Satsninger	
  for	
  Hjernerådet	
  2014-‐2015	
  
Utarbeidet av Hjernerådets styre til Årsmøtet 3. april 2014

Generelle	
  hovedmål	
  for	
  Hjernerådet	
  
Hjernerådet er en medlemsorganisasjon for brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner og
forskningsgrupper som har fokus på helse og sykdommer i nervesystemet. Hjernerådet ser
følgende som sine viktigste oppgaver:
1) Å stimulere til opplysningsarbeid om hvordan nervesystemet fungerer, om sykdommer og
skader som rammer nervesystemet, og hvordan disse kan forebygges og behandles.
2) Å drive interessepolitisk arbeid for å fremme forebygging, diagnostikk, behandling,
rehabilitering og forskning vedrørende sykdommer i nervesystemet.
3) Å representere medlemsorganisasjonene i overordnede saker og fremme arbeidet med
sykdommer i nervesystemet i nasjonale og internasjonale sammenhenger.
	
  

Generelle	
  satsnings-‐områder	
  for	
  Hjernerådet	
  i	
  2014-‐2015	
  
1) Formidling av kunnskap om hvordan hjernen, ryggmargen og øvrige deler av
nervesystemet fungerer og hvordan sykdommer og skader kan forebygges (arrangere møter,
konferanser, møteplasser)
2) Politiske myndigheter i Norge må gjøres kjent med de samfunnsmessige og økonomiske
kostnader forbundet med sykdom og skader i nervesystemet og stimuleres til økt satsning.
3) Hjernerådet vil være et kontaktpunkt mot nasjonale og internasjonale organisasjoner
med lignende mål (European Brain Council ol, kliniske og basale miljøer, foreninger og
nettverk)
4) Hjernerådet vil stimulere til gjennomføring av Nevroplan 2015 og videreføring av
denne (Nevroplan 2020?)
5) Hjernerådet vil synliggjøre behovet for høy prioritering av forskningsmidler til
nevroforskning.
	
  

	
  
Fokuserte	
  satsningsområder	
  for	
  Hjernerådet	
  i	
  2014-‐2015	
  
1) Stimulere til arbeid for barn og ungdom med sykdom i hjernen, ryggmargen og
øvrige deler av nervesystemet.
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Dette er i dag et lite fokusert felt men med stor betydning for individ og samfunn i et
livstidsperspektiv.
2) Fokusere på nevrologisk habilitering og rehabilitering som satsingsfelt, bedring av
kvalitet og tilgjengelighet.
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og
deltakelse sosialt og i samfunnet. Det er i dag lite utveksling av erfaring mellom habiliteringog rehabiliterings-miljøene, og Hjernerådet ønsker å stimulere til dette.
3) Arbeid for viderutvikling av Nevroplan 2015
Gjennom kontakt med politisk miljø, departement og Helsedirektoratet ønsker vi å stimulere
til videreutvikling av Nevroplan 2015 og være en koordinerende spydspiss i dette arbeidet.

Planlagte	
  aktiviteter	
  2014	
  (per	
  mars	
  2014)	
  
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Møter med departement, direktorat og politikere om Nevroplan 2015
Søke om /arbeide for opprettelse av sekretariat
Søke midler fra Nevroplan og Extrastiftelsen til drift/arrangementer
Videreutvikle hjemmesider og ferdigstille brosjyre
Delta i media
Konferanse: Vi vil arrangere en åpen konferanse om Nevro-habilitering/rehabilitering
i Oslo høsten 2014 (etter samme modell som vår konferanse om Kognitive vansker i
november 2013)
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