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Vår psykolog Magnus Lia er nå blitt godkjent 

som spesialist i samfunns- og allmennpsykologi. 
 

Så nå har Skogli 2 psykologspesialister! 

 

  
4.april arrangerer Skogli fagdag om trening for hjertepasienter. Vi har 

fått inn Inger-Lise Aamot fra Nasjonal Kompetansetjeneste Trening 
som Medisin til å holde faginnlegg.  Fagdagen er aktuell for tverrfaglig 

personell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, eller som møter 
hjertepasienter i klinikk eller treningssenter.  

Ønsker du å være med?  
Påmelding skjer her:   

https://www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/kurs-og-konferanser/fagdag-
rehabilitering-med-fokus-pa-hjertesykdom/  

 

 

  
Vi har oppdatert våre retningslinjer, policy og rutiner for  

«Barn som pårørende».  
Vi holder ikke den type informasjon hemmelig, så om du ønsker kan 

du laste ned retningslinjene fra vår hjemmeside her: 
http://skogli.no/barn-som-parorende/  

 

 

 

 

 
UT PÅ TUR – ALDRI SUR  

I denne «kalde fine tida» er det naturlig 
noe begrensninger på uteaktivitetene vi 

har, men ikke alle.  
Fortsatt har vi «ut på tur dag» en dag i 

uken.  
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Slagrehabilitering 

Vi trenger fortsatt flere henvisninger til 
slagrehabilitering.  

Mer om vårt tilbud finner du her: 
http://www.skogli.no/rehabilitering/vart-

rehabiliteringstilbud/hjerneslag/  
 

 

  
Nettverkskonferanse for rehabiliteringsinstitusjoner 

som jobber med CFS/ME 
Onsdag  6 mars arrangeres det nettverkskonferanse på Skogli, i 

samarbeid med  Nasjonal Kompetansesenter for CFS/ME, Vikersund, 
Catosentret og ME-foreningen.  

Målet med konferansen er faglige oppdateringer, erfaringsutveksling 
og nettverksbygging. Mer om programmet finnes her:  

http://skogli.no/u/cfs-me-konferanse.pdf  

 

 

 

 

 
Sjelesorgs arbeid 

Vår miljøarbeideren har nylig gjennomført 
2 kurs på Modum Bad - Institutt For 

Sjelesorg: «Sjelesorg i møte med psykiske 
lidelser» og «Sjelesorg i møte med sorg og 

krise». 
Hun er nå formeldt ferdig med sin 
grunnutdanning i sjelesorg. Et fint 

supplement til det våre psykologer tilbyr.  
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Avslutter med et bilde tatt fra et kontor på Skogli. Grei utsikt dette   

 

 
 
 

 
Du kan alltid 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 nyheter@skogli.no  
 
 

 

 

http://www.skogli.no/
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