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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar saken til orientering. 
  



 

2 
 

Oppsummering/bakgrunn 
Én av tre av innbyggere i Norge vil gjennom livsløpet erfare at de rammes av sykdom og 
tilstander som enten midlertidig eller kronisk påvirker hjernehelsen og kan medføre helsetap, 
nedsatt livskvalitet og død.  Helsedirektoratet publiserte i 2017 en statusrapport om 
hjernehelse i Norge og utfordret i rapporten regjeringen til å komme opp med en nasjonal 
strategi for å løse de utfordringene som ble trukket frem. Norges første nasjonale strategi for 
hjernehelse ble publisert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i desember 2017. 
 
Det ble i 2017 satt i gang et internprosjekt på Stavanger universitetssjukehus for å utrede en 
mulig etablering av et senter for hjernehelse.  
 
Konklusjonen fra utredningsprosjektet ble en anbefaling om å etablere en fellesarena, et 
senter for hjernehelse, der fagmiljø ved sykehuset pluss samarbeidspartnere kan gå 
tverrfaglig til verks for å løse utfordringer innen hjernehelse - dvs. tidlig oppdagelse, 
behandling- og oppfølging av sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av 
nervesystemet.  
 
Med et økt fokus, både nasjonalt og globalt, på hjernehelse, samt behovet for tverrfaglig 
tilnærming til komplekse helseutfordringer, er timingen svært bra for å samle og løfte de 
allerede gode miljøene ved SUS. Målet med senter for hjernehelse er å få til «mer, bedre og 
større» sammen.  I tillegg er det et en viktig målsetting å kvalifisere til mer ekstern 
forskningsfinansiering (inkludert fra EU), samt å bli en foretrukken samarbeidspartner for 
andre sterke fagmiljø nasjonalt og internasjonalt.  
 
Utredningsprosjektet anbefaler å satse spesielt på kliniske behandlingsstudier og 
brukermedvirkning. 

Konklusjon  
Adm. dir. legger fram saken til orientering. Det vil bli gitt en muntlig presentasjon av arbeidet 

i styremøtet 

 
 
 

Vedlegg: Prosjektrapport «Senter for Hjernehelse ved SUS» 2018 
 
 

  


