
 

Nordisk Nettverksmøte Nevrorehabilitering 3./4. september 2015 
Auditorium Sunnaas sykehus, Oslo /Norge  

 

Torsdag 3. september 

Fra 0830 Registrering, kaffe og rundstykker (ferge fra Aker brygge 08.13) 

0915 Velkommen 
Hilsen ved Einar Magnus Strand, administrerende direktør, Sunnaas sykehus 
Jan Schwenke, musiker og foredragsholder (www.hodethalter.no) 
Praktiske opplysninger v/Frank Becker 

0945 Organisering av spesialisert nevrorehabilitering i de nordiske landene – Presentasjon og 
diskusjon 

1100 Lunsj  

1200 Tverrfaglig rehabilitering i de nordiske landene – Presentasjon og diskusjon 

1315 Pause 

1330 Arbeidsgruppe 1, sesjon A 

1500 Pause med kaffe, vaffel & postersesjon 

1530 Mohit Kothari: Oral health – something to worry about in neurorehabilitation? 

1615 Stiftelsesmøte av Nordisk Nettverk i Nevrorehabilitering 

1700 Transport til sosialt samvær, uteaktiviteter og middag på øya ”Steilene” 

1900 Middag (grillbuffé) 

Ca 2200 Ankomst Aker Brygge (direkte båttransport fra Steilene) 

 

Fredag 4. september 

0915 Eksempler på nordisk samarbeid – rammer, muligheter, utfordringer: 
Hans-Petter Aarseth (Helsedirektoratet): Nordisk samarbeid om høyspesialisert medisin 
Anette Halvorsen (leder Norsk ryggmargsskaderegister): Nordisk ryggmargsskaderegister 
Marianne Holth Dybwad (daglig leder Sunnaasstiftelsen): Camp spinal 

1015 Pause med kaffe & kjeks 

1030 Arbeidsgruppe 2 

1200 Lunsj & postersesjon 

1245 Arbeidsgruppe 1, sesjon B 

1345 Høydepunkter fra arbeidsgruppene, 
planer for videre samarbeid 

1430 Avslutning (bussavgang 14.42, ankomst Aker brygge 15.23) 

ev: Omvisning Sunnaas sykehus for de som ønsker 
(bussavgang 15.22, ankomst Aker brygge 16.03) 

  

http://www.hodethalter.no/


 

Arbeidsgrupper 

Det er satt av god tid for arbeidsgrupper, som er ment å brukes til utveksling av erfaringer og planlegging av 

videre nordisk samarbeid. 

Deltakerne fra de forskjellige landene møtes, utveksler erfaringer og diskuterer. Det er satt av god tid slik at 

man får utvekslet erfaringer og diskutert diagnostikk, behandlingsopplegg mm. Arbeidsgruppene skal være 

klart klinisk rettet og praktisk orientert, ikke rene forskerdiskusjoner. De inneholder ikke undervisning om 

aktuelt tema, og det forutsettes at deltakerne grunnleggende kjenner til aktuelt tema og har egen erfaring 

med det. Forbedring av kunnskapsbasert praksis og mulig videre nordisk samarbeid står i fokus. 

Hver deltaker velger for henholdsvis ”Arbeidsgruppe 1” og ”Arbeidsgruppe 2” hvilken arbeidsgruppe en 

ønsker å delta på. ”Arbeidsgrupper 1” har to tidspunkter, et tidspunkt torsdag og et fredag, med de samme 

deltakerne. 

 

Arbeidsgrupper 1 (sesjon A: 3.9. 1330 – 1500, sesjon B: 4.9. 1245 – 1345) 

 Tverrfaglig implementering av kunnskapsbasert praksis (Hanne Munk) 

 Teknologiassistert trening (inkl. VR, eksoskjelett o.l.) (Iris Brunner, Jim Jensen) 

 Hvordan håndteres udfordrende adfærd hos hjerneskadede patienter i praksis? Erfaringsudveksling 

med utgangspunkt i personaleorienteret og patientrelateret registreringsskema (Agitated Behavior 

Scale) (Lene Lund Sørensen) 

 Pasienter med bevissthetsforstyrrelse (Solveig Hauger) 

 Locked-in syndrom (Frank Becker, Kjersti Falch) 

 

Arbeidsgrupper 2 (4.9. 1030 – 1200) 

 Nordisk sommerskole i nevrorehabilitering (Iris Brunner, Merete Stubkjær Christensen) 

 Rehabilitering ved lette til moderate kognitive vansker (Jan Stubberud) 

 Medikamentell behandling av kognitive og atferdsvansker ved ervervet hjerneskade (Catharina 

Deboussard) 

 Ledelse, drift og bemanning av rehabiliteringsavdelinger (Hanne Holmgren) 

 Dysfagi (Daniela Jakobsen) 

 


