
Nyhetsbrev fra Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS  - august 2018 

2 nye psykologer ansatt  
I forbindelse med våre den ene av våre to nye leveranser, har vi ansatt to nye psykologer.  
Det betyr at vi nå har fire psykologer ansatt på Skogli.  
Leveransen stillingene er knyttet opp mot er «Arbeidsrettet rehabilitering for personer med angst og 
depresjon». Dette er et poliklinisk tilbud, for personer bosatt i Oppland, og inntil 1 times kjøreavstand 
til Lillehammer.  
For mer informasjon om avtalene, se vår hjemmeside. 

Dere alltid kan finne mer informasjon om Skogli på vår hjemmeside – her.  
Dette nyhetsbrev har blitt sendt til deg fra  
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
Ønsker du ikke flere nyhetsbrev, send en e-post til nyhetsbrev@skogli.no  

Vi trenger fortsatt flere henvisninger fra slagpasienter 
Fint om dere kan fortelle om vårt slagtilbud, om dere skulle være i fora hvor dette er aktuelt.  
Dere finner informasjon om vårt slagtilbud her:  
http://www.skogli.no/rehabilitering/vart-rehabiliteringstilbud/hjerneslag/   
 
http://www.skogli.no/u/annonse-i-dagbladet_hjernen_og_nervesystemet.pdf  

Nettverksmøte 
14 – 17 juni arrangerte Skogli et nettverksmøte for 
institusjonsledere i andre Adventist eide institusjoner. 
Flott nettverk å være en del av. Var deltakere fra 
bl.a.. Sveits, Portugal, Tyskland, Spania og Sør-Afrika. 
 
På bildet viser vi stolt frem «crazy» sokker fra Vista 
Clinic. De arrangere årlig en «marsj» for å synliggjøre, 
og bryte ned stigmatiseringen rundt, psykiske lidelser.  
«Crazy for Walking» kalles den; 
http://crazyforwalking.co.za/  

Livsstilsmedisin 
I mai starter Allan Fjelmberg (lege ved Skogli), opp med et nytt tilbud; 
Livsstilsmedisin. 
Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte 
årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer.  Mer informasjon på vår 
hjemmeside:  
http://www.skogli.no/livsstilsmedisin/  

 

Internasjonal helsekonferanse  
I april var Skogli representert på internasjonal helsekonferanse; European 
Health Conference 2018 i Bukarest, Romania. 
Mye nyttig informasjon og kunnskap om helsefremmende tiltak, som vi tar 
med oss tilbake til Skogli.  
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