
Studien støttes av: 

• Fysiofondet 

• HelseForsk 

• Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn 

• Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU 

• Felles forskningsutvalg St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walking Easier with cerebral palsy 

 

Et godt år går mot slutten  

– neste år skal bli enda bedre! 

 

 

2016 går mot slutten, og vi er virkelig kommet i gang! Vi 

ser imidlertid at vi på rekrutteringssiden er på etterskudd, 

og jeg håper derfor at alle deltakende sentre vil 

intensivere rekrutteringen av deltakere i 2017. Et stort 

lyspunkt er jo at vi har fått med oss Haukeland sykehus! 

Vi gleder oss til oppstartsmøtet der i januar, og er sikre 

på at deltakelsen fra Bergen vil øke våre muligheter til å 

lykkes betraktelig! Et viktig rekrutteringstiltak er å formidle 

kunnskap om at studien pågår. I Trondheim vil om kort 

tid informasjon om studien bli lagt ut på St. Olavs 

Facebook-sider, og vi håper at vi også kan få lagt ut 

informasjon om studien også ved de andre 

utprøvingssentrene, deltakende sykehus, og muligens 

også i primærhelsetjenesten. En artikkel om studien er 

allerede trykket i CP-bladet.  

Med håp om ytterligere intensivert innsats i 2016, vil jeg 

takke alle sammen for samarbeidet i året som gikk og 

ønske alt godt for 2017. 

 

Det er 16 deltakere som er inkludert i studien. Figuren 

viser rekruttering fordelt på deltagende sentre.
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Formidling 
På WE-studiens hjemmeside www.stolav.no/we-studien 

er det nå lagt ut bilder og kontaktinformasjon til alle 

studiemedarbeidere som er involvert i prosjektet. 

  

På kalenderen 

God jul 

og 

godt nyttår! 

Innen utgangen av 2016 skal alle deltakende sentre 

sende inn en statusrapport til studieledelsen. 

 

27. januar 2017:  

 Oppstartsmøte ved WE-studiens femte 

studiesenter; Haukeland Universitetssykehus, 

med Ånen Aarli som hovedutprøver.  

 WE-studien presenteres på CP-konferansen i 

Oslo. 

 

8. mars 2017 er neste møte i utvidet ledergruppe hvor 

alle hovedutprøverne, samt studieledelsen deltar. 

 

 

Høstseminar 
23 av prosjektmedarbeiderne møttes til høstseminar på 

Hurtigruteskipet Nordkapp 2.-3. november. Det var en 

vellykket tur både faglig, sosialt og værmessig. Her er 

alle seminardeltakerne samlet på dekk. 
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