
 
 

 
 
 
 
 

 

ParkinsonNet grunnkurs (digitalt) 19-21. oktober 
Troms og Finnmark 

Invitasjon og påmelding 
 

 

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

Parkinsons sykdom 

 
 
Endelig er turen kommet til Troms og Finnmark! Vi har gleden av å invitere til spennende 
grunnkurs i ParkinsonNet.  
 
ParkinsonNet 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. Deltakerne er sentrale i nettverksbyggingen og ventes å bidra aktivt i 
kompetansespredning.  
 
Fagpersoner og kommuner som blir en del av ParkinsonNet får en unik mulighet til 
kompetanseheving på Parkinsons sykdom. De vil få anledning til bruke en 
samarbeidsmodell som innebærer regelmessig, systematisk kunnskapsoppdatering og 
tverrfaglig samarbeid. Når modellen er implementert vil det vurderes om den kan brukes 
generisk og tilbys andre kroniske sykdomsgrupper.  
 
Bakgrunn: 
Etter et 2-årig pilotprosjekt i Oslo og Rogaland har Helse og-omsorgsdepartement vedtatt 
nasjonal implementering av ParkinsonNet, en tverrfaglig modell for bedre behandling av 
personer med Parkinsons sykdom. Ansvaret for implementeringen ligger til de regionale. Nå 



har ditt helseforetaksområde muligheten til å øke kompetansen innen Parkinsons sykdom, 
samt å være med i nettverket.   
Nytt grunnkurs for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder vil holdes for 
Troms og Finnmark 19-21. oktober. Vi håper nettopp at 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.   
Vedlagt: 

 lenke for påmelding 

 informasjon om ParkinsonNet og grunnkurs 
 
Vet du om andre som er aktuelle for dette kurset, så kan du dele denne mailen. 
 
   
PÅMELDING  
Frist for påmelding er 30.09.21. Opptak vurderes basert på motivasjon og egnethet. 
 
Klikk her for påmelding.  

 

 
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: 
 

Ingvild Bekkelund 
Koordinator, ParkinsonNet Troms og Finnmark, 
Helse Nord 
Tlf: 77627075, nevrologisk avd., UNN 
E-mail: ingvild.bekkelund@unn.no 
 

 
Karen Simonsen 
Nasjonal koordinator, ParkinsonNet Norge 
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Helse Stavanger 
Tlf: 51515218/98620497   
E-post: karen.rinden.simonsen@sus.no 
 
 
Vennlig hilsen  
ParkinsonNet Troms og Finnmark 
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