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På Litteraturhuset 28. september møter du Einar August Høgestøl, Irene Voldsbekk 

og Hanne Flinstad Harbo.  

  

Hjernerådet og Forskningsdagene:  

Hvor gammel er hjernen din – egentlig? 

 

Hjernerådet – i samarbeid med Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og 

Multippel Sklerose Forskningsgruppen Oslo – inviterer til publikumsmøte onsdag 

28.september kl. 18.00-19.00. Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29. (2. etasje, 

Amalie Skram.) Arrangementet er gratis og en del av Forskningsdagene 2022. 

  

– Gi meg et MR-bilde av hjernen din, og jeg kan si deg hvor gammel den er! sier 



hjerneforsker Einar August Høgestøl. Han forteller at sykdom og usunn livsstil kan legge 

flere år til alderen på hjernen din. Men det er også motsatt. – Dersom vi tar vare på 

hjernehelsen vår, kan vi gi hjernen mer å gå på i møte med sykdom og høy alder, sier Einar 
August. Han er førsteamanuensis ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale 

lidelser) og lege i spesialisering på Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. 

  

Du møter også Irene Voldsbekk (bildet i midten), stipendiat og psykolog ved 

NORMENT. Hun skal snakke om hva vi kan bruke hjernealder til. Det er nemlig alt fra å 

undersøke sykdom til hvordan livsstil påvirker hjernehelsen vår, inkludert barnefødsel. 

  

Konferansier og møteleder er Hanne Flinstad Harbo, professor II ved Nevrologisk avdeling, 

Universitetet i Oslo og avdelingsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus. Hanne ble nylig valgt til UiOs første kvinnelige medisindekan 

noensinne.  

  

Det er ingen påmelding eller billetter til møtet. Her gjelder prinsippet «førstemann til mølla». 
Håper å se deg! 

 

 

 

 

 
Vil du bli  med i Hjernerådets digitale nettverksgruppe for 
medlemmer? 

 

Hjernerådet har en lukket Facebookgruppe for personer i Hjernerådets 

medlemsorganisasjoner.  

71 personer er allerede med i gruppa, men det er plass til flere! 

 

Med denne gruppa ønsker Hjernerådet å skape en arena for Hjernerådets medlemmer, der 

vi kan dele, lære og heie hverandre frem. 

 



Her legger Hjernerådet blant annet ut opptak av nettverksmøtene. Vi tenker også at dere 

kan dele prosjekter og annet interessant med hverandre i gruppa. 

  
Be om å bli medlem i nettverksgruppa HER. 

Du må oppgi hvilket av Hjernerådets medlemmer du tilhører før du får tilgang i gruppa. 

 

 

 

 

 
Avhengighet påvirker hjernen  

 

Hjernehelsekonferansen går av stabelen på Oslo Kongressenter 3. november 2022: 

Magnar Bjørås, forskningsgruppeleder ved avdeling for mikrobiologi, Oslo 

universitetssykehus og Universitetet i Oslo, samt professor og gruppeleder ved Institutt for 

klinisk og molekylærmedisin, NTNU i Trondheim, er en av flere som skal holde foredrag. 

Foredraget hans har temaet:  
 

«Avhengighet påvirker hjernen – genetisk, epigenetisk og molekylærbiologisk.» 

  

Konferansen er støttet av UiO:Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er åpen for alle.  

  

Program og påmelding til konferansen finner du HER. 

Deltakerbetaling: 490 kroner for medlemmer og 990 kroner for ikke-medlemmer. Prisen 

inkluderer lunsj.  

https://www.facebook.com/groups/940398296557767
https://www.hjerneradet.no/?page_id=31733


 

Hjertelig velkommen!  

 
   

 

   

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 

 

Hjernerådet har spilt inn åtte hovedpunkter til regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og 

samhandlingsplan: – Til tross for at hjernesykdommer representerer en enorm 

sykdomsbyrde i samfunnet, er det vesentlige begrensninger i va°rt kunnskapsniva° ba°de 

med tanke pa° forebygging og behandling av en rekke av sykdommene. Dette er i liten grad 

bærekraftig, da omfanget av hjernesykdommer og trykket pa° helsetjenestene vil øke i 

fremtiden.  

  

Det er derfor vesentlig at en helse- og samhandlingsplan omtaler forskning som en 

nøkkelfaktor i kvalitetsforbedring og kompetanseheving i helsetjenestene, skriver 

generalsekretær Henrik Peersen i innspillet.  

  
HER kan du lese innspillet i sin helhet. 

 

 

https://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2022/09/Innspill-til-Nasjonal-helse-og-samhandlingsplan.pdf
http://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2022/09/Innspill-opptrappingsplan-psykisk-helse.pdf


 
SPENNENDE HØST: Mona Michelet (til høyre) er leder av Prosjektgruppen i Nasjonalt 

senter for aldring og helse. Denne høsten starter de opp med prosjektet «Økt mestring ved 

demens - kognitiv rehabilitering». Støtte til prosjektet har de fått fra Stiftelsen Dam og med 

Hjernerådet som søkerorganisasjon. Peggy Ranheim i Hjernerådet gleder seg til å følge 

prosjektet. 

 

   

Har du en idé til et prosjekt som kan knyttes opp mot hjernen eller 
nervesystemet? 

 
Nylig åpnet Stiftelsen Dam søknadsskjemaet til sitt nye program Utvikling 2023. Nå er det 

frist frem til 15.november med å levere en skissesøknad til Stiftelsen Dam.  

 

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot 

målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller 

sosial deltakelse. Du kan søke mellom 400.000 og 1.500.000 kroner til ditt 

utviklingsprosjekt.  

 

Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt. Vi samarbeider gjerne 

med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Ta kontakt med vår 

organisasjonsrådgiver Peggy Ranheim på epost: peggy@hjerneradet.no 

 

mailto:peggy@hjerneradet.no


 

 

 
– Vi er på jakt etter Norges beste helseprosjekt 

 

Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse, som går til et helseprosjekt i regi av en 

frivillig organisasjon. På Frivillighetens dag 5. desember 2022 deles prisen ut for syvende 

gang. 

 

– Helsefrivilligheten står for et enormt samfunnsbidrag hvert år. Det synes vi er flott å 
hedre, men vi trenger hjelp fra publikum til å finne alle de flotte prosjektene, sier 

generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (bildet).  

  

Helseprisen består av et diplom og en pengepremie på 50.000 kroner. Forslag til aktuelle 

prosjekter kan fremmes av organisasjonene innen 30. september. 

  

Kriterier for tildeling av Helseprisen finner du HER.  

 

Nominasjoner kan sendes inn HER. 

 

 

 

 

Om Hjernerådets nyhetsbrev 

Gjennom nyhetsbrevet forteller vi om Hjernerådets aktiviteter og møter, og om arbeidet for 

https://dam.no/helseprisen/
https://dam.no/2022/08/12/nominer-ditt-prosjekt-til-helseprisen-2022/


 

å påvirke myndigheter og andre for å fremme hjernesaken. Hjernen og dens utfordringer 

må sterkere fram i mediebildet, ellers blir våre hjernepasienter lite synlige og skjøvet til 

side. Ønsker du ikke å få nyhetsbrevet lenger, sier du fra både til din organisasjon og til 

Hjernerådet, så ordner vi det: christine@hjerneradet.no  
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