
 

       

       

E-postadresse: 

fmvtpost@fylkesmannen.no  

Sikker melding: 

www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 2076 

3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 

Anton Jenssensgate 4, 

Statens Park, bygg I 

 Telefon: 33 37 10 00 

www.fylkesmannen.no/vt 
 

Org.nr. 974 762 501 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  25.09.2019  2019/5214 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

   

Turnusfysioterapeuter og kiropraktorer i 

kommunehelsetjenesten i Vestfold,  

Telemark, Aust- og Vest-Agder 

(sendes elektronisk) 

 

  

 

 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Inger Helene Henriksen, 33372401 

  

 

 

  

  

 

Invitasjon til kurs i offentlig helsearbeid for fysioterapeuter og 

kiropraktorer i turnustjeneste høst 2019 

 
Sted: Hotel Klubben, Tønsberg  

Dato: 21. og 22. oktober 2019  

 

Kurset starter med registrering og enkel frokost mandag 21. oktober kl. 09.30 og avsluttes tirsdag  

22. oktober med lunsj kl. 12.30. Kurset er spesielt tilpasset fysioterapeuter, men kan også passe for 

kiropraktorer i turnus.  

 

Hensikten med kurset er å orientere om kommunehelsetjenestens rammer, aktører og 

samarbeidspartnere, i tillegg til å gi et innblikk i helselovgivningen og den offentlige 

helseforvaltningen. Deltakelse er obligatorisk for fysioterapeuter. Det forventes derfor at 

kommunene innvilger lønnet permisjon for å delta på kurset.  

 

Se vedlagt program. 

 

Fylkesmannen i det fylket du har turnustjeneste i vil dekke reiseutgifter på billigste måte. Det 

forutsettes at de som har mulighet til det, reiser med offentlige transportmidler, og de øvrige i størst 

mulig utstrekning organiserer seg slik at de kan reise sammen ved bruk av egen bil. For deltakere 

som har lang reisevei kan det reserveres rom fra søndag 20. oktober. Eventuelt behov for å 

overnatte fra søndag til mandag må avtales med Fylkesmannen der du har turnustjeneste.  For 

deltakere fra Aust- og Vest-Agder er det Solveig Pettersen Hervik, tlf.: 37 01 75 73. 

 

For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk, 

særlig helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og 

rundskriv IS -1/2018 «Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for 

fysioterapeuter».  

 

Lovene finner du på www.lovdata.no og rundskrivet på www.helsedirektoratet.no 
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Påmelding skjer elektronisk på www.fylkesmannen.no/vt på aktuelt kurs i Kurs- og 

konferansekalender. Frist for påmelding er 8. oktober 2019.  

 

 

Vel møtt!  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Randi Askjer (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Inger Helene Henriksen 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 Arendal 

Veiledere i kommunene    

Norsk Kiropraktorforening post@kiropraktikk.no   

 

 


