Referat:
Samarbejdsmøde mellem Bestyrelsen i Parkinsonforeningen kreds Nordjylland
og repræsentanter for Aalborg Kommunes parkinsonteam v. ergoterapeut
Kolbrun Hedinsdottir og ergoterapeut Inge Rasmussen den 25.9.2018.
Pia Fog bød Kolbrun og Inge velkomne til bestyrelsesmødet.
Pia gav derefter ordet til Kolbrun og Inge.
Kolbrun og Inge fortalte først lidt om deres arbejdsområder i kommunen samt om, hvordan
kommunen var opbygget i dag, - specielt inden for ældreområdet.
Aalborg kommune er i dag inden for ældre og handicapområdet inddelt i 3 Lokalområder:
Nord, som er inddelt i 2 underområder, Centrum/ Øst samt Vest / Syd.
I hvert lokalområde er der i dag ansat 1 fysioterapeut samt 1 ergoterapeut inden for
parkinsonområdet.
De præsenterede derefter pjecen, som indeholdt et tilbud til hjemmeboende parkinsonpatienter til
hjemmetræning sammen med en ergo eller fysioterapeut, -efter henvisning fra sygehus eller læge.
Tilbuddet er tidsbegrænset.Pjecen blev derefter omdelt til alle i bestyrelsen.
Pia: Et godt tilbud, som præsenteret af Kolbrun og Inge af et forløb for parkinson ramte i eget hjem.
Inge Als kunne tænke sig et mere formeldt fremadrettet samarbejde med kommunen, gerne sammen
med det private regi f.eks. Arkadens Fysioterapi.
Et eksempel på dette samarbejde kunne være, at relevante faggrupper herunder parkinsonforeningen
gik sammen og en gang om året tilbød nyregistrerede parkinsonpatienter et informationsmøde, hvor
de relevante faggrupper var med incl. repræsentant fra parkinsonforeningn. Til dette møde kunne
relevante faggrupper komme med deres præsentation af, hvad de kan give af hjælp til
parkinsonramte. Skriftligt materiale kunne supplere op på den mundtlige oplysning.
Kolbrun fortalte, at hun fik en del henvendelser også uden for hendes eget regi, som hun da henviste
til andre relevante faggrupper.
Poul: Kan man tænke sig, at ildsjæle, som pt. er ansat ved kommunen kunne påtage sig en
koordinator stilling, -betalt af Parkinsonforeningen?
Inge Rasmussen:Vigtigt at gøre opmærksom på Pjecen!

Teamets ergoterapeut sidder sammen med visitator, som har bevilloingskompetence.
Det blev oplyst at Jørgen Hein er Rådmand for Ældre og Handicapområdet.
Kurt A.: Det er vigtigt med overblikket.
Morten kunne oplyse, at der er ca. 700 parkinsonramte i Nordjylland.
Lena: En skam at hjælpemidler som er bevilget leveres af chauffør. Der følger ikke instruktion med.
Morten: Der er behov for instruktion.
Bjarne foreslår nedsættelse af et hurtigarbejdende udvalg til ideer for samarbejdet imellem
kommunen og Parkinsonforeningen til gavn for de parkinsonramte.
Ivan: Vi mangler synlighed af det tværfaglige samarbejde.
Inge: Bakker op, - ser gerne på sigt et mere formaliseret samarbejde imellem de faggrupper, som er
involveret i forløb med parkinsonramte da denne sygdom er meget kompleks især i de senere
forløb, hvor der ofte er en del faggrupper repræsenteret.
Poul: Ser gerne et møde mere.
Carl Erik: Hvor mange terapeuter er der i kommunen? Ca. 50 fordelt på de forskellige
lokalområder.
Der var enighed om, at nedsatte en hurtigt arbejdende gruppe, som skal komme med forslag til
fortsat udvikling af samarbejdet imellem kommunen og Parkinsonforeningen til gavn for de
parkinsonramte. Brainstorming!
Gruppen består af: Kurt M. Ivan A., Bjarne B. samt Inge A.
Næste møde i arbejdsgruppen er den 22.10 kl. 14-16 hos Ivan.
En uge før næste bestyrelsesmøde den 13.11 skal denne gruppe have et forslag klar til det
kommende bestyrelsesmøde. Forslaget skal være tilsendt formanden Pia Fog en uge før mødet, til
udsendelse sammen med dagsordenen.
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