
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, 
regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale 
funksjoner.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-
universitetssykehus.no

  
Hjerneåret 2015 

I 2015 arrangeres Hjerneåret i Norge som en del av det europeiske Hjerneåret (Year of the Brain). Det 
europeiske hjernerådet koordinerer Hjerneåret i et omfattende samarbeid med pasient- og 
brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner og industrien.  

Det europeiske hjerneåret 2015 har som formål å motivere samfunnet til innsats for hjernen. Over hele 
Europa står pasienter, forskere og kliniske leger sammen for å informere om betydningen av å ta bedre 
vare på hjernen, om hvordan vi kan forebygge hjernesykdommer og om hvorfor vi bør øke 
forskningsinnsatsen – til glede for alle som er, og kommer til å bli, rammet av sykdommer i hjernen og 
nervesystemet. 

I Norge drives dette arbeidet av Norsk nevrologisk forening. Hjernerådet, og Nansen Neuroscience 
Network i fellesskap. Gjennom ulike aktiviteter landet rundt i løpet av 2015 ønsker vi å spre kunnskap 
om menneskehetens aller viktigste ressurs – den menneskelige hjerne. 

Det er 3 hovedformål med Hjerneåret:  

1. Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger hjernesykdommer 
2. Å forbedre omsorg og behandling av de som lider av hjernesykdommer. 
3. Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer. 

Velkommen til åpning: 
Hjerneåret 2015 innledes offisielt i Universitetets aula i Oslo  
Den formelle åpningen er 19. februar og det vil foregå en rekke arrangement for publikum og for 
fagfolk gjennom året.  

Til åpningsarrangementet kommer bl.a. Raad Shakir (president, World Federation of Neurology) og 
Mary Baker (Immediate past president, European Brain Council).  I tillegg vil brukerperspektivet, 
gitterceller og moderne nevrologi bli belyst!  
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Hjerneuken 
Norsk nevrologisk forening arrangerer Hjerneuken 2015 i uke 10 (2.-8. mars) 
Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken 
foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele 
landet.  

I anledning hjerneuken arrangerer Oslo universitetssykehus til spennende foredrag om det siste innen 
multippel sklerose-forskning og –behandling (program lenke) tirsdag 3. mars, og  
til åpent møte om hjerneslag torsdag 5. mars  

!  !  

les mer om hjerneuken på hjemmesidene til Norsk nevrologisk forening.   

Hjerneslagkonferansen 
Den 5. nasjonale konferanse om hjerneslag ble nylig arrangert i Oslo. Se www.hjerneslag.no for mer 
informasjon 
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