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Invitasjon til åpningen av det norske Hjerneåret  

i Universitetets aula i Oslo 19. februar 

Det nærmer seg åpningen av det norske Hjerneåret 2015. Vi vil gjerne invitere dere til 

åpningsarrangementet i Universitetets aula i Oslo om ettermiddagen torsdag 19. februar.  

Det norske Hjerneåret 2015 er en del av det europeiske Hjerneåret. Det europeiske hjernerådet 

koordinerer Hjerneåret i et omfattende samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner, faglige 

organisasjoner og industrien. Det er tre hovedformål med Hjerneåret:  

1. Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger hjernesykdommer 

2. Å forbedre omsorg og behandling for de som lider av hjernesykdommer 

3. Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer 

 

Det er 20 år siden forrige gang Hjerneåret ble arrangert i Norge, og vi satser på like sterk 

oppslutning og markering som i 1995. Denne gangen arrangeres Hjerneåret i samarbeid mellom 

Norsk nevrologisk forening, Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network.  

Det foreløpige programmet for åpningsarrangementet: 

 Hilsen ved rektor Ole-Petter Ottersen, Universitetet i Oslo 

 The Year of the Brain, Mary Baker, Det europeiske hjernerådet 

 Current status and the future perspective of neuroscience, President Raad Shakir , World 

Federation of Neurology 

 Gitterceller, førsteamanuensis Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo 

 Å leve med kronisk nevrologisk sykdom, Helene Wangberg, leder i Oslo MS-forening 

 Smakebiter fra moderne nevrologi, Espen Dietrichs, Oslo Universitetssykehus 

 Den russiske konsertpianisten med MS, Olga Bobrovnikova  

 

Vi sender ut egne invitasjonskort på nyåret. Velkommen!  

Gledelig jul og godt nytt år! 

 

Med vennlig hilsen på vegne av Hjerneår-komiteen 

      

Anne Hege Aamodt Hanne Flinstad Harbo       Leif Rune Skymoen 

Leder, overlege dr. med. Leder, professor, overlege       Daglig leder  

Norsk nevrologisk forening Hjernerådet         Nansen Neuroscience Network 

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus  


