
«Hjernen på godt og vondt»
– et seminar for alle som har en Hjerne… 

11. april kl. 17.30 - 20.00, Store sal på Rikshospitalet
Arrangør: Oslo Universitetssykehus/ Nevroklinikken og den hjernesyke eks. konserndirektøren 

med parkinson, og forfatter av to bøker om hjernen, Jan Kærup Bjørneboe. 
Adkomst: trikk 17 og 18 går nesten inn i auditoriet. I tillegg stor parkering.

– Du vil møte professor  og leder av nevrologisk avdeling OUS Hanne F. Harbo. Hun vil fortelle litt om ledelsen av OUS
(Rikshospitalet/Ullevål) sin store nevrologiske avdeling og gi oss en status på hvor vi står i Norge innen ulike hjernesykdommer. 

– Hvordan har du og jeg kommer så langt som vi har kommet gjennom noen tusen år? 
Professor og biolog Dag O. Hessen kommer med en interessant historie om hjernen og dermed vår arts utvikling.

– Møt overlegen ved nevrologisk avdeling som kan mer enn sin nevrologi. 
Vidar Gundersen forteller om Andre Bjerke og hans alkoholvaner og leser dikt av denne fantastiske lyrikeren.

– Tre med Parkinson og en parkinsontrener. Livet? Fremtiden? Familie? Hvordan lever de med Mr. P? Parkinsonistene Carl Høgset,
dirigent Grex Vocalis holder fortsatt i taktstokken, Ingjerd Fjeldstad surfer på nettet over hele verden for å finne det siste om
parkinson, Silvia Bedini, fysioterapeut som selv fikk parkinson da hun var 35 år og er dermed behandler og pasient. Møt også

treneren Rita Hartford som har møtt flere hjernesyke enn de fleste og som vet at trening gir resultater.

– Fra fastlegen til nevrologen. Hvordan tenker en fastlege ved mistanke om nevrologiske sykdommer? Hvordan starter nevrologen
sin undersøkelse? Møt spesialist i allmennmedisin Tone Jørgensen og overlege ved nevrologisk avdeling Merete A. Lyngstad.
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