
 
Kjære samarbeidspartnere og venner av CHARM,

 
Håper dere har hatt et trygt og godt 2021. Med 2022 i horisonten vil vi gjerne sende dere et nyhetsbrev om det som har pågått i CHARM. På tross av
pandemien har CHARM vært produktiv, prosjektene i god drift. CHARMs prosjekter og medlemmer har publisert 41 artikler i vitenskapelige tidsskrifter og
bokkapittel og 28 presentasjoner på ulike konferanser, faglige samlinger, og gjennom populærvitenskapelig formidling. CHARM har også fortsatt med møter
med digital media og holdt tre interne webinarer med forskerne fra ulike prosjekter. Vi har gleden av å gratulerer tre av phd-kandidatene ved CHARM som
disputerte i år: Emilie I. Howe forsvarte sin avhandling, “Return to work after traumatic brain injury. A randomized controlled trial, long-term employment
probability and predictors” I februar; Mari S. Rasmussen forsvarte sin avhandling, “It’s a family experience – improving patient and family functioning after
traumatic brain injury. A randomized controlled trial of a family-centered intervention” i mai; Line Preede “Evaluating adapted physical activity-based
rehabilitation in people with chronic disabilities” i mai; og Guri Heiberg "Rehabilitation pathways, satisfaction with functioning and wellbeing and experienced
rehabilitation needs after stroke” i November. Mari er nå ansatt som Postdok for kostanalyser i TBI-prosjektet. I tillegg fikk det tilknyttede prosjektet Optim-
Park midler fra Stiftelsen DAM for en ny PhD-stilling.

Etter samfunnet hadde åpnet opp før den nåværende nedstenging, har vi klart å få til et fysiske forskningsseminar på Clarion the Hub hvor stipendiatene som
er ferdig disputert i de siste to årene presenterte sitt arbeid. Forskere og brukere presenterte utfordringene under Covid og diskuterte strategier i CHARM
videre. 

CHARM har også holdt to vellykkede digitale fokusgruppeintervju med brukere i forbindelse med ISCO-R klassifisering prosjektet hvor mange deltagere fra
diverse bakgrunner deltok og en konsensus konferanse om dette klassifiseringsarbeidet er planlagt under Verdenskongressen i fysikalsk medisin og
rehabilitering (ISPRM) i 2022. 

Sist og ikke minst har CHARM 10 års jubileum i år, og ved denne anledningen vil vi takke alle for et hyggelig og produktivt samarbeid det siste tiåret. Vi vil
rette en særskilt takk til brukerpanelet og øvrig brukere i alle prosjektene, som har gitt viktige bidrag i en krevende tid under pandemien. 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år, og ser frem til videre samarbeid i 2022 og en forsinket tiårsfeiring når pandemien har stilnet av. 

Beste hilsen
Fra oss i CHARM 

 


