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Covid-19 åpnet nye veier
Hjernerådets virksomhet i 2020 har vært preget av situasjonen som
oppsto i forbindelse med covid-19-smitten i samfunnet. Virksomheten
etter mars måtte legges om til digitale møter og nye løsninger. Noen av
tiltakene som innebar fysiske møter, fikk vi ikke gjennomført.
I 2020 økte Hjernerådet sitt medlemstall fra 58 til 63.
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Forsidebilde: Frilansjournalist Marianne Thorshaug Kristiansen fikk prisen som Årets hjernehelsejournalist 2020 for reportasjen hun hadde i VG 27. august. Da lyste ordet hjernehelse over førstesiden på
landets største avis. Prisen ble delt ut at stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson.
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HJERNERÅDETS ORGANISASJON
Styret og styrets arbeid
Fra årets begynnelse i 2020 og fram til det digitale
årsmøtet 4. juni 2020 bestod styret av:
• Anette Storstein, styreleder
• Magne W. Fredriksen, nestleder
• Gudrun Østhassel, styremedlem
• Anne Hege Aamodt, styremedlem
• Einar Bryne, styremedlem
• Hogne Jensen, styremedlem
• Clive Bramham, styremedlem
Årsmøtet foretok gjenvalg av de personene som sto
på valg, slik at styrets sammensetning ble uendret.
Styret har hatt seks styremøter, hvorav bare styremøtet 3. februar var et fysisk møte. De øvrige har
vært digitale. I forbindelse med to av styremøtene
høsten 2020 gjennomførte styret to workshoper
med tanke på Hjernerådets strategiarbeid, det første
om Hjernerådets profil og det andre om organisasjonsutvikling og nettverksbygging.
Viktige saker for styret i 2020 har bl.a. vært:
• Tilpasning av aktivitetsplanen til en skiftende
situasjon pga. covid-19-smitten.
• Tiltak for å få maksimalt ut av Hjernehelsekonferansen 2020.
• Veksten i antall medlemmer og konsekvensene
for Hjernerådets arbeid og strategi.
• En mer stabil økonomi for Hjernerådet med
flere ben å stå på, eventuell mulighet for å drive
innsamling til arbeidet via Hjernerådetes facebookvegg.
• Søknad om å oppnå fullt medlemskap i Stiftelsen
Dam.
• Politisk påvirkning for oppfølging av hjernehelsestrategien og arbeidet i Helsedirektoratets Partnerskapsgruppe med samme formål.
• Arbeid med høringsuttalelser knyttet til saker fra
Stortinget og regjeringen.

Hjernerådets administrasjon
Hjernerådet hadde hele året to ansatte i 100 prosent
stilling. Det var en langtidssykmelding fra slutten av
mai og ut året. Vikar i 60 prosent stilling ble ansatt
fra 8. oktober for å gjennomføre Hjernehelsekonferansen 2020 og for å følge opp sosiale medier.
Hjernerådets aktivitet er større enn kapasiteten i
administrasjonen. Det ble derfor leid inn tjenester
til administrasjon, teknisk hjelp i forbindelse med

I 2020 fikk Hjernerådet fem nye medlemmer. Vår paraplyorganisasjon hadde per 31.12.2020 i alt 63 medlemsorganisasjoner, 26 brukerorganisasjoner og 37 fagmedlemmer.
Bildet viser Michaela Gjerstad som er knyttet til Norsk
Forening for Søvnmedisin. På styremøtet i juni ble de godkjent som medlem av Hjernerådet. Foto: Svein Lunde, SUS

digitale møter, designoppgaver og redigering av nettsiden, videoproduksjon og søknadsskriving.

Valgkomiteen og valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen var ikke på valg på årsmøtet i 2020.
Komiteen har derfor hele året bestått av:
• Mona Enstad
• Hanne Flinstad Harbo
• Guttorm Eldøen
I slutten av november startet valgkomiteen arbeidet
med å forberede valgene på årsmøtet i 2021.

Hjernerådets årsmøte 2020
Hjernerådet skulle hatt årsmøte på Schafteløkken
i Oslo den 31. mars 2020. Pga. covid-19-pandemien
ble årsmøtet utsatt og gjennomført som et digitalt
årsmøte 4. juni. På dette tidspunktet hadde Hjernerådet 60 medlemsorganisasjoner. 47 var til stede på
årsmøtet, mens 13 hadde forfall. Årsmøtet behandlet
vanlige årsmøtesaker som årsmelding, årsregnskap
og gjennomføring av valg. Det planlagte faglige
programmet ble ikke gjennomført. Protokollen for
Hjernerådets årsmøte 2020 ble undertegnet av
Rolf Ledal fra Hjernesvulstforeningen og Ragnhild
Berling Grande fra NEVSOM. Den signerte protokollen ble sendt til Hjernerådets medlemsorganisasjoner.
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Hjernerådets medlemmer, medlemsinformasjon og medlemskontakt
Hjernerådet fikk i 2020 fem nye medlemmer:
• Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn
og unge, RHABU, godkjent på styremøtet 2. februar
2020. RHABU er knyttet til Helse Sør-Øst RHF.
• Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap, godkjent
på styremøtet 31. mars 2020.
• Norsk Forening for Søvnmedisin, godkjent på styremøtet 15. juni 2020.
• Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, godkjent på styremøtet 1. september 2020.
• SANE Norge, godkjent på styremøtet 12. oktober
2020.
RHABU og Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap
ble i henhold til statuttene formelt godkjent av medlemsorganisasjonene på det digitale årsmøtet 4. juni.
Norsk Forening for Søvnmedisin, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og SANE Norge ligger til
formell godkjenning sammen med godkjenning av
årsmeldingen på årsmøtet 2021.
Ingen medlemsorganisasjoner meldte seg ut av
Hjernerådet i 2020. Per 31.12.2020 hadde Hjernerådet dermed 63 medlemmer. 26 er brukerorganisasjoner. 37 er fagmedlemmer dvs. faglige foreninger,
forsknings- og kompetansemiljøer, samt behandlingsinstitusjoner.
Hjernerådets medlemmer fikk i 2020 tilsendt 12
interne informasjonsmail. Internmailene går til alle
kontaktpersoner som medlemmene har oppgitt, ca.
215 personer. Det ble gjennomført medlemsbesøk
til to av medlemmene i januar. Pga. covid-19 var det
ikke andre fysiske medlemsbesøk i 2020. Det var
imidlertid tett telefon- og mailkontakt med mange av
medlemmene gjennom hele året i forbindelse med
møter, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbeid
m.m.

tegien. Gruppen hadde ingen møter i 2020, og de
regner sitt arbeid som avsluttet.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget består av professor Nils Erik Gilhus (leder), forskningssjef i Nasjonalforeningen Anne
Rita Øksengård og professor John-Anker Zwart.
Utvalget hadde planlagt møte i begynnelsen av april,
men dette ble avlyst pga. pandemien. Det har ikke
vært andre møter i utvalget i 2020, men administrasjonen har hatt jevnlig kontakt på telefon og mail
med utvalgets leder.

Samarbeidsavtaler og samarbeid
• Hjernerådet har en intensjonsavtale om samarbeid
med Rådet for psykisk helse. Under Forskningsdagene arrangerte vi et møte sammen på Litteraturhuset i Oslo, se under.
• Hjernerådet har ingen formell samarbeidsavtale
med EU-prosjektet Lifebrain, men vi har samarbeidet tett i flere år bl.a. om den globale hjernehelseundersøkelsen. I juni arrangerte Lifebrain og
Hjernerådet et europeisk webinar om hjernehelse,
se under.
• Det er heller ingen formell avtale mellom Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network, men
i flere år har det vært samarbeid om åpne publikumsmøter. I 2020 hadde vi to slike, se under.

Medlemskap i andre organisasjoner
• Hjernerådet søkte fullt medlemskap i Stiftelsen
Dam og ble godkjent som medlem i oktober.
• Hjernerådet meldte seg i 2020 inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
• Hjernerådet meldte seg i 2020 inn i Norges Innsamlingsråd.
• Hjernerådet er medlem av European Brain Council
(EBC). Medlemskapet fornyes annethvert år og ble
fornyet i 2020.

Rådgivningsgrupper

POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID OG OPPFØLGING AV HJERNEHELSESTRATEGIEN

Hjernerådet har to rådgivningsgrupper oppnevnt av
styret:

Endrede kontaktmuligheter

Rådgivningsgruppen for oppfølging av hjernehelsestrategien:
Gruppen består av gen.sekr. Mona Enstad (leder),
professor Hanne Flinstad Harbo, professor Bjørnar
Hassel og gen.sekr. Eva Buschmann. Gruppen har
gitt styret innspill til arbeidet med hjernehelsestra4

I 2020 ble det vanskeligere å få kontakt med politikerne. Stortinget er stengt for møter, og alle høringer
med komiteene foregår digitalt. Den mer uformelle
kontakten med politikere ble svekket.

Påvirkningens innhold
Hjernerådet er aktive pådrivere både overfor Stor-

Sjakkmester Magnus Carlsen var hovedattraksjonen på samarbeidsmøtet med Merck og Hjernerådet i august. Med bind for
øynene spilte Magnus Carlsen sjakk med kjente personer. Budskapet til både Carlsen og arrangørene var at vi må ta vare på
hjernehelsen og stadig trene hjernen. Fra venstre Christel Kaada i Merck, Magnus Carlsen og Aud Kvalbein fra Hjernerådet.

tinget, regjeringen, Helsedirektoratet, RHF-ene m.fl.
for at Nasjonal Hjernehelsestrategi 2018-2024 skal
følges opp. Hjernerådet peker bl.a. på den store sykdomsbyrden knyttet til sykdom og skade i hjernen
og nervesystemet, at psykisk helse og uhelse har sitt
sete i hjernen, om behov for forsterket hjerneforsk–
ning, om forebygging av hjernesykdom og behovet
for en bred informasjonskampanje i befolkningen,
om behov for hjerneovervåkning på de nevrologiske
avdelingene, for flere pakkeforløp for hjernesykdommer og bedre behandling, bedre tilbud for migreneog hodepinepasienter, større satsing på habilitering
og rehabilitering, behov for gode palliative tjenester
for hjernepasienter der de bor og god oppfølging av
deres pårørende, behov for et nasjonalt kvalitetsregister innen hjernehelse, at brukerorganisasjonene
må benyttes mer ved lærings- og mestringssentrene
m.m. Hjernerådets vedtatte handlingsprogram brukes som grunnlag for påvirkningsarbeidet.

Arbeid med statsbudsjettet
Hjernerådet sendte i januar et notat til regjeringen
med innspill til utarbeidelse av statsbudsjett 2021,
samt innspill til oppdragsbrev for 2020 til underliggende direktorat og etater.

Arbeidet med statsbudsjettet ble fulgt opp høsten
2020 med budsjettnotat til Stortinget og deltakelse
i digital budsjetthøring i helse- og omsorgskomiteen
om regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Vi
sendte også skriftlige innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Helsedirektoratets partnerskapsgruppe
for hjernehelsestrategien
Helsedirektoratet har en partnerskapsgruppe for
oppfølging av hjernehelsestrategien. Hjernerådet har
tre medlemmer i gruppen, inkludert en representant
fra fagmiljøene som Hjernerådets styre utpeker.
Gruppen hadde møte 30. januar, 17. september og
24. november. Det planlagte møtet i april ble avlyst
pga. pandemien. Gruppen gir innspill til Helsedirektoratets arbeid. Alle dokumenter som produseres, er
Helsedirektoratets.
Regjeringen følger opp hjernehelsestrategien bl.a.
gjennom oppdrag til Helsedirektoratet. I sitt oppdragsbrev for 2020 ba statsråden om at direktoratet
utreder bedre tilbud for migrene- og hodepinepasienter. Dette er en sak som Hjernerådet har løftet
fram i flere år, både i Stortinget og overfor regje5

ringen. Oppdraget er forsinket pga. pandemien, men
det er forventet en utredning på nyåret 2021. Hjernerådet har i flere år sammen med andre aktører
oppfordret helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
til å besøke Dansk hovedpinecenter i København. I
februar 2020 gjennomførte komiteen dette besøket.

•

•

Helsedirektoratet jobber også med bedre tilbud til
ALS-pasientene, en sak som Hjernerådet har løftet
fram sammen med andre aktører. Arbeidet med
Parkinson-Net har mistet momentum etter at ansvaret for nettverket ble flyttet fra departementet til de
regionale helseforetakene. Hjernerådet holder
denne saken varm gjennom sine kanaler og notater.

•

Annet lobbyarbeid overfor politikere

•

• Tidlig på året sendte Hjernerådet brev til alle partiene som er representert på Stortinget, med innspill
til deres programprosesser.
• Hjernerådet har gjennom året hatt seks møter med
politikere der aktuelle saker knyttet til hjernesaken
er tatt opp.
• 13. august deltok generalsekretæren i en paneldebatt om demens og Alzheimer og kostnadene
knyttet til slik sykdom både for den enkelte og for
samfunnet. Møtet ble arrangert av legemiddelfirmaet Biogen. Ap, Høyre og KrF var representert i
debatten med stortingspolitikere.
• 9. november deltok generalsekretæren i en rundebordskonferanse om depresjon arrangert av
legemiddelfirmaet Janssen. Lederen av Stortingets
helse- og omsorgskomité deltok på møtet.

Kontakt med Forskningsrådet
31. januar hadde Hjernerådet møte med områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet om
behovet for hjerneforskning og tydeliggjøring av utfordringene fra hjernesykdommene. Fra Hjernerådet
deltok Anette Storstein, Clive Bramham, Lars Jacob
Stovner (på Skype) og Aud Kvalbein. Oppfølgingsmøtet i april ble dessverre avlyst pga. pandemien. Det
har ikke vært mulig å få til flere slike møter i 2020.

Høringsuttalelser
Hjernerådet har arbeidet med høringer til Stortinget
og regjeringen og avgitt følgende høringsuttalelser,
notater og brev:
• Høringsuttalelse om ny e-helselov og endringer i
IKT-standardforskriften.
• Høringsuttalelse til Grimstadutvalget om medisinutdanningen i Norge, antall studieplasser.
• Notat til Helse- og omsorgsdepartementet om

6

•

•

evaluering av Nye metoder og Beslutningsforum.
Høringsuttalelse om Autisme- og Touretteutvalg–
ets innstilling NOU 2020:1: Tjenester til personer
med autismespekterforstyrrelser og personer med
Tourettes syndrom.
Høringsuttalelse om forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten.
Innspillsnotat til Helse Sør-Øst om et nasjonalt løft
for barn og unge med omfattende og sammensatte
funksjonsnedsettelser.
Innspillsnotat til Kunnskapsdepartementets prosess for å lage ny strategi for rekruttering av de
beste talentene til forskning og utdanning.
Høringsnotat til Stortingets utdannings- og
forskningskomite om statsbudsjett 2021.
Høringsuttalelse til regjeringen om utkast til nasjonal veileder – gode helse- og omsorgstjenester til
personer med utviklingshemming.

Høringsmøter, innspillmøter og
skriftlige notat
• Høringsnotat til Stortinget og deltakelse på høring
om Meld.St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023.
• Notat og deltakelse på innspillsmøte i Helse- og
omsorgsdepartementet om Demensplan 2025.
• Notat og deltakelse på innspillsmøte i Helse- og
omsorgsdepartementet om regjeringens pårørendestrategi.
• Notat til Stortingets helse- og omsorgskomite og
deltakelse på høring om Meld.St.24 (2019-2020)
om lindrende behandling og omsorg.
• Høringsnotat til Stortingets helse- og omsorgskomite om statsbudsjett 2021 og deltakelse på deres
høring om statsbudsjettet.

Møter i European Brain Council (EBC)
• EBCs årlige fysiske møte for nasjonale hjerneråd
som var planlagt i Paris i mai, ble avlyst pga. pandemien.
• Hjernerådets styreleder og generalsekretær
deltok på den digitale generalforsamlingen til EBC
som ble gjennomført 10. desember. På dette møtet
ble Hjernerådet godkjent som medlem av EBC
for en ny toårsperiode, slik ordningen i EBC er for
nasjonale hjerneråd.

Deltakelse på EFNA-konferanse
i EU-parlamentet i Brussel.
18. februar deltok styreleder på en konferanse med
EU-parlamentet som ble arrangert av European Federation of Neurological Associations (EFNA). Dette

«Fra generasjon prestasjon til generasjon depresjon» var temaet for det populærvitenskapelige seminaret 4. februar. Dette
var før koronatiden med «stinn brakke» på Kulturhuset i Oslo. På talerstolen står Kari Løvendahl Mogstad, spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved NTNU, fastlege på Munkholmen legesenter og forfatter!

var et lobbymøte overfor EU-politikere for å fokusere på hjernehelsen. Styreleder deltok med et innlegg om den norske hjernehelsestrategien. Verdens
helseorganisasjon (WHO) og European Brain Council
(EBC) deltok blant andre på møtet.

ÅPNE PUBLIKUMSRETTEDE MØTER OG
UTADRETTET INFORMASJONSARBEID
Åpne publikumsrettede møter
Av planlagte møter i 2020 måtte tre møter avlyses
pga. pandemien, et populærvitenskapelig seminar i
april og to planlagte møter under Arendalsuka. Hele
Arendalsuka ble som kjent avlyst av arrangøren. For
de andre møtene i aktivitetsplanen ble det laget digitale løsninger. Høsten 2020 ble streaming av møter
over Facebook plaget med mye spam. De som sto
bak, ønsket å få publikum over på falske lenker for å
få dem til å betale for deltakelse, altså svindel. Disse
problemene gjaldt ikke bare Hjernerådet, men også
mange andre organisasjoner.
For Hjernerådet var særlig møtet 23. september under Forskningsdagene utsatt for spam. For å beskyt-

te webinarene på Hjernehelsekonferansen laget vi
forhåndsopptak og publiserte disse til fastsatte tider
på Facebook i stedet for livestream.
Også i 2020 oppnådde Hjernerådets arrangementer stor oppmerksomhet og deltakelse. Videoer
fra møtene ligger på Facebook og har oppnådd høye
visningstall. Visninger på Facebook kan være korte,
men visningstallene er likevel så høye at det blir
riktig å si at Hjernerådet har nådd flere mennesker
med digitale møter enn gjennom de vanlige fysiske
møtene.
I 2020 arrangerte Hjernerådet elleve åpne, publikumsrettede møter:
• 4. februar på Kulturhuset i Oslo: «Fra generasjon
prestasjon til generasjon depresjon.» Ca. 150 deltakere. Møtet ble arrangert i samarbeid med Nansen
Neuroscience Network.
• 10. juni: Webinar knyttet til den globale hjernehelseundersøkelsen. Webinaret ble arrangert
sammen med Lifebrain. Hjerneforskere fra europeiske byer presenterte sine forskningsprosjekt.
Det var ca. 100 deltakere fra ulike land i Europa.
• 20. august: Webinar om «Fra prestasjon til depre-
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Hjernerådets første forskningsstipendiat, Margrethe Hansen, startet på sitt PhD-prosjekt i juni. Tittelen på prosjektet er
«Våkn opp! Husk søvn i depresjon». Hun er knyttet til Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Prosjektet er støttet av
Stiftelsen Dam.

sjon». Dette var erstatning for et planlagt møte
under Arendalsuka. Møtet ble arrangert sammen
med Nansen Neuroscience Network. På det meste
var det over 800 som fulgte streamingen.
• 25. august: «Et sjakktrekk for hjernen». Møtet var
et samarbeid mellom Merck og Hjernerådet og var
planlagt til Arendalsuka. Det ble først omgjort til et
åpent møte i Vika kino i Oslo, for å ende opp som
et møte med noen få spesielt inviterte i kinoen og
med et stort digitalt publikum. Årsaken var lokal
koronasmitte som måtte håndteres. Sjakkmester
Magnus Carlsen spilte blindsjakk med kjente personer, mens lege og hjerneforsker Kaja Nordengen
snakket om hjernetrening. Hjernerådets generalsekretær hadde innledningsinnlegget. Videoen fra
møtet ble lagt ut på Hjernerådets facebookvegg og
oppnådde 13 300 visninger.
• 23. september: Webinar fra Litteraturhuset i Oslo
om «Hjernens formbarhet i møte med livsvansker».
Dette var et samarbeid mellom Hjernerådet og
Rådet for psykisk helse. På grunn av smittesituasjonen samlet vi bare innlederne og noen få gjester
på Litteraturhuset, mens publikum var digitalt. Videoen fra møtet fikk 8 800 visninger på Facebook.
• 26. oktober: 1. webinar av Hjernehelsekonferansen
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•

•

•

•

•

2020 om «Hjernen og covid-19 – god hjernehelse
etter pandemien». 3 800 visninger på Facebook.
28. oktober: 2. webinar av Hjernehelsekonferansen
2020 om «Dagens hjerneforskning gir oss et nytt
syn på hjernen». 8 400 visninger på Facebook.
29. oktober: Webinar om fatigue på Verdens
slagdag, et samarbeid mellom Hjernerådet og LHL
Hjerneslag som er medlem i Hjernerådet.
3. november: 3. webinar av Hjernehelsekonferansen 2020 om «Et klinisk blikk på hjernen som sete
for fysisk og psykisk helse». 5 400 visninger på
Facebook.
5. november: 4. webinar av Hjernehelsekonferansen 2020 om «Å leve med hjernen på godt og
ondt». 4 700 visninger på Facebook.
11. november: 5. webinar av Hjernehelsekonferansen 2020 om «Gir hjerneforskningen håp for fremtidens pasienter?» 10 100 visninger på Facebook.

Hjernehelsekonferansen 2020
Det er styret i Hjernerådet som oppnevner programkomiteen for Hjernehelsekonferansen. I komiteen for
konferansen i 2020 satt:
Ylva Østby, nevropsykolog og førsteamanuensis v/

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Norsk
Nevropsykologisk Forening.
Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet, nestleder i Hjernerådet.
Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus og professor
ved Universitetet i Oslo.
Magnar Bjørås, fagenhetsleder for Laboratoriemedisin ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,
NTNU i Trondheim, gruppeleder ved Klinikk for laboratoriemedisin Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.
Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge.
Rune Kroken, avdelingsoverlege ved Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Norsk psykiatrisk forening.
Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus.
Einar August Høgestøl, lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus.
Konferansen ble planlagt flere ganger etter hvert
som smittesituasjonen endret seg. Ved siden av
de fem webinarene som vi laget, produserte vi sju
podkaster med innlederne på konferansen, samt ti
skriftlige nettsaker til Hjernerådets nettside. På denne måten brukte vi stoffet maksimalt.
Erfaringene med podkastprosjektet og webinarprosjektet i 2019, som vi fikk støtte til fra Stiftelsen Dam,
kom godt med under produksjonen av webinarer og
podkaster for Hjernehelsekonferansen 2020.

Årets Hjernehelsejournalist 2020
Prisen til Årets Hjernehelsejournalist 2020 ble delt
ut under Hjernehelsekonferansen på webinar 5 som
var avslutningswebinaret. Vinneren ble frilansjournalist Marianne Thorshaug Kristiansen for hennes
store reportasje i VG 27. august om hjernehelse og
hjernetrening. Ordet hjernehelse dominerte denne
dagen førstesiden på landets største avis.
Prisen ble delt ut av stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson. I sin tale til prisvinneren sa han blant
annet: «Jeg er en av de mange tusener i Norge som
har hatt slag. Jeg var så redd, som er vanlig etter
slag. Hva kunne jeg gjøre for å trene opp hjernen min
igjen? Artikkelen deler god kunnskap og også håp
for oss som har en hjerne som har en skade.» Det
er ca. to år siden Wilkinson fikk hjerneskaden, men
med intensiv hjernetrening har han klart å få språket
tilbake.

Prisen til Årets Hjernehelsejournalist 2020 var et
grafisk blad av kunstneren Stig Andresen.

Hjernehelsekonferansen 2021
vil handle om søvn
Styret vedtok høsten 2020 at temaet for Hjernehelsekonferansen 2021 skal være om hjernen og søvn.
Styret oppnevnte også programkomité for neste års
konferanse. Komiteen består av:
Magne W. Fredriksen, nestleder i Hjernerådets styre
og nå generalsekretær i MS-forbundet.
Magnar Bjørås, fagenhetsleder for Laboratoriemedisin ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,
NTNU, gruppeleder ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus og professor ved
Universitetet i Oslo.
Marit Aschehoug, brukerrepresentant og sekretær i
Søvnforeningen.
Bjørn Bjorvatn, professor ved Universitetet i Bergen
og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer SOVno.
Aud Nome Dueland, nevrolog og privatpraktiserende hodepineekspert, engasjert fagperson i Hodepine
Norge.
Michaela Gjerstad, nevrolog og overlege ved
Stavanger universitetssykehus og styremedlem i
Norsk Forening for Søvnmedisin.

Videoer om hjerneforskningsprosjekt under
Forskningsdagene 2020
Hjernen var hovedtema for Forskningsdagene 2020.
Forskningsfestivalen ble noe amputert pga. pandemien. Hjernerådet hadde møte på Litteraturhuset
med digitalt publikum. Møtet ble streamet, se over.
Hjernerådets forskningsmedlemmer ble oppfordret
til å lage korte videoer om ulike hjerneforskningsprosjekt til Forskningsdagene. Hjernerådet sluttredigerte elleve videoer som var sendt inn av åtte av Hjernerådets forskningsmedlemmer. Videoene fikk felles
vignett for å få et helhetlig og gjenkjennelig preg. Videoene ble publisert på Hjernerådets facebookvegg
under Forskningsdagene 16.-27. september. Disse
ligger også på YouTube. Den beste videoen oppnådde 5 400 visninger på Facebook. Gjennomsnittlig
visningstall for de elleve videoene var ca. 2 500.

Arbeid med medier, sosiale medier og nettside
Publikums interesse for hjernen og hjernens sykdommer er stor, og oppmerksomheten om Hjernerådets arbeid øker jevnt. Styret og administrasjonen
har hatt innlegg og oppslag i mediene om hjernen
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og hjernehelse. Omtalen under er ingen fullstendig
oversikt.

25 800 følgere på Facebook. Facebookveggen er
Hjernerådets hovedkanal for kontakt med publikum.

Styreleder var hele året en aktiv blogger om hjernen og hjernehelse på nettsiden til Dagens Medisin.
I 2020 laget hun syv blogginnlegg – om epilepsi,
Parkinsons sykdom, hjerneslag, palliasjon for hjernepasienter bl.a. demensrammede, hjerneforskning
og det å være hjernesyk under pandemien.

Styreleder twitret på Hjernerådets twitter-konto. Her
har det vært økt aktivitet i 2020. Det var også økt
aktivitet på Instagram-kontoen mot slutten av året.

Styrets medlemmer har hatt innlegg og oppslag i
mediene om bl.a. palliasjon av barn med hjernesykdom, hjernen og covid-19, hjerneslag og logopedi,
behovet for mer hjerneforskning, og hjernen som
Norges neste store helseutfordring. Siden hjernen
var hovedtemaet på Forskningsdagene 2020, ble
Hjernerådet inkludert i Forskningsdagenes profilering da de i januar 2020 offentliggjorde hovedtemaet
for festivalen.
Lederen i Hjernerådets forskningsutvalg skrev artikkel om Hjernerådet og veksten i arbeidet de siste
årene og fikk toppoppslaget i nyhetsbrevet World
Neurology, som er nyhetsbrevet til World Federation
of Neurology. De har 122 foreninger for nevrologer
som medlemmer, og deres nyhetsbrev spres over
hele verden. Forskning.no laget en reportasje på engelsk om webinar 2 under Hjernehelsekonferansen
og publiserte i sine kanaler.

Hjernerådets nettside www.hjerneradet.no blir
oppdatert jevnlig med nyheter, høringsuttalelser,
mestringshistorier o.l. Trafikken på nettsiden øker
i forbindelse med arrangementer og konferanser.
Hver måned blir om lag to tusen sider på nettstedet lest. Brukerne av www.hjerneradet.no er særlig
interessert i Hjernerådets arrangementer, samt faktainformasjon om hva Hjernerådet er og gjør, hvem
som er medlemmer, og hvem som sitter i styret.
Nettsiden fungerer også som et arkiv over aktiviteten
til Hjernerådet.
Hjernerådet sendte i 2020 ut 8 eksterne nyhetsbrev
til 1315 mennesker som abonnerer på dette.

PROSJEKTARBEID
Hjernerådets prosjektarbeid er berørt av pandemien.
Noe av aktiviteten er satt på vent inntil videre.

Hjernerådets forskningsprosjekt «Våkn opp!
Husk søvn i depresjon»

Hjernerådet var medforfatter for en artikkel om den
globale hjernehelseundersøkelsen der Isabelle B.
Ljøsne i Lifebrain/Folkehelseinstituttet var førsteforfatter. Artikkelen ble i august publisert i Frontiers in
Public Health. Den globale hjernehelseundersøkelsen ble offentliggjort på et møte som Hjernerådet og
Lifebrain samarbeidet om i juni 2019. Undersøkelsen
ble promotert aktivt gjennom 2020 på Hjernerådets
kanaler. Målet var å få inn 1000 svar. Da undersøkelsen ble lukket 31. august 2020, var det kommet inn
27 000 svar fra 76 land. Norge var på tredjeplass
i antall svar, noe som er bra i forhold til folketallet.
Resultatene fra undersøkelsen kommer i 2021.

Hjernerådet fikk i oktober 2019 innvilget søknad til
Stiftelsen Dam om PhD-stipendiat for forskningsprosjektet «Våkn opp! Husk søvn i depresjon». Søknaden
var tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet
i Oslo. Forskningsstipendiaten i prosjektet takket
imidlertid ja til et annet PhD-prosjekt før innvilgelsen fra Stiftelsen Dam var klar. Prosjektet om
søvn og depresjon måtte derfor få godkjent en ny
forskningsstipendiat. Prosessen tok sin tid, men 1.
juni begynte Margrethe Hansen i stipendiatstillingen.
Hun er kommet godt i gang med arbeidet. Dette er
et treårig PhD-prosjekt, og Hjernerådet ser fram til å
følge Margrethe Hansen i hennes arbeid.

Aktiviteten på Hjernerådets facebookvegg er høy.
Det legges ut post daglig. Responsen er jevnt godt.
Vi ser økt respons fra publikum ved arrangementer.
Hjernerådet fikk over 4000 nye følgere på Facebook
i 2020. Det kom særlig mange nye i forbindelse med
forskningsvideoene vi la ut under Forskningsdagene
og gjennom arrangementene under Hjernehelsekonferansen. Ved årsskiftet hadde Hjernerådet ca.

Prosjektet «Hjernen på forskning.no»
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Gjennom Hjernerådet fikk forskning.no støtte
fra Stiftelsen Dam til et formidlingsprosjekt, der
de arbeider med informasjon om hjernen tilpasset barn og unge. Prosjektet er ettårig og startet
sommeren 2019. På grunn av pandemien er prosjektet noe forsinket. Det er også foretatt noen
tilpasninger som er godkjent av Stiftelsen Dam.

«Å leve med hjernen på godt og ondt» var temaet på
webinar 4 av Hjernehelsekonferansen 2020. Marius
Sjømæling (t.v.) delte erfaringer fra oppveksten om
konsekvensene av voksnes rusavhengighet. Nå
leder han BAR – Barn av rusmisbrukere. Fagfolk
lytter til han, her nevropsykolog og professor Merete
Glenne Øie, og nestlederen i Hjernerådet Magne W.
Fredriksen.

Endringene førte til forbedringer av prosjektet. Hensikten er å formidle hjernestoff til barn og unge, i alt
75 artikler. Artiklene publiseres på ung.forskning.no.

God stemning på webinar 2 av Hjernehelsekonferansen.

Fotoprosjektet «Hjernen er deg!»

fagsjef i psykologi og professor II Marianne Løvstad og

Hjernerådet fikk i juni 2019 støtte til et to-årig fotoprosjekt kalt «Hjernen er deg». Prosjektet hadde
god framdrift, og Hjernerådet leverte i mars 2020
en framdriftsrapport som ble godkjent av Stiftelsen
Dam. Etter nedstengningen av samfunnet
12. mars har prosjektet stoppet opp. Det gjenstår en
del fotografering av sårbare mennesker der fotografene er avhengig av å komme nær fotoobjektet for å
få gode bilder. Hjernerådet har søkt Stiftelsen Dam
om utsettelse av prosjektet og har fått dette innvilget.
Prosjektet vil starte opp igjen så snart det blir mulig.

Avsluttede prosjekt
Podkastprosjektet Hjernepodden serie 1 og webinarprosjektet, som vi fikk støtte til fra Stiftelsen Dam,
ble avsluttet med godkjente sluttrapporter våren
2020.

Professor og avdelingsleder Hanne Flinstad Harbo (t.v.),
overlege Jeanette Koht snakket om et nytt og framtidsrettet syn på hjernen.

HJERNERÅDETS ØKONOMI
Støtte fra offentlige myndigheter
• Hjernerådet fikk to mill. kroner på statsbudsjett
2020. Støtten er videreført i statsbudsjett 2021.
• Gjennom tilskuddsordningen «Informasjons- og
veiledningsarbeid om nevrologiske skader og
sykdommer» fikk Hjernerådet 300 000 kroner.
Mye av aktiviteten vi søkte om støtte til, var arrangementer under Arendalsuka som ble avlyst pga.
pandemien. Hjernerådet søkte derfor Helsedirektoratet om omdisponering til tilsvarende tiltak for
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samme målgruppe, og overføring til 2021. Dette ble
innvilget.
• Fra Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk Hjernerådet i
desember 178 888 kroner i momskompensasjon.
• Fra Forskningsrådet fikk Hjernerådet 237 000
kroner til gjennomføring av Hjernehelsekonferansen 2020. Konferansen kostet mer enn det vi søkte
om. Forskningsrådet godkjente sluttrapporten for
prosjektet på nyåret 2021.

Prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam
• I 2020 fikk Hjernerådet 600 000 kroner fra
Stiftelsen Dam til det andre året av fotoprosjektet
«Hjernen er deg!» Pengene er satt av i regnskapet
inntil prosjektet igjen kan starte opp.
• Hjernerådet fikk 755 000 kroner fra Stiftelsen
Dam til det første året av det treårige forskningsprosjektet «Våkn opp! Husk søvn i depresjon». Dette er penger til lønnsmidler for vår PhD-stipendiat
og driftsmidler til prosjektet.

Sponsorer
• Hjernerådet har hatt en toårig sponsor- og samarbeidsavtale med Orkla Health AS/ Møller’s. Avtalen ble i desember 2020 fornyet for ett år. Denne
støtten er viktig for Hjernerådet, og vi er svært
takknemlig for den.
• Firmaene Lundbeck og Jansen betalte kostnadene
til de utadrettede møtene 4. februar og 20. august
som Hjernerådet arrangerte sammen med Nansen
Neuorscience Network.
• EU-prosjektet Lifebrain betalte kostnadene til
webinaret 10. juni som ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom Hjernerådet og Lifebrain.
• Merck betalte kostnadene til møtet som Merck og
Hjernerådet samarbeidet om 25. august.
• Forskningsdagene gav gratis lokale på Litteraturhuset i Oslo til møtet som Hjernerådet og Rådet
for psykisk helse arrangerte 23. september under
Forskningsdagene 2020.

Innsamling og gaver
• Hjernerådets statutter har som en viktig målsetting
at Hjernerådet skal arbeide for å fremme forskning.
Dette innebærer bl.a. å prøve å skaffe midler til
hjerneforskning. Styret har drøftet mulighetene for
innsamling til hjerneforskningsprosjekt. I mars besøkte styrelederen og generalsekretæren Hjärnfonden i Sverige for å bli kjent med hvordan de
arbeider. Styret arbeider videre med disse tankene.
• Det har vært noen få bursdagsinnsamlinger på
Facebook til inntekt for Hjernerådet.
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Bankskifte
Hjernerådet skiftet bank i 2020 for å oppnå bedre
betingelser som en liten organisasjon. Vi har skiftet
fra Den norske bank til Sparebanken Sør.

Årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskapet og balansen for regnskapsåret 2020,
med tilhørende noter, et rettvisende bilde av organisasjonens stilling og resultat av virksomheten. Styret
bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift legges til
grunn ved avleggelsen av regnskapet.

ANNEN INFORMASJON
Miljøet: Hjernerådets virksomhet forurenser ikke
naturen.
Kjønnsbalanse: Hjernerådet hadde i 2020 to kvinnelige ansatte. Styret består av fire menn og tre kvinner. Styreleder er kvinne, styrets nestleder er mann.

OVERSIKT OVER HJERNERÅDETS
MEDLEMMER PER 31. DESEMBER 2020
Brukerorganisasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADHD Norge, www.adhdnorge.no
Afasiforbundet, www.afasi.no
ALS Norge, www.alsnorge.no
Autismeforeningen i Norge, www.autismeforeningen.no
Cerebral Parese-foreningen, www.cp.no
Foreningen Rastløse Bein, www.rastlos.org
Hjernesvulstforeningen, www.hjernesvulst.no
Hodepine Norge, www.hodepinenorge.no
Hørselshemmedes Landsforbund, www.hlf.no
Landsforeningen for Huntington sykdom, www.
huntington.no
Landsforeningen for ryggmargsskadde, www.lars.
no
Landsforeningen for slagrammede, www.slag.no
LHL Hjerneslag, www.lhl-hjerneslag.no
MS-forbundet i Norge, www.ms.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen, www.nasjonalforeningen.no
Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
Norges ME-forening, www.me-foreningen.com
Norges Parkinsonforbund, www.parkinson.no
Norsk Epilepsiforbund, www.epilepsi.no
Norsk forening for slagrammede, www.slagrammede.org

• Norsk Tourette Forening, touretteforeningen.no
• Personskadeforbundet LTN, www.personskadeforbundet.no
• PTØ Norge, www.ptonorge.no
• Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
(RH-foreningen) www.ryggmargsbrokk.no
• SANE Norge, www.sanenorge.no
• Søvnforeningen, https://sovnforeningen.no/

Faglige organisasjoner
• Medisinsk forening for nevrohabilitering,
https://legeforeningen.no/spesial/Medisinsk-forening-for-nevrohabilitering/Om-oss/Hvaer-MNH/
• Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening,
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/
fagmed/norsk-barne--og-ungdomspsykiatrisk-forening/
• Norsk barnelegeforening/ Norsk barnenevrologisk forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/
Norsk-barnelegeforening
• Norsk epilepsiselskap, www.epilepsiselskapet.no
• Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, https://beta.legeforeningen.no/Fagmed/
Norsk-forening-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/?mode=web
• Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi
• Norsk Forening for Søvnmedisin, https://nosm.no/
• Norsk hjerneslagforening, https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-hjerneslagforening/
• Norsk hodepinselskap, www.hodepineselskapet.no
• Norsk nevrokirurgisk forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrokirurgisk-forening
• Norsk nevrologisk forening, www.legeforeningen.
no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening
• Norsk Nevropsykologisk Forening, www.nevropsyk.org
• Norsk nevroradiologisk forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening
• Norsk psykiatrisk forening, www.norskpsykiatriskforening.no
• NSFs faggruppe for nevrosykepleiere, www.nsf.
no/faggrupper/nevrosykepleiere

Forskningsnettverk, forskningsgrupper
og kompetansemiljøer
• Bergen fMRI Group, www.fmri.uib.no
• Forskningsenhet for Nevrofag ved OUS, www.
ous-research.no/nru

• Kavli-instituttet i Trondheim v/ May-Britt Moser og
Edvard Moser, www.ntnu.edu/kavli
• Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap, https://www.ntnu.edu/nrsn/norwegian-research-school-in-neuroscience
• Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse,
www.aldringoghelse.no
• Nasjonal kompetansetjeneste for CSF/ME, https://
oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/
nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-cfsme
• Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, www.flåttsenteret.no
• Nasjonal kompetansetjeneste for MS, www.
helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/
nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose
• Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, www.
usn.no/optikkogsyn/
• NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, www.
nevsom.no
• Norwegian Neuroscience Society, www.ntnu.edu/
nns
• Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og
unge (RHABU), https://oslo-universitetssykehus.
no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu
• Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen, www.uib.no/k1/63749/forskergrupper
• Statped, www.statped.no

Behandlingsinstitusjoner
• Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus, https://oslo-universitetssykehus.no/
avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-nevrohabilitering
• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser,
www.frambu.no
• MS-senteret i Hakadal, www.mssenteret.no
• Nevroklinikken Ahus, www.ahus.no/avdelinger/
medisinsk-divisjon/nevroklinikken
• Nevrologisk avdeling Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus, https://oslo-universitetssykehus.
no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling
• Spesialsykehuset for epilepsi, www.oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika
• Sunnaas Sykehus HF, www.sunnaas.no
• Vikersund Bad Rehabilitering, https://vikersund-kurbad.no/
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Oslo, 1. februar 2021

Anette Storstein, styreleder				

Magne W. Fredriksen, nestleder

Gudrun Østhassel, styremedlem				

Anne Hege Aamodt, styremedlem

Einar Bryne, styremedlem				

Hogne Jensen, styremedlem

Clive Bramham, styremedlem				

Aud Kvalbein, generalsekretær

