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AKTUELT I FORENINGEN    

Med hjernen på dagsordenen412

Hvert år i uke 11 samles flere hundre nevrologer til fem lærerike og 
spennende fagdager i Oslo.

– Dette er den viktigste nasjonale nevrologi-
konferansen i Norge, sier leder i Norsk nev-
rologisk forening, Anne Hege Aamodt.

Årets nevrodager som er de arrangeres for
29. gang, har et rikholdig og spennende pro-
gram med temaer som hjerneslag, Parkin-
sons sykdom, hodepine, nevromuskulære
sykdommer, epilepsi og MS. Statusrapporten
for hjernehelse som ser ut til å resultere i en
strategiplan er også viet plass.

I  åpningsforedraget vil hjerneforsker
Marianne Fyn snakke om nevroplastisitet og
hvordan hjernen llagrer minner. Fyhn var
førsteforfatter på hovedartikkelen som May-
Britt og Edvard Moser fikk Nobel-prisen for.
Hun leder nå en egen forskergruppe ved
Universitetet i Oslo (UiO).  I tillegg vil pro-
fessor Pål Gulbrandsen ved UiO holde fore-
drag om pasientmedvirkning.

Kampanje og tiltakspakke 
for hjerneslag
Torsdag er temaet nye retningsslinjer for
hjerneslag.

I oktober 2016 lanserte Helsedirektoratet
en nasjonal informasjonskampanje om hjer-
neslag der det nevrologiske fagmiljøet var
en av pådriverne. Målet var at flere skulle bli
oppmerksomme på symptomene og raskt ta
kontakt med 113 ved mistanke om hjerne-
slag.

– På den måten kan flere få behandling i
tide og overleve med god livskvalitet, sier
Aamodt.

Effekten av kampanjen er nå under evalu-
ering.

– Den nasjonale kampanjen og økt opp-
merksomhet på hjerneslag var en gyllen
anledning til å sette fokus på og jobbe videre
med slagorganiseringen, sier hun.

Ny nasjonal retningslinje er snart klar.
Deretter vil Helsedirektoratet gjøre klar pak-
keforløp for hjerneslag. Det pågår dessuten
en prosess med standardisering og sertifise-
ring av europeiske slagenheter som også er
aktuell i Norge.

– Den nye rapporten fra Helse Sør-Øst om
«Sykehus i nettverk» viser en modell for
slagorganisering som kan få stor betydning
for regionen, men som også er anvendbar i
andre regioner og innen helt andre fagfelt enn
hjerneslag, sier Anne-Hege Aamodt og leg-
ger til at det for tiden foregår mye på hjerne-
forskningsfeltet. Det er bygget opp nye forsk-
ningsnettverk der det er gjennomført akutt-
behandlingsstudier og nye multisenterstudier
er i gang.

Årsmøte med seminar
Norsk nevrologisk forening avholder som
tidligere år også årsmøte i forbindelse med
Nevrodagene. For første gang arrangeres et
seminar i tilknytning til årsmøtet. Temaet de
har valgt er spesialistutdanning.

Leder av den danske nevrologiforeningen,
avdelingssjef på Herlev hospital i Køben-
havn, Jesper Erdal er invitert til å snakke om
utdanningsopplegget de har utviklet hos seg.
Sammen med kollega Mette Lindelof vil han
snakke om nevrologiutdanningen i Norden.
– Hva i den danske utdanningsmodellen kan
vi ta med oss inn i det norske systemet og
hvilke fellesnevnere har vi, er noen av spørs-
målene som tas opp.

– Dette virker veldig interessant og vil
være anvendbart i alle spesialiteter, sier
Anne-Hege Aamodt.

Fra Norge er Elisabeth Arntzen, prosjekt-
leder og utdanningssjef i Helse Sør Øst RHF
invitert til å snakke om prosjekt for etable-
ring av ny spesialistutdanning i helsefore-
takene, mens utdanningssjef Nina Evjen i
Legeforeningen vil fortelle om status i Lege-
foreningens arbeid med utdanningen.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk forening

NOTISER

Helsepolitisk barometer 2017

Tirsdag 28. mars presenterer Kantar TNS 

ferske resultater fra Helsepolitisk baro-

meter 2017 med påfølgende politisk 

debatt om hva resultatene betyr for norsk 

helsepolitikk?

Hvilke forventninger har velgerne til 

ulike aktører når det gjelder å skape et 

velfungerende helsevesen, hva mener 

velgerne regjeringen bør fokusere på 

i helsepolitikken og hva gjør politikerne? 

er blant temaene for debatten.

Legeforeningens president Marit Her-

mansen er en av flere aktører som vil 

kommentere resultatene.

Resultatene fra undersøkelsen blir 

presentert i Tidsskriftet nr. 7/8.

Nytt fra Utdanningsfond II og III

Leger i spesialisering får fra 1.1. 2017 kun 

refusjon for kurs tellende for spesialiteten 

avholdt i Norge. Det er gjort unntak fra 

denne regelen innenfor enkelte spesiali-

teter med få utdanningskandidater. Hvilke 

dette gjelder fremgår på nettsidene om 

Utdanningsfond III. 

(www.legeforeningen.no/Utdanning/)
For Utdanningsfond II er utgifter i for-

bindelse med deltakelse på kurs utenfor 

Norge for leger i spesialisering begrenset 

til Nordisk kongress i allmennmedisin.

Digital søknad
Det er nå mulig å sende søknad om kurs-

refusjon digitalt. Søknadsskjema ligger 

på nettsidene under henholdsvis Utdan-

ningsfond II og III. Du må være innlogget 

på www.legeforeningen.no for å sende 

søknaden digitalt. Husk å benytte ett 

skjema per kurs. Bekreftelse på at søkna-

den er registrert blir sendt til din e-post.

Søknadsfrist
Husk at søknadsfrist er tre måneder etter 

kursets slutt.

Frist for ettersending av bilag er tre 

måneder etter at bilag er etterspurt.

Doktor i Nord blir digital

Etter mer enn 20 år legger Nordland og 

Finnmark legeforening ned papirutgaven 

av Doktor i Nord.
Bladet blir nå kun å finne i digital form 

som doktorinord.no.
– Vi vil fortsett bidra til identitet, god 

kommunikasjon med medlemmene og for-

telle om legelivet i nord i den digitale utga-

ven, sier journalist i bladet Tove Myrbakk.

VIKTIGE FAGDAGER: Anne-Hege Aamodt ser frem til 
årets nevrodager. Foto: Lise B. Johannessen


