
 
 

 
 
 
 
 

 

ParkinsonNet grunnkurs 30.november + 1.desember 2022 
på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

Invitasjon og påmelding 
 

 

 
Gratis kompetanseheving og et tverrfaglig nettverk som støtter deg i jobben med 

Parkinsons sykdom. 

 
 
Endelig er turen kommet til Tønsberg og Vestfold! Har du og dine kollegaer lyst å lære mer om 
Parkinsons sykdom? Nå har vi gleden av å invitere til spennende grunnkurs i ParkinsonNet.  
 
Hva er ParkinsonNet?  
ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med 
Parkinsons sykdom og parkinsonisme får en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å 
heve kunnskapsnivået hos fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og logopeder ved en 
systematisk opplæring. Fagpersonene blir medlemmer av et tverrfaglig nettverk i hver helseregion, 
og siden på landsbasis. Dette gir en unik mulighet for å søke kunnskap innen sin fagdisiplin, men også 
på tvers av fagdisiplinene.  
 
Denne tilnærmingen har i Nederland vist seg å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for personer 
med PS, samtidig som bistandsbehov og antall fallskader senkes. Modellen er fleksibel og tilpasses 
lokale behov.  
 
Hva får du som deltaker i ParkinsonNet 

 Gratis todagers grunnkurs 

 E-læringskurs i forkant av kurset 

 2-3 halvdags fagsamlinger årlig. Innhold, tid og sted avtales med deltakerne i prosjektet 

 Kunnskap om å jobbe etter den tverrfaglige modellen, ParkinsonNet 

 Tilgang på veiledning fra fageksperter ved behov 



 Tilsendt nyttig informasjon og nyheter på mail 

 Stå i fagpersonregisteret (www.parkinsonnet.no) 
 
 
Vi håper at nettopp du ønsker å delta i denne spennende modellen og være en del av kompetanseløftet 
for denne sykdomsgruppen. Deltakere kan være ansatt kommunalt, i spesialisthelsetjenesten eller i 
privat sektor.   
 
Vet du om andre som er aktuelle for dette kurset, så kan du dele denne mailen. 
 
   
PÅMELDING  
Kurset har begrensede plasser og tildeling av kursplass vil skje etter «først til mølla» - prinsippet.  
 
Klikk her for påmelding.  

   

PÅMELDINGSFRIST 

16. november 2022 

 
KOSTNADER 
Grunnkurs og deltakelse er gratis.  
Eventuelle reisekostnader, kost og overnatting dekkes ikke av ParkinsonNet og må avtales med 
arbeidsgiver.  
 
Spørsmål om prosjektet og påmeldingen kan rettes til: 
 
Parkinsonsykepleier Jagtar Singh 
Sykehuset i Vestfold 
tlf: 33342770 
E-post: jagtar.singh@siv.no 
 
Eller 
 
Seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret Kristin E.Berthelsen 
Sykehuset i Vestfold 
Tlf. 90664231 
E-post: Kristin.berthelsen@siv.no 
   
 
Vennlig hilsen  
ParkinsonNet Vestfold 
 
 

http://www.parkinsonnet.no/
https://svaross.ihelse.net/index.html?locale=no&sid=84JS
mailto:jagtar.singh@siv.no

