
 

 
Strategidokument 2020 - 2022 

 
16.09.2020 

 

1 
 

 

 

Strategidokument NSO 2020 – 2022 

 

1. Innledning 

Ifølge NSO vedtekter har Norwegian Stroke Organisation (NSO) / Norsk hjerneslagforening 
følgende formål: 

• Fremme utveksling og spredning av informasjon om hjerneslag 

• Organisere årlig medlemsmøte om slagsykdommer (Bergenkonferansen) 

• Organisere National Meeting on Endovascular Intervention in Acute Ischemic Stroke 

• Skape et forum for å diskutere prioriteringer innenfor slagmedisin og forskning 

• Støtte nasjonalt og internasjonalt samarbeid om nevrovaskulær behandling og forskning 
 
 

2. NSO sine tre overordnede mål for de neste tre årene 

1. Akademisk mål: Utvikle NSO til å være en naturlig samarbeidspartner for 

nasjonale/internasjonale studier av høy kvalitet innen hjerneslag 

a. Multisenterstudier innen hjerneslag nasjonalt og internasjonalt 

b. Norske og nordiske studier i samarbeid med næringslivet 

c. Norske og nordiske studier initiert av næringslivet   

 

2. Politisk mål: NSO blir en naturlig samarbeidspartner for politiske prosesser med betydning 

for slagområdet 

a. NSO brukes som høringsinstans av Helsedirektoratet 

b. NSO etablerer kontakt og samarbeidsrutiner med Legeforeningen 

c. NSO etablerer kontakt og samarbeidsrutiner med Hjernerådet 

d. NSO etablerer samarbeidsrutiner med ulike fagforeninger som det er naturlig å 

samarbeide med 

 

3. Kunnskapsmål: Øke kunnskap om hjerneslag hos leger i sykehus som behandler pasienter 

med hjerneslag 

a. NSO stimulerer leger til å delta på kurs og møter om hjerneslag 

b. NSO bidrar til faglig innhold av kurs og møter om hjerneslag 

c. NSO organiserer møter om hjerneslag (Bergenkonferansen og Nasjonal EVT møte) 

 

 

Strategidokumentet er delt inn i en akademisk, politisk og opplysnings -og opplærings strategi. 
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3. Strategi 

 

1) Akademisk strategi 

I NSO paraplyen skal det være enkelt å finne nasjonale samarbeidspartnere for gjennomføring 

av studier. Gjennom kontakt til Nordic Stroke Society (NSC) vil det enkelt være mulig å utvide 

studier på andre nordiske land som er representert i denne organisasjonen. Dermed får NSO 

en større rolle i akademisk koordinering og blir en naturlig samarbeidspartner for eksterne 

samarbeidspartnere (Figur 1).   

 

 

 

 Figur 1 

Mål:  

• NSO får en naturlig rolle i koordinering og fasilitering av studier innenfor hjerneslag 

• NSO bidrar til å stimulere til nye studieideer 

• NSO fasiliterer nordisk multisenterstudiesamarbeid 

• NSO inkluderer aktivt også mindre sykehus til å delta i studier 

 

Tiltak:  

Tiltak Når Ansvarlig 

4 styremøter årlig (3 video/Skype) 

hvor studiene og studieplaner 

diskuteres 

 

Hele perioden Styreleder, nestleder 

Oppfordring til å involvere NSO ved 

planlegging/gjennomføring av studier 

(Informasjon til alle sykehus som 

behandler hjerneslag/Bergen 

konferansen/Nasjonalt EVT 

møte/Axonet/Nettsidene) 

Hele perioden Styret, evt arbeidsgruppe 

Initiere dialog med NSC for å etablere 

systematikk rundt nordiske studier 

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

 

Styringsparameter:  

• Antall prosjekter og multisenterstudier under NSO paraply som er påbegynt og/eller 

avsluttet 
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2) Politisk strategi 

NSO ønsker å ha en naturlig politisk rolle. NSO ønsker å være høringsinstans av 

Helsedirektoratet og å kunne gi innspill også i andre relevante sammenheng. Samarbeidsrutiner 

med Legeforeningen, Hjernerådet og relevante ulike fagforeninger ønskes formalisert og 

styrket. 

 

Mål:  

• Etablere NSO som høringsinstans for Helsedirektoratet. Bidra til nasjonale anbefalinger 

for diagnostikk, behandling og organisering av behandlingssløyfen 

• Etablere samarbeid med Legeforeningen, Hjernerådet og relevante fagforeninger  

• Utarbeide samarbeidsrutiner og faste møtepunkter med de ovenfor nevnte 

organisasjoner 

• Være initiativtaker for ønsket politisk utvikling   

 

     Tiltak: 

Tiltak Når? Ansvarlig 

Brev sendes til Helsedirektoratet 

med spesifisering av ønsket om å 

bli involvert i større grad 

 

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

Brev sendes til fagstyret i DNLF, 

kontakt formaliseres 

 

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

Brev sendes til leder i ulike 

fagforeninger, kontakt formaliseres 

 

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

Brev sendes til leder av 

Hjernerådet, kontakt formaliseres 

 

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

 

Styringsparameter:  

• Antall formalisert samarbeid oppnådd 

• Antall komiteer NSO har fått tilgang til og antall høringer besvart 
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3) Opplæringsstrategi 

NSO ønsker å bidra til økt kunnskap om hjerneslag hos leger i sykehus, og sikre god behandling 

på alle sykehus 

 

Mål: 

• Etablere NSO som aktiv samarbeidspartner for alle sykehus som behandler hjerneslag 

• Støtte de enkelte sykehus i viktige lokale og nasjonale prosesser 

• Oppfordre relevante leger til å delta på møter og kurs om hjerneslag 

 

Tiltak: 

Tiltak Når? Ansvarlig 

Arrangere Bergenkonferansen 

 

Høst 2020 Styre 

Arrangere nasjonalt EVT møte 
 

Vår 2021 Styre 

Arrangere 8. nasjonale 
konferansen om hjerneslag, og 
videre annet hvert år.  
Arrangere 6. nasjonale 
konferansen om hjertet og 
hjernen og videre annet hvert år 
 

18.-19.2.2021 

17.-18.2.2022 

Styre 

Sende informasjon til alle 

slagavdelinger  

Høst 2020 Styreleder, nestleder 

 

 

Styringsparameter:  

• Antall avholdte møter og kurs 


