
Må bra med
din Parkinson

Västerviks Parkinsonförening



Att må bra med sin Parkinson

låter kanske lite konstigt, men vi menar att man kan och ska göra det bästa 
av sin situation. Vi på Västerviks Parkinsonförening är en aktiv förening som 
gör mycket för att du ska må bättre.

Att dansa, lyssna på fin musik,
kan jag och ska jag forsätta med det?

Givetvis, du ska röra på dig och behålla dina sociala kontakter. Forskning 
visar att aktiva personer har ett långsammare sjukdomsförlopp än andra. 

Motion, gymnastik, musik och olika former av rörelseövningar är en nöd-
vändighet från allra första början och genom hela sjukdomsperioden. Det 
viktiga är att du hittar en lustbetonad form som du vill fortsätta med regel-
bundet. Promenader, stavgång, bowling och simning, med mera är några 
populära motionsformer. 
Lyssna på bra musik är avslappnande och bra för ditt välmående.

Minst lika viktigt som att träna kroppen är det att träna hjärnan och att du 
behåller dina sociala kontakter. Det gäller att du ägnar dig åt allt som gör 
dig glad och ger dig välmående och tillfredsställelse. Lek med barn eller 
barnbarn, snickra på stugan, res, spela schack, lös korsord, gå på bio, teater, 
konserter, utställningar, umgås med släkt och vänner, delta i studiecirklar 
och föreningsliv.

Hjärnan behöver vila.

Tillräcklig sömn och avslappningsövningar gör både gott och känns vitaliserande.

Känner du
James Parkinson?

Ja, faktiskt, sedan 5 år.
Det är efter honom som vår 

sjukdom fått sitt namn.

Kort sagt: Gör något!
Våga prata om 
din Parkinson!

Regelbunden medicinering är en av grundpelarna i behandlingen. Medici-
nering påbörjas i små doser och ökas efterhand och den är alltid individuell, 
samt kräver sakkunnig uppföljning.

Att vara anhörig

innebär en stor förändring i livet. Försök att som anhörig vara lyhörd och 
förstående samt hjälpa till med faktainsamling kring sjukdomen. 

Forskas det på Parkinsons sjukdom?

De sista 25 åren har läkemedelsforskning pågått i Sverige och hela världen, 
liksom kirurgisk forskning. Det finns också forskning på 
genterapi som kan bli en intressant behandling i framtiden.

Att få Parkinsons sjukdom innebär
alltid en förändrad livssituation. 



Parkinsons sjukdom är mycket individuell, 

precis som stödbehovet. Vi ger dig tillfälle att träffa personer som befinner 
sig i samma situation som du. Hos föreningen och förbundet får du råd 
och tips samt utbildning om sjukdomen, samt om mediciner och behand-
lingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården. 

Föreningen i Västervik har tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset 
där våra stela leder får en välgörande vattengympa med enkla rörelser 
och där vi avslutar med fika. Kontakt, Lennart Åslin 0490-311 10. 
Föreningen har träffar där man kan byta erfarenheter, spela spel och delta 
i Må bra träning = rörelser till musik.

Spindelnätet är en symbol för anhöriggruppen. Vi träffas under trivsamma 
former och delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och funderingar. 
Kontaktperson Katarina  Fallenius 0766-11 81 29.

Vi i föreningen hoppas på att gemensamt kunna hjälpa varandra till ett 
rikare liv. Genom humor, glädje, rörelser och träning vill vi hålla 
”Mr” Parkinson stången så länge som möjligt.
Glädje, gemenskap, träning och medicin på rätt tid, är mycket viktigt.

Västerviks Parkinsonförening ger dig tillfälle att träffa personer i samma 
situation som du själv, du får råd och tips samt utbildning om sjukdomen. 
Du får 4 nr av tidningen Parkinsonjournalen, delta i studiecirklar, föreläs-
ningar och medlemsmöten. 

Bli medlem
Du kan gå in på Parkinsonförbundet.se och fylla i ansökan.

Du kan också kontakta Solveig  Tjernquist Ekström Tel 0704-61 28 18

Kontakt:
Ordf Katarina Vernersson 0705-15 36 49.

Sekreterare Birgitta Karlsson 0703-65 81 87.

Parkinson Västervik
Vi finns också på parkinsonvik.se


