fra ett til tre nettverk (geografisk lik 
Helsefellesskapene i regionen). 
 

 

 


