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  Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 1998 fra 

Høgskolen i Vestfold. Jeg har tatt videreutdanning i 

administrasjon og ledelse, personal ledelse samme 

sted. Senere utdannet jeg meg til Nevrologisk 

sykepleier i Molde-første kull i Norge.  

 Jeg jobber på nevrologisk avd i sengepost 3C, 

dagpost og nevrologisk poliklinikk. Hver mandag 

fra kl 08.00 til kl 15.30 er jeg ``Parkinson 

sykepleier”.  



 Ved kroniske sykdommer er det ikke bare pasienten 
som rammes, men også den nærmeste familie.  

 Derfor er min oppgave, sammen med brukere, å gå 
gjennom funksjonsområder og finne tiltak som 
fremmer trivsel  og bidrar til økt livskvalitet.  

 Det er viktig å observere/kartlegge og rapportere 
den enkelte brukers helhetlige behov. En må ha som 
mål at pasienten skal opprettholde sin 
funksjonsevne og være selvhjulpen lengst mulig, selv 
om han/hun må leve med funksjonssvikt  



Parkinson sykdom 

 Kort om Parkinsons sykdom: PS er en kronisk nevrologisk 
sykdom som utvikler seg over tid. Sykdommen skyldes 
tap av celler som produserer dopamin 

 Dopamin er et av hjernens signalstoffer. 

 Dopamin viderefører nerveimpulser fra nervecelle til 
nervecelle i delen av hjernen som styrer din evne til å 
bevege deg. Når disse nervecellene nedbrytes, blir det 
for lite dopamin i hjernen. Dette fører til at 
overføringen av nerveimpulser i denne delen av hjernen 
avtar, og det blir vanskelig å utføre normale 
bevegelser. 



Fakta 

 Fakta: ca 8000 lever med Parkinson sykdom i Norge.  

 Symptomene viser seg ofte i fra 55-års alderen, men 

kan komme tidligere eller senere.  

 Forekomsten øker med stigende alder 

 Menn rammes noe oftere enn kvinner 

 Skjelvinger i hender, armer , bein, kjeve og ansikt 

 Stivhet i muskulaturen 

 Langsommere bevegelser, problem med finmotorikk 

 Dårligere balanse og koordinasjonsevne  

 



Mål 

 Behandling og mål: bevare så god bevegelighet 

som mulig, slik at du kan fortsette å leve et aktivt liv 

over så mange år som mulig.  

 Dosejusteringer og behandling med en kombinasjon 

av flere legemidler kan bli nødvendig 



Parkinson sykepleiers oppgaver 

 Parkinson sykepleier poliklinikk 

 Kartlegge sanser 

 Psykisk og mental tilstand 

 Respirasjon og sirkulasjon 

 Ernæring og væske 

 Eliminasjon: vannlating og tømming 

 Fysisk aktivitet: ON-tid og OFF-tid 

 Søvn, velvære, smerte 

 Sosial fungering, helse og velvære tilbud 

 Tverrfagligdelegering  

 

 

 



 Det som fascinerer meg mest ved sykepleieryrket er 
at man konstant er i kontakt med andre mennesker. 
Du må stadig vekk bygge nye relasjoner, om det er 
til helsepersonell eller pasienter. Tydelig 
kommunikasjon vil jeg påstå er det viktigste i alle 
helserelaterte yrker, samtidig som det til tider er 
meget utfordrende. 

 For meg er pasienten ekspert på seg selv, han/hun 
vet hva som trenger 

 Smil til pasienten og pasienten smiler til deg 



Forebygging 

 

 Forebygging er bedre enn kur 

 Min sykdom er ikke uforutsigbar, den er avklart, og 

derfor gir det meg ikke angst. 

 Det er sunt å være syk av og til 

 Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene. 

 Det skal komma en morgendag om inte imorgon så 

en annan dag. 

 For hver dør som går igjen bak meg, åpnes fem nye 



 Takk for meg 

 Håper denne skolen er til nytte for oss 


