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Foreningsoplysninger
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Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter er i henhold til vedtægternes §2:

- At være det naturlige samlingspunkt – både nationalt og regionalt – for parkinsonramte og deres på-
rørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktivite-
ter.

- At udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder atypisk parkinso-
nisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser.

- At bidrage til:
o At parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige mulig-

heder i forhold til andre medborgere.
o At skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov.
o At støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

Økonomi og medlemstal

Foreningens økonomi er baseret på indtægter fra kontingenter, arvemidler, udlodningsmidler samt støtte fra
sponsorer og andre indsamlinger. 2018 var andet år, hvor foreningen gennemførte systematisk fundraising. I
2018 er der indkommet arvemidler i størrelsesordenen kr. 700.000 (ikke formålsbestemte midler) og kr.
2.084.450 (formålsbestemte midler – inkl. Saxhofs fond).

Administrationen af de lokale kredses økonomi herunder bogføring er i begyndelsen af 2016 overført til de
lokale kredse. Økonomi og aktiviteter i de lokale kredse er derfor ikke indeholdt i denne årsrapport.

Medlemstallet per 1. januar 2019 udgør 9.287 medlemmer i forhold til 8.777 medlemmer per 11. januar 2018.
Der har været en jævn og pæn fremgang i antallet af medlemmer hele året, bortset fra november, hvor der på
sædvanlig vis ses en nedgang i forbindelse med kontingentopkrævning. Dette skyldes, at ikke alle fornyer de-
res medlemskab. Stigningen i medlemstal er lidt mindre end i 2017, men den ligger højt, når man sammenlig-
ner den årlige stigning i de seneste fem år.

Protektor og ambassadører

Parkinsonforeningens protektor grevinde Alexandra af Frederiksborg overrakte forskningslegater til forenin-
gens årlige forskningsarrangement i Handicaporganisationernes Hus den 27. oktober 2018.
Foreningens ambassadører – Bodil Jørgensen, Nicolas Bro, Anne-Mette Rasmussen, Wilson Kipketer, Tonny
Landy, Camilla Nørgaard og Lisbeth Østergaard – har deltaget i Parkinson Unity Walk, danseuger på La
Santa, danseprojektet, i lokale foredrag og på dreamteamet til DHL-stafetten i København.

Strategiske indsatsområder 2016-2018

2018 har været sidste år med Strategi 2016-2018. Derfor har de fire nedsatte arbejdsgrupper haft fokus på at
færdiggøre produkter. Nedenstående beskrivelse redegør for resultaterne for 2018.
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Indsatsgruppen: Et godt liv med Parkinson
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Ulla Mikkelsen som formand. I december 2018 udkom et indstik med
Parkinson Nyt om rettidig omsorg. Der blev trykt 2.000 ekstra eksemplarer, som kan benyttes til oplæg og di-
stribueres til kredsene. I marts 2019 udkom et indstik med Parkinson Nyt om musik og rytmes effekt på mo-
tion, som gruppen har udarbejdet i 2018.

Der er arbejdet på at understøtte patienter og andre, som ønsker at fortælle om livet med Parkinson på fx ple-
jehjem, SOSU skoler eller andre uddannelsessteder. Et PowerPoint materiale er udviklet til inspiration for de
frivillige oplægsholdere.

Fysioterapeut, Birgitte Brabrand, er medlem af styregruppen for danseprojektet. Birgitte har modtaget penge
fra Dansk Komponistforbund til at udvikle syv musiknumre, som kan bruges af parkinsonpatienter i deres træ-
ning. Musikken blev udgivet på streamingtjenesterne Spotify, Yousee og Imusic den 29. november 2018 med
deltagelse af foreningens direktør.

Indsatsgruppen: Pårørende – et værdigt liv for parkinsonfamilier
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Per Temmesen som formand. Arbejdsgruppen har udviklet en pårø-
rende-uddannelse, der blev afholdt for første gang den 5. maj og 3. november 2018 med stor succes og alle
pladser brugt. Uddannelsen gentages i 2019.

Arbejdsgruppen har bidraget til udarbejdelsen af en ny udgave af pårørende-publikationen, som forventes at
lande fra trykken i marts 2019. Publikationen hedder ”Med parkinson tæt på”.

Sammen med 10 andre danske interesseorganisationer blev der den 26. oktober 2018 holdt høring på Christi-
ansborg om pårørende på arbejdsmarkedet. Sekretariatet har ydet et stort arbejde i forbindelse med hørin-
gen. På høringen blev præsenteret tre konkrete forslag til at forbedre vilkårene for pårørende.

Indsatsgruppen: Netværksdannelse
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Diana Holm som formand. Arbejdsgruppen har arbejdet med at afdække
behovet for et alternativt kommunikationsforum til Facebook for foreningens medlemmer. I den forbindelse er
forummet PlushForums afprøvet, men ud fra erfaringerne er det besluttet ikke at gå videre med dette.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en beskrivelse af opgaverne for en såkaldt netværksfacilitator (tovholder), der
skal udpeges for hver kreds. Netværksfacilitatoren skal bidrage til at skabe overblik over og fremme lokale
netværk blev udviklet. Kredsbestyrelserne er blevet opfordret til at udpege en facilitator.

Som en yderligere understøttelse af netværksdannelse har arbejdsgruppen udarbejdet et inspirationskatalog
om netværk, som blev sendt til hovedbestyrelsesmedlemmerne i januar 2019.

Indsatsgruppen: Rekruttering af frivillige og nye medlemmer
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Preben Carøe som formand. Arbejdsgruppen har i 2018 udarbejdet et
standardvelkomstbrev til nye medlemmer fra kredsene. Forslaget er sendt til kredsbestyrelserne.

Arbejdsgruppen har arbejdet på at få et større fokus på at få voksne børn til at melde sig ind i foreningen, da
denne gruppe er sværere at fastholde og stigningsprocenten faldende. Der er lavet en aftale med et voksent
barn om at skrive en artikel til Parkinson Nyt om, hvad vedkommende får ud af at være medlem.
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Endelig har arbejdsgruppen udarbejdet et udkast til politik for ikke-medlemmers brug af foreningens ydelser.
Politikken blev godkendt af hovedbestyrelsen på sit møde den 17. november 2018 og er blevet implemente-
ret.

Interessentanalyse 2018 og ny strategi

I maj – august gennemførte sekretariatet en interessentanalyse blandt foreningens medlemmer og samar-
bejdspartnere. Den handlede om, hvordan foreningen blev opfattet, og hvad der var godt og mindre godt i for-
eningen.

Resultaterne af interessentanalysen blev præsenteret for hovedbestyrelsen og har været en del af grundlaget
for udarbejdelse af ny strategi for foreningen for perioden 2019-2021. Den ny strategi rummer beskrivelse af
foreningens vision, mission, værdier, faste aktivitetsområder og fem strategiske fokusområder. Strategien blev
vedtaget enstemmigt på hovedbestyrelsesmødet den 17. november 2018.

Foreningens større projekter

Rehabiliteringsprojektet
En årsstatus viser, at alle målsætninger i projektet blev opfyldt i 2018. Statussen blev sendt til Sundheds- og
Ældreministeriet den 21. januar 2019.

Karen Østergaard, tidligere overlæge på Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og klinisk professor
på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, blev ansat som konsulterende neurolog på Sano per 1. au-
gust 2018 til blandt andet at stå for forundersøgelser. Karen Østergaard er blevet medlem af styregruppen for
rehabiliteringsprojektet. To yderligere nye medlemmer er Ulla Mikkelsen, som har parkinson og er medlem af
foreningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt Morten Tjørnlund, som er neuropsykolog ved Center
for Hjerneskade.

Direktøren har haft møde med politikere og departement om rehabiliteringsprojektets manglende kapacitet til
at imødegå behovet inden for den økonomiske ramme. Endvidere har alle sundhedsordførere fået tilsendt et
notat med forslag om en ekstrabevilling på 8 mio. kr. til satspuljen til anvendelse i perioden 2019-2020 den 10.
oktober 2018. Anmodningen blev ikke imødekommet.

Videnscenteret har arbejdet på at arrangere et forskningsseminar, der skal afdække vidensbehov inden reha-
bilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. Det bliver afholdt i foråret 2019.

Danseprojektet
Der er blevet danset meget rundt om i de lokale dansetilbud, som er etableret i takt med at instruktører er blevet
uddannet i hhv. Parkinson Ballroom Fitness og Dance for PD. Den 22. - 23. august 2018 blev der afholdt det
sidste undervisningsforløb for lokale instruktører. Der er i alt uddannet 140 danseinstruktører på landsplan.

Den 11. april 2018 blev der afholdt midtvejsseminar i projektet på Kosmopol i København. Arrangementet var
samtidig en markering af International Parkinsondag. Arrangementet var for parkinsonramte, pårørende, in-
struktører og andre fagfolk med interesse for musik og parkinsondans.

Parkinsonforeningen vandt i juni Sundhedsparlamentets pris ”Det bedste Initiativ” for danseprojektet. Prisen
går til en patientforening, der gennem et særligt initiativ har fået skabt større kendskab til en sag, har fået flyt-
tet holdninger eller har opnået resultater til stor gavn for patientgruppen. Prisen var på 10.000 kr. og blev
overrakt til projektets styregruppeformand og landsformanden på Folkemødet den 15. juni 2018.
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I forbindelse med overrækkelse blev der skabt kontakt til Magasinet Helse’s redaktør og foreningens indledte
et samarbejde. Det har resulteret i en stærk eksponering af danseprojektet og andre relaterede emner i hhv.
bladet Helse, der går ud til den brede befolkning og bladet Krop & Fysik, der går ud til fysioterapeuter.

Endelig er der udarbejdet en flyer til behandlere, som dels skal oplyse om muligheden for at gå på et lokalt
dansehold, dels om forskningsresultater om dans og musik.

Projekt kommunal viden om parkinson
Parkinsonuddannelsen blev i 2017 aflyst grundet for få tilmeldte. I stedet forsøgte foreningen at afsætte et
kursus på fire dage til kommunalt ansatte med kontakt til parkinsonpatienter. Dette kursus havde også for få
tilmeldte. Foreningen har herefter besluttet at udbyde et ét-dags ”Grundkursus i Parkinsons sygdom”. Det før-
ste kursus blev afholdt den 21. september 2018 med succes. To kommuner har bestilt kursus til afholdelse i
2019. Det åbne kursus udbydes to gange i 2019, hvoraf den ene afholdes i Jylland.

Fundraising og synlighedsskabende aktiviteter

Fundraising
I 2018 afprøvede foreningen for første gang et landslotteri. Overskuddet fra lotteriet var godt 200.000 kr. Akti-
viteten krævede en stor arbejdsindsats og interessen fra kredsenes side i at sælge lodsedler var svingende.

Erfaringerne fra anden runde af kampagnen ”Få penge til at yngle” var ikke så positive som første runde i
2017. Til gengæld har der i 2018 været medlemsinitierede fundraisingevents som foredrag og andet, som
medlemmer har arrangeret på frivillig basis.

Antallet af brugere af app’en DrugStars er fordoblet på et år. Støtten fra OK Benzin er den samme som i
2017. Endelig har foreningen deltaget i samarbejdet ”Husk Hjernen” med Hjernesagen og Epilepsiforeningen.
Samarbejdet havde både et fundraising- og et synlighedselement. Samarbejdet har gået på udvikling og salg
af nogle huskeringe (nøgleringe), som blev lanceret i butikskæden Normal den 14. maj 2018. Der blev solgt
godt 5.000 huskeringe. En ny kampagne for salg i Normal løber af stablen i ugerne 14-15 i 2019.

Hjerneugen
I uge 11 var foreningen med til at markere Hjerneugen som en del af Hjernen i Fokus – et netværk af syv for-
eninger, som alle på hver sin måde har hjernen i fokus. En af aktiviteterne i hjerneugen var en fotoudstilling,
hvor Parkinsonforeningen var den af de syv foreninger, der indsendte flest fotos til konkurrencen. Der var fer-
nisering den 12. marts 2018 i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Den 16. marts 2018 blev der afholdt
et arrangement på Statens Museum i forbindelse med deres SMK Friday. Her blev der sat fokus på den gode,
den dårlige og den syge hjerne gennem art talks, film, performances og hjernevidende kunstworkshops. Der
blev også i 2018 trykt Go Cards, som lå rundt om i landet og skulle minde om Hjerneugen. Endelig foregik der
en række lokale aktiviteter landet over.

Parkinson Unity Walk
2018 var et stort år for Parkinson Unity Walk. Den 26. maj 2018 blev den syvende Parkinson Unity Walk afholdt
i København med omkring 600 deltagere. Samtidig blev der afholdt Unity Walk i Nykøbing Mors den 9. juni med
omkring 200 deltagere. Endelig blev der afholdt en ”VendelboWalk 2018” i Sindal, Nordjylland, den 16. juni med
flotte 600 deltagere.
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Folkemødet på Bornholm
På Folkemødet (14.-16. juni 2018) afviklede Bornholmskredsen eventet ”Stand Still”. Landsformanden deltog i
et frokostmøde hos Forskningspanelet, der arbejder for bedre patientinddragelse i kliniske forsøg. Direktøren
deltog på en bådtur med direktørerne fra Gigtforeningen, Scleroseforeningen og Muskelsvindfonden. Endelig
modtog foreningen prisen for Det Bedste Initiativ i SundhedsParlamentet torsdag den 14. juni.

Parkinsonforeningen til DHL-stafet
I august 2018 stillede foreningen igen op til i DHL-stafet i Aabenraa, Odense og København. Dreamteamet i
København havde igen foreningens ambassadør, Wilson Kipketer, i front.

Politik

Generalforsamlinger i kredsene
I tre kredse blev der valgt ny kredsformand, selvom kredsformand kun er på valg i ulige år. Valgene var grundet
varigt forfald af den siddende formand, og alle steder gik valget godt.

Møde for nye formænd og næstformænd
Den 8. juni 2018 holdt foreningen et vellykket møde for 12 nye kredsbestyrelsesmedlemmer. På programmet
var en præsentation af Parkinsonforeningen, brochuremappen og messeudstyr samt gruppearbejde om mulig-
heder og begrænsninger i arbejdet som kredsbestyrelsesmedlem.

Problemer omkring medicinen Sinemet
Den 17. oktober 2018 indledte foreningen en dialog med producenten bag Sinemet, MSD, om problemer med
levering og med blisterpakningen, som mange mennesker med parkinson har svært ved at håndtere. Der blev
afholdt et møde med ledende medarbejdere i MSD og landsformand, næstformand og direktør fra Parkinson-
foreningen. Dialogen er efterfølgende fortsat elektronisk.

Faglige aktiviteter

Forskningsrådet
Forskningsrådet fik en ny formand, Hartwig Siebner, primo 2018. Rådet blev desuden udvidet fra seks til ti
medlemmer for at sikre bredere kompetencer. Jens Zimmer Rasmussen valgte at trække sig fra udvalget. De
nye medlemmer er:
§ Morten Meyer, lektor, Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
§ Lise Korbo, ledende overlæge, Neurologisk Afdeling N BFH, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
§ Poul Henning Jensen, professor, Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Vest, DANDRITE

- Jensen Group, Aarhus Universitet
§ Susana Aznar Kleijn, sektionschef for molekylærbiologi, Forskningslaboratorium for Stereologi og

Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital
§ Morten Blaabjerg, overlæge ved Neurologisk afd., OUH og lektor ved klinisk institut, Syddansk Uni-

versitet, Odense
§ Poul Jørgen Jennum, professor, Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik i Neurocen-

tret, Rigshospitalet.

Da forskningsrådets arbejde i de senere år er blevet mere tidskrævende, blev det elektroniske værktøj Efond
implementeret i 2018 til håndtering af forskningsansøgninger.
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Forskningsarrangement
Den 27. oktober 2018 afholdt foreningen sit årlige forskningsarrangement i Handicaporganisationernes Hus i
Taastrup. Der indkom 24 ansøgninger og blev uddelt midler til 17 forskere for i alt 3 mio. kr. Formand for
forskningsrådet, Hartwig Siebner, begrundede tildelingerne og protektor, Grevinde Alexandra, uddelte forsk-
ningslegater. Landsformanden overrakte Pakkenbergprisen til Birthe og Jens Magelund fra Fyns kreds. Dette
år blev eftermiddagsarrangementet live-streamet. Der var op mod 1.000 visninger.

Kursus for voksne børn til en parkinsonramt forælder (Parklife)
Den 6. oktober 2018 afholdt foreningen kursus for voksne børn til en parkinsonramt forælder i Handicaporga-
nisationernes Hus i Taastrup. På kurset var der oplæg af en neurolog, en socialrådgiver og en psykolog.
Der deltog 32 voksne børn og enkelte kærester/ægtefæller.

Erhvervskursus
Den 24. november 2018 blev kursus for erhvervsaktive parkinsonramte afholdt i Uddannelsecentret Fredericia
i Fredericia, hvor 30 personer deltog, heraf to ægtefæller.

Parkinsonskolerne
Der er i dag aktive parkinsonskoler i mindst tre regioner. Midler til tilskud til parkinsonskolerne er tidligere
kommet fra donationer fra medicinalvirksomheden AbbVie. Disse donationer stoppede i 2016. Hovedbestyrel-
sen besluttede på sit møde den 17. november 2018 at afsætte midler til fortsat at understøtte parkinsonsko-
lerne.

Analyse af neurologmangel
Den 10. december 2010 offentliggjorde foreningen rapporten ”Om mangel på neurologer – kortlægning, ana-
lyse og løsningsmuligheder”. Rapporten slår fast, at der aktuelt mangler op mod 100 neurologer på landsplan.
Samtidig viser beregninger, at antallet af parkinsonpatienter frem mod 2025 forventes at stige med 19 pct.

Nye film til hjemmesiden www.Levmedparkinson.dk
I 2018 har foreningen sammen med kommunikationsbureauet Radius produceret tre nye film til hjemmesiden
www.LevMedParkinson.dk. Produktionen er støttet at AbbVie. Filmene består af interviews med parkinson-
ramte og er ca. 8 minutter lange. De supplerer derfor godt de eksisterende 29 helt korte film på hjemmesiden.
De nye film offentliggøres i første kvartal 2019.

Rådgivning

Parkinsonforeningen har i 2018 haft følgende fagpersoner i telefonrådgivning til medlemmerne:
§ Lægekonsulent Tove Henriksen (1 time per uge)
§ Sygeplejerskekonsulent om atypisk parkinson Anders Clausen (1 time per uge)
§ Sygeplejerskekonsulent Ulla Buhl (1 time per uge)
§ Fysioterapeut Finn Egebjerg Nielsen (1 timer per uge)
§ Socialrådgiver Lea Munk Staugaard (8 timer per uge)
§ Logopæd Diana Holm (2 timer per uge)
§ Psykolog Susanne Ohrt (1 time per måned)
§ Ergoterapeut Vikci Lund (1 time per måned)
§ Diætist Dorte Colding (1 time per måned)
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Omfang af rådgivning
De faglige rådgivere havde i 2018 i alt 758 samtaler, hvoraf 43 var med professionelle og de resterende med
ramte eller pårørende. Mere end 43 % af henvendelserne var rettet til socialrådgiveren og cirka 30 % var ret-
tet til neurologen eller sygeplejerske, der er specialist i atypisk parkinson.

Parkinsonlinjen
Rådgiverne har i 2018 haft 74 samtaler.

Publikationer
En revideret version af publikationen ”Få støtte med Parkinson” udkom i september 2018. Produktionen blevet
støttet Lundbeck, hvilket gjorde det muligt at sende den ud til alle klubber og kredse.

Interne nationale netværk

Netværk for yngre med parkinson
En netværksgruppe for yngre er etableret i Aarhus og i Esbjerg. I november 2018 blev tre kortfilm udgivet. Fil-
mene sætter ansigt og ord på, hvordan man som yngre parkinsonramt kan leve et godt og aktivt liv, sygdom-
men til trods. En brochure om netværksmuligheder for yngre er blevet produceret og distribueret. Der blev fo-
retaget ændringer på foreningens hjemmeside, så det er nemmere at finde information for de yngre parkin-
sonpatienter.

Klub for efterladte Kornblomsten
Gruppen har mødtes jævnligt i 2018 til sociale og kulturelle arrangementer. Medlemsantallet er steget.

Netværket ENE
Gruppen har på grund af sygdom ikke været så aktiv i perioden.

Duodopa-netværk
Der har været afholdt to netværksmøder for duodopa-brugere og deres pårørende samt de, der overvejer at
få pumpen henholdsvis den 24. januar 2018 i Vejle og 30. januar 2018 i Taastrup. Dagen havde fokus på be-
handling, hverdagen, hjælpemidler og støtte og havde oplæg fra speciallæge i neurologi og parkinsonspecia-
list, Stephen Wørlich Pedersen, og socialrådgiver, Lea Munk Staugaard. Der deltog samlet 50 mennesker
med parkinson og pårørende.

DBS-netværk
Der har været afholdt netværksmøde for DBS-opererede, deres pårørende og for de, der overvejer operatio-
nen d. 12. september i Taastrup. Mødet indledtes med personlige beretninger fra to DBS-opererede. Dagen
havde fokus på selve operationen samt de reaktioner og erfaringer, som allerede-opererede oplever.  Der var
oplæg fra overlæge Merete Karlsborg, neuropsykolog Marielle Zoetmulder og Parkinson-sygeplejerske Steen
Jensen. Der deltog samlet 60 mennesker med parkinson og deres pårørende.
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Øvrige aktiviteter

Persondataforeningen
Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning (GDPR) i kraft som dansk lov. For at blive GDPR compli-
ant udarbejdede foreningen derfor databehandleraftaler med leverandører, privatlivspolitik, slettepolitik og ret-
ningslinjer til kredse og klubbers håndtering af data.

Samarbejdsrelationer

Danske Handicaporganisationer (DH)
Der har været et løbende samarbejde med DH om høringen på Christiansborg om pårørendes vilkår. Desu-
den holdt DH 21. februar 2018 medlemsmøde med deltagelse af formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen
Dyhr, som blev informeret om behovet for bl.a. bedre vilkår for pårørende, afklaringsgaranti i forhold til fleks-
job og regionale forskelle på sundhedstilbud, herunder speciallægeadgang. Foreningens landsformand og
direktør deltog i mødet.

Den 4. september 2018 holdt Handicappolitisk Råd under DH møde med deltagelse af foreningens landsfor-
mand. Der blev blandt andet diskuteret ændringer på arbejdsmarkedspolitikken.

Danske Handicaporganisationer havde inviteret hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary, og statsmini-
ster, Lars Løkke Rasmussen, til markeringen af FNs Internationale Handicapdag den 3. december. Forenin-
gens landsformand deltog.

Danske Patienter (DP)
DP holdt repræsentantskabsmøde den 25. april 2018, hvor der var godkendelse af regnskab 2016, valg til for-
retningsudvalg, godkendelse af aktivitetsplan, godkendelse af vedtægter og reviderede retningslinjer for støtte
fra industrien og optagelse af Muskelsvindfonden som nyt medlem. Direktøren deltog på mødet.

Der har været løbende dialog med DP om høringen på Christiansborg om pårørende. Endelig har DP inviteret
direktøren til at indgå i et direktørnetværk og et netværk om politisk arbejde. De to netværk mødes primo
2019.

Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)
ISOBRO holdt en række medlemsmøder om den nye persondataforordning. Den 7. maj 2018 holdt ISOBRO
repræsentantskabsmøde. Direktøren deltog i dette møde.

European Parkinson’s Disease Association (EPDA)
Den 15.-16. november 2018 holdt EPDA sit årlige medlemsmøde og generalforsamling i London med delta-
gelse af direktøren. På mødet blevet en treårig strategi præsenteret af den nye generalsekretær, Russelt Pat-
ten.

Nordisk Parkinson Råd (NPR)
Den 1. februar afholdt NPR sit årlige planlægningsmøde i København. Den 24.-26. maj 2018 afholdt NPR sit
årlige rådsmøde i København med deltagelse af landsformand, næstformand, direktør og direktionssekretær,
Marlene Grønnegaard Sørensen. Derudover holdt fysioterapeuter fra alle de nordiske lande deres eget møde.
Endelig blev repræsentanter fra de nordiske lande og deltog i Parkinson Unity Walk i København.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til hovedbestyrelsen i Parkinsonforeningen:

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Parkinsonforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af bestyrelsen god-
kendte resultatbudgetter for 2018. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter,
ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Parkinsonforeningen for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Regnskabsopstillingen er tilpasset foreningens
særlige aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Foreningen er efter sine vedtægter en alment velgørende eller på anden måde almennyttig forening. Såfremt
hovedbestyrelsen træffer beslutning om opløsning af Parkinsonforeningen, kan formuen ved opløsning ikke
uddeles til medlemmerne. Foreningen er derfor fritaget for indsendelse af selvangivelse efter Selskabsskatte-
loven.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Regnskabet er opstillet efter bruttoprincippet, således at der ikke er sket modregning af indtægter og udgifter.

Arv og gaver indregnes når beløbet modtages. Støtte til forskning indregnes når foreningen har givet endegyl-
digt tilsagn.

Formålsbestemte tilskud er anvendt til det angivne formål eller henlagt til sådan anvendelse i de kommende
regnskabsperioder.

Der er foretaget periodisering af foreningens indtægter og udgifter. Indtægter for medlemskontingenter ind-
tægtsføres løbende i 1. halvår. For 2. halvår behandles disse som forudbetalinger for det kommende regn-
skabsår.
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Regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på ba-
lancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser vedrører omsætning til indtægtsføring i efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.



Regnskab Budget Regnskab
Note 2018 2018 2017

(ej revideret)

Indtægter
Medlemskontingenter 2.718.560 2.700.000 2.466.256

1 Tilskud fra Socialstyrelsens handicap-delpulje 2.075.056 2.100.000 2.167.380
2 Tilskud, legater, gaver o.l., uden projekter 642.488 243.000 772.115

Arvebeløb 700.000 0 2.137.782
Indtægter ved salg mv. 295.124 147.000 288.634

3 Finansielle indtægter 226.606 56.000 68.744
Kursgevinst værdipapirer 0 0 282.345

Indtægter i alt 6.657.834 5.246.000 8.183.256

Omkostninger
4 Tilskud til lokale kredse 806.328 788.400 810.678
5 Lønninger og honorarer 2.986.967 3.157.850 3.032.730
6 Adminstrationsomkostninger 2.174.151 1.892.560 1.869.438

Parkinson Nyt 317.581 315.000 300.009
7 Informationsomkostninger og ambassadører 158.416 90.000 142.625
8 Medlemsarrangementer og -aktiviteter 173.737 430.000 484.329

Kurstab værdipapirer 205.556 0 0

Omkostninger i alt 6.822.736 6.673.810 6.639.809

Årets resultat, før projekter og forskning -164.902 -1.427.810 1.543.447

9 Tilskud, legater, gaver o.l., fra projekter 7.359.650 6.017.565
9 Deltagerbetalinger o.l. 663.122 56.415

8.022.772 6.073.980
9 Særlige aktivitetsprojekter, omkostninger 8.038.497 5.594.095

Årets resultat - projekter -15.725 -30.000 479.885

Legater & fonde, forskningsbestemt 2.000.000 2.718.217
Modtaget arv, forskningsbestemt 84.450 1.469.539

2.084.450 4.187.756
11 Forskningslegater mv. -3.830.179 -3.034.199

Årets resultat - forskningsformål -1.745.729 1.153.557

Årets resultat i alt -1.926.356 -1.457.810 3.176.889

Parkinsonforeningen

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Note 2018 2017

Deposita 76.790 74.554
Værdipapirer 3.777.440 3.982.996

Finansielle anlægsaktiver 3.854.230 4.057.550

Anlægsaktiver 3.854.230 4.057.550

Andre tilgodehavender 150.975 34.564
9 Tilgodehavende projekttilskud 519.183 895.399

10 Forudbetalte omkostninger 323.325 134.356
Mellemregning Nordisk Parkinson Råd 105.464 0

Tilgodehavender 1.098.947 1.064.319

Likvide beholdninger 9.044.222 10.689.086

Omsætningsaktiver 10.143.169 11.753.405

Aktiver i alt 13.997.399 15.810.955

Parkinsonforeningen

Balance 31. december

Aktiver
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Parkinsonforeningen

Note 2018 2017

Bunden kapital, forskningsformål 3.250.993 4.996.722
Frie reserver 6.935.536 7.116.163

12 Egenkapital 10.186.529 12.112.885

Leverandører af varer og tjenesteydelser 578.454 426.689
Forudmodtaget kontingent 2.609.467 2.471.153

9 Periodeafgrænsningsposter 166.180 411.544
13 Anden gæld 456.769 388.684

Kortfristet gæld 3.810.870 3.698.070

Gæld i alt 3.810.870 3.698.070

Passiver i alt 13.997.399 15.810.955

14 Leasing- og lejeforpligtelser

Balance 31. december

Passiver
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2018 Budget 2017
(ej revideret)

1 Tilskud fra Socialstyrelsens handicap-delpulje

Indgået tilskud 2.075.056 2.100.000 1.993.125
Tipsmidler, efterregulering 2014-16 0 0 174.255

2.075.056 2.100.000 2.167.380

2 Tilskud, legater, gaver o.l.

Øvrige modtagne gaver, legater o.l. 599.083 210.000 758.115
Tilskud fra kommuner mv. 12.500 0 14.000
Bladpuljer 30.905 33.000 0

642.488 243.000 772.115

3 Finansielle indtægter

Renteindtægt, bank 4.069 6.000 7.568
Renter, værdipapirer 222.537 30.000 7.970
Øvrige renteindtægter 0 20.000 53.206

226.606 56.000 68.744

Parkinsonforeningen

Noter til årsregnskabet
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Noter til årsregnskabet

2018 Budget 2017
(ej revideret)

4 Tilskud til lokale kredse

Kontingent 788.578 788.400 788.578
Gaver modtaget til kredse 12.750 0 8.100
§18, §79 til kredse 5.000 0 14.000

806.328 788.400 810.678

5 Lønninger og honorarer

Honorar til formandskab 90.000 90.000 81.250
Lønninger 2.993.571 3.265.850 3.089.210
Regulering af feriepengeforpligtelse 106.978 0 -236.017
Pensionsbidrag 430.409 0 491.135
ATP 22.532 18.000 21.300
Sociale bidrag 45.335 60.000 41.915
Lønrefusioner -317.994 0 -122.473
Lønperiodisering -15.000 0 78.857

Lønninger i alt 3.355.831 3.433.850 3.445.177

Overførsel af løn til projekter -465.000 -375.000 -507.791
Foreningens rådgivere 96.136 99.000 95.344

Foreningens egne lønninger 2.986.967 3.157.850 3.032.730
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Noter til årsregnskabet

2018 Budget 2017
(ej revideret)

6 Administrationsomkostninger

Husleje 359.892 362.560 350.948
Fællesomkostninger vedr. lejemål 192.672 190.000 145.848
Revision og regnskabsmæssig assistance 81.250 95.000 83.750
Revision og regnskabsmæssig assistance, tidl. år 24.375 0 0
Anden assistance og rådgivning 825 25.000 38.750
Advokat og øvrig juridisk rådgivning 60.250 20.000 36.313
Fundraising 95.582 0 4.416
Kurser 1.780 40.000 39.061
Rejseomkostninger 58.336 45.000 34.154
Aktiviteter vedr. formandskab 2.040 5.000 2.003
Forsikring 18.420 20.000 17.034
Internet, hjemmeside, PBS mv. 400.442 210.000 96.256
Telefon og internet, forretningsudvalg 24.900 12.000 15.290
Nyanskaffelser:
 - Inventar 10.600 10.000 20.556
 - Telefoner og Ipads 47.747 40.000 42.431
Kontorartikler 63.883 90.000 73.353
Porto og gebyrer 157.113 150.000 123.320
Elektroniske opslagsværker 95.961 100.000 95.528
Repræsentation 28.253 10.000 38.574
Pakkenberg Prisen 6.875 6.000 5.000
Kontingenter - DH og Danske Patienter 166.659 140.000 137.130
Kontingenter - internationale sammenslutninger 22.869 22.000 21.737
Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 150.297 160.000 158.667
Øvrige møder og konferencer 22.157 40.000 68.622
Øvrige personaleomkostninger 65.738 65.000 172.520
Internationalt samarbejde, herunder NPR 15.235 35.000 48.177

2.174.151 1.892.560 1.869.438
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2018 Budget 2017
(ej revideret)

7 Informationsomkostninger og ambassadører

Informationsmateriale 137.728 75.000 138.342
Synlighedsfilm 17.470 0 287
Ambassadører 3.218 15.000 3.996

158.416 90.000 142.625

8 Medlemsarrangementer og -aktiviteter

Aktiviteter for yngre Parkinsonpatienter 28.880 30.000 18.412
Kurser for medlemmer -2.437 30.000 33.148
Fysisk aktivitet og træning 0 0 13.803
DHL-Stafet 43.273 90.000 80.154
Indsatsområder 82.208 200.000 17.430
Medlemsmøder 0 0 4.839
Kampagner og arrangementer 25.455 25.000 34.394
Folkemøde på Bornholm 10.007 10.000 8.769
Netværksgruppen ENE -33.480 30.000 30.000
Parkinsonkoordinatorer 0 0 6.513
Receptioner 6.178 5.000 29.704
Reklame og marketing 13.653 10.000 207.163

173.737 430.000 484.329
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"Saldo" overført Årets Årets deltager- Årets Overført til "Saldo" overført
fra 2017 omkostninger betalinger Eksterne tilskud resultatopgørelsen til 2019

9 Særlige aktivitetsprojekter

Rehabiliteringsprojekt 3 18.002 -5.327.297 0 5.100.000 0 -209.295
Pengeyngel/medlemsinit. initiativer 0 -268.156 197.819 10.000 -60.337 0
Danseprojekt med TRYG Fonden -895.399 -1.254.489 0 1.840.000 0 -309.888
Parkinson Unity Walk 119.465 -209.439 44.367 119.796 0 74.189
Parkinsonskoler 128.276 -96.803 3.843 42.131 0 77.447
Husk Hjernen samarbejde 0 -237.458 61.464 0 -175.994 0
Duodopa gruppen mv. 145.801 -133.616 0 2.359 0 14.544
Parkinson Lotteri 0 -135.023 355.629 0 220.606 0

-483.855 -7.662.281 663.122 7.114.286 -15.725 -353.003

Projekter overført fra 2017 -895.399 0 411.544
Projekter overført til 2019 519.183 0 -166.180

Bruttoposter i resultatopgørelsen -8.038.497 663.122 7.359.650

Nettoeffekt af resultatposter -15.725

Noter til årsregnskabet

Parkinsonforeningen
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Noter til årsregnskabet

2018 2017

10 Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Forudbetalte forsikringer 5.810 0
Forudbetalt løn 41.402 32.337
Forudbetalt husleje og acontoforbrug 92.277 0
Meltwater licens 2019-21 61.458 11.667
Nets gebyr vedr. kontingentindbetalinger for 2019 36.288 79.000
Forudbetaling af nøgleringe solgt i 2019 59.560 0
Øvrige forudbetalte omkostninger 26.530 11.352

323.325 134.356

11 Forskningslegater mv.

Frederik Vilhardt 100.000
Annemette Løkkegaard 100.230
Merete Bakke 30.000
Poul Henning Jensen 350.000
Tine Lovsø Dohlman 220.000
Nicola Pavese 188.000
Trine Hørmann Thomsen 100.000
Sophie Wohlert Kjær 100.000
Marina Romero-Ramos 250.000
Rasha Ryder 110.000
Mark Denham 220.000
Anne M. Landau 400.000
Per Borghammer 200.000
Københavns Universitet 250.000
Hvidovre Hospital 250.000
Aalborg Universitet 649.000
Decide I/S 200.000
Ung forskerpris - Karoline Knudsen 25.000 3.742.230
Forskningsarrangementer mv. 57.949
Efond abonnement 2018 30.000

3.830.179
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12 Egenkapital Bunden
egenkapital, Egenkapital

forskningsformål Frie reserver i alt

Egenkapital 1. januar 4.996.722 7.116.163 12.112.885
Årets resultat -1.745.729 -180.627 -1.926.356

Egenkapital 31. december 3.250.993 6.935.536 10.186.529

2018 2017

13 Anden gæld

Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge 61.697 84.645
Feriepengeforpligtelse 386.685 279.707
Skyldige lønomkostninger 8.387 24.332

456.769 388.684

14 Leasing- og lejeforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 47 måneder med en ydelse på t.kr. 77, i alt t.kr. 1.203.
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