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To nye medlemmer i Hjernerådet – hjertelig velkommen! 
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk nevroradiologisk forening har nå 
meldt seg inn i Hjernerådet. Paraplyorganisasjonen vår har dermed 45 medlemmer. Det er 
kommet 15 nye medlemmer i løpet av dette året. To er blitt borte, dette er to faggrupper som 
er omstrukturert eller blitt veldig små. Hjernerådets pasient- og brukerorganisasjoner har ca. 
100 000 enkeltpersoner som medlemmer, mens de faglige medlemmene har flere tusen 
fagfolk knyttet til seg med forskjellig kompetanse på hjernen. 
Vi ønsker våre to nye medlemmene hjertelig velkommen til fellesskapet i Hjernerådet. 
 
Statusrapporten for hjernehelsen i Norge kommer i januar 
Helsedirektoratet opplyser at statusrapporten for hjernehelsen i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten vil være ferdig i løpet av januar 2017. Rapporten har utgangspunkt i 
den enstemmige budsjettmerknaden fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i 
forbindelse med behandling av statsbudsjett for 2016. Direktoratet har involvert Hjernerådet 
gjennom hele prosessen. Vi har to medlemmer i den eksterne referansegruppen, samt at flere 
av Hjernerådets medlemmer er spurt direkte om å være med. Helsedirektoratet har i høst 
engasjert to nevrologer fra våre faglige medlemmer til å hjelpe seg med fagstoffet i rapporten. 
Dette er Guttorm Eldøen og Leif Gjerstad. 7. november arrangerte Helsedirektoratet en 
dialogkonferanse der de inviterte representanter fra et bredt miljø, deriblant fra Hjernerådet. 
Det var stor entusiasme for å få være med på dialogkonferansen og stort engasjement blant 
deltakerne. Dessverre fikk ikke Hjernerådet med seg alle de av våre medlemmer som ønsket å 
være med. Når rapporten kommer i slutten av januar, blir det viktig for Hjernerådets 
medlemmer å lese den nøye og kommentere den offentlig gjennom f.eks. innlegg i avisene, i 
debatter og ellers i alle sammenhenger der vi slipper til.   
 
Besøk til medlemsorganisasjonene 
Daglig leder besøkte 5. november Stiftelsen ALS norsk støttegruppe, og 5. desember Norsk 
psykiatrisk forening. På nyåret er det foreløpig planlagt møter med Norsk nevrokirurgisk 
forening og Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. Det er en viktig oppgave for 
Hjernerådet å få fram en felles visjon for organisasjonen, og dessuten få laget omforente 
satsinger for å få politikerne mer opptatt av de store utfordringene innen hjernehelse og 
hjernesykdommer. Derfor er det nyttig at vi blir kjent med hverandre.  
 
Forskningsgruppe i Hjernerådet 
Hjernerådets styre hadde møte 23. november og ønsket å sette ned en ressursgruppe som skal 
komme med ideer til Hjernerådets arbeid med forskning, da særlig knyttet opp mot aktuelle 
utfordringer i samfunnsdebatten. Det arbeides nå med mandat til denne gruppen. Gruppen vil 
bli nedsatt i løpet av våren. 
 
 



Stappfullt på Litteraturhuset under seminaret Trening og hjernen 
Da over 600 sa på Facebook at de ville på Hjernerådets seminar Trening og hjernen den 22. 
november, ble vi litt svette. Vi hadde nemlig fått et lokale som bare tok 120 mennesker. Vi 
løste denne gledelige utfordringen ved å bestille et ekstra lokale på Litteraturhuset, samt 
livestream. Våre totalt 210 plasser i lokalene, pluss noen vindus- og ståplasser, var fylt opp en 
halv time før møtestart. I alle fall 200 fulgte livestreamen. På Hjernerådets hjemmeside 
www.hjerneradet.no ligger det lenke til opptak fra arrangementet. Dersom du ikke fikk vært 
til stede, så gå inn der. Det er vel verdt å kikke på. På programmet til dette seminaret sto både 
professor og leder av Brain and Muscle Energy Group Linda H. Bergersen, Kenneth Reiss 
som har hatt epilepsi hele livet, og sjakkmester og fotballenspiller Simen Agdestein.  
 
Nytt seminar om Musikk og hjernen 16. mars 
Under Nevrodagene i Oslo vil Hjernerådet arrangere seminaret Musikk og hjernen på nytt. 
Første gang vi arrangerte dette høsten 2015 under Hjerneåret, sto det kø nedover gangene og 
utenfor Litteraturhuset. Flere har spurt om arrangementer kommer igjen, og i mars skjer det. 
Vi får med oss nevrolog og pianist Geir Olve Skeie. Han blir introdusert av Are Brean, 
redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening og selv en habil pianist.  
 
Valgkomiteen er i arbeid 
Valgkomiteen som består av Nils Erik Gilhus, Mona Enstad og Line Haaland-Johansen, er i 
gang med sitt arbeid foran årsmøtet neste år. Det er sendt brev til alle Hjernerådets 
medlemmer. Dersom dere har innspill til kandidater til styret, så sendt en mail til Nils Erik 
Gilhus: Epost Nils.Gilhus@uib.no.  
 
Hjernerådets årsmøte 7. mars 2017 
I 2017 er Hjernerådet 10 år, har vi oppdaget siden forrige nyhetsmail. Det var nevrologene 
Nils Erik Gilhus og Leif Gjerstad som tok initiativet og grunnla paraplyorganisasjonen vår for 
å samle nevromiljøene og styrke nevrologiens sak. Dette 10 års jubileet vil vi selvsagt 
markere på årsmøtet. Programmet blir noe annerledes enn tidligere annonsert. Vi vi vil også ta 
opp statusrapporten for hjernehelsen i Norge, presentert av Guttorm Eldøen. Han vil dra opp 
hovedlinjene i rapporten og peke på utfordringer framover. Resten av programmet vil vi 
komme nærmere tilbake til på nyåret. Men allerede nå ber vi dere holde av dagen for 
årsmøtet: tirsdag 7. mars 2017 kl. 14-16.30. 
 
Øvrig program våren 2017 
Styret og administrasjonen arbeider også med andre arrangementer for vårsemesteret. Ikke alt 
er klart ennå, og vi kommer nærmere tilbake til dette. Dersom medlemmene har innspill til 
arrangementer dere mener Hjernerådet bør ha, så send gjerne inn tips: post@hjerneradet.no 
 
 
 
RIKTIG GOD JUL TIL ALLE 
Hjernerådet ønsker alle sine medlemmer en riktig god julehøgtid.  
Vi ser fram til videre samarbeid i 2017 – et år som blir svært viktig og 
interessant for Hjernerådet. 
 
 
Neste nyhetsmail fra Hjernerådet kommer i overgangen januar/februar 2017.  


