Informasjon til fagpersoner/helsepersonell

”Vi har store forventninger til Pilot ParkinsonNet.Vi tar i bruk
pasientenes erfaringer og ønsker på en helt ny måte”.
Bent Høie, statsråd

Vil du være
med å utvikle
fremtidens
helsetjenester
sammen med
oss?

OPPLÆRING - NETTVERK - SAMHANDLING
Systematisk opplæring, faglige nettverk og samhandling om og sammen med
pasient, er grunnmuren i et nytt helsefaglig pilotprosjekt. Overordnet mål er å
utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom
får optimal behandling og best mulig livskvalitet - der de bor.
Pilot ParkinsonNet i Norge
ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud
til personer med Parkinsons sykdom. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oppdrag om å gjennomføre pilotprosjektet i fylkene Rogaland og Oslo i perioden 2017-2019. Intensjonen er at dersom pilotprosjektet blir vellykket, vil modellen bli
implementert i hele landet. Pilot ParkinsonNet gjennomføres i
regi av Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Oslo Universitetssykehus og Norges Parkinsonforbund.

Hovedformål
•

•

•

Heve kompetansenivået blant fagpersoner innenfor
fysioterapi, ergoterapi, logopedi og sykepleie. Til sammen
116 fagpersoner i Oslo og Rogaland får nå systematisk og
spesialtilpasset opplæring innenfor diagnosen parkinson.
Etablering, utvikling og drift av faglige nettverk for fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder. Fra 2019 vil sykepleiere også formelt inkluderes i ParkinsonNet i Rogaland
og Oslo. Nettverkene skal samhandle med hverandre,
samt med yrkesutøvere i både spesialisthelsetjenesten og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Pasient som partner. Tett samarbeid med personer med
parkinson og pårørende. Pasientens egne erfaringer og
kompetanse er viktig å ta hensyn til i forbindelse med
videre behandling.

Hvordan kan jeg som fagperson bli en del av Pilot
ParkinsonNet?
Ønsker du å være med å utvikle fremtidens behandling for
personer med parkinson? Er du fysioterapeut, ergoterapeut,
logoped eller sykepleier, og interessert i parkinson? Har du lyst
til å tilegne deg spesialkompetanse innenfor denne diagnosen?
Da er ParkinsonNet en unik mulighet for deg som fagperson.

Hva innebærer deltakelse i piloten?
•
•
•
•
•
•

E-læringskurs i forkant av grunnkurs (ca 2 timers varighet
Være en ressursperson for sitt respektive fagområde
3-dagers grunnkurs, samt delta på 2-4 dagsamlinger i året
Deltakelse webinarer
Samhandling, utvikling og være en del av det faglige nettverket
Være en del av fagpersonregistret på hjemmesiden til
Norges Parkinsonforbund parkinson.no

Kontakt
•
•
•

NKB (nkb@sus.no) dersom du tilhører Rogaland
Oslo Universitetssykehus (kborch@ous-hf.no) dersom du
tilhører Oslo-området
Eventuelt Norges Parkinsonforbund (post@parkinson.no)

Norges Parkinsonforbund

