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Hjernehelsestrategien – et vendepunkt

“
Hva Hjernerådet arbeider medMenneskets hjerne er den mest komplekse 

strukturen som vi kjenner til i universet. Milli-
arder av nerveceller har kontinuerlig signal-
trafikk i små og store nettverk. Hjernen er 
vårt uerstattelige organ. Vi må ta godt vare på 
hjernen. 
  Hjernen, ryggmargen og nervesystemet for 
øvrig kan bli utsatt for mange typer sykdom-
mer og skader med følgetilstander. Det kan 
være medfødte eller ervervede, akutte, kroni-
ske eller progredierende sykdommer. Det kan 
være nevrologiske eller psykiatriske sykdom-
mer og tilstander. 
  Hjernesykdommer er den vanligste årsaken 
til uførhet i befolkningen, og den nest vanligste 

til dødelighet. Halvparten av sykdomsbelast-
ningen i samfunnet skyldes hjernesykdom. 
  I mange år har Hjernerådet arbeidet for at 
politikerne skulle lage en hjernehelsestra-
tegi. I desember 2017 lanserte helseminis-
teren strategien. Dette er et vendepunkt for å 
få større fokus på de store utfordringene ved 
hjernesykdommene. Jobben framover blir å 
implementere hjernehelsestrategien. Nå skal 
den føre til konkrete tiltak og til bevilgninger på 
statsbudsjettet og andre offentlige budsjetter.
  Hjernerådet vil ha mer hjerneforskning og 
mer forebygging, dessuten bedre behandling 
og oppfølging av dem som er rammet. Til beste 
for enkeltmennesket. Til beste for deg.

•	 Hjernerådet samler hjernemiljøene i Norge til å 
bli en sterk stemme i samfunnet. 

•	 Hjernerådet arbeider for mer hjerneforskning og 
bedre forebygging av hjernesykdommer, bedre 
behandling og bedre livskvalitet for dem som får 
sykdommene.

•	 Hjernerådet påvirker politikerne til å prioritere 
tiltak for god hjernehelse. 

•	 Hjernerådet jobber for flere tilbud om sykdoms-
mestring. De som er født med ulike utviklings-
forstyrrelser i nervesystemet, skal få bruke sine 
muligheter optimalt. Det kalles habilitering. De 

som har vært utsatt for skade eller sykdom, skal 
trenes opp, slik at livet blir tilnærmet som før, 
altså rehabilitering.

•	 Hjernerådet informerer publikum om hjernen og 
hvordan vi kan beskytte oss mot hjernesykdom-
mer og hjerneskader. 

•	 Hjernerådet arrangerer populærvitenskapelige 
seminarer for publikum. 

•	 Hjernerådet arrangerer faglig konferanser som 
møteplasser for brukermiljøer og fagmiljøer. Her 
jobber vi ut fra prinsippene i HelseOmsorg21-
strategien.

I mange år har Hjernerådet arbeidet for at politikerne 
skulle lage en hjernehelsestrategi. I desember 2017 
lanserte helseministeren strategien.

Henrik Peersen,
styreleder i 
Hjernerådet

Over 30 prosent av befolkningen vil i løpet av livet bli rammet av sykdom eller skade i hjernen, 
ryggmargen og nervesystemet for øvrig. Det er mange. Med pårørende vil de fleste i Norge være 
berørt. Hjernerådet jobber for at færre rammes av hjernesykdom.  
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Store behov krever innsats og prioritering
Utfordringene fra hjernesykdommene er enorme. Hjernesyk-
dom er den vanligste årsaken til uførhet og nest vanligste til 
død. Halve sykdomsbelastningen i landet skyldes sykdom 
eller skade i hjernen, viser norske tall fra det internasjonale 
prosjektet «Global Burden of Disease».
 
Mange hjernesykdommer har ukjent årsak. Derfor mangler vi 
helbredende kur. Her er eksempler:

Mange er rammet
• Over 70 000 nordmenn har demens. Andelen av folket som 
får demens, går ned. Men antall demensrammede øker, fordi vi 
får flere eldre og lever lenger.
• 8 000 har Parkinsons sykdom.
• 45 000 har diagnosen epilepsi. For halvparten av dem har 
sykdommen ukjent årsak.
• 3-400 har ALS. Antall tilfeller øker. Sykdommen er uhelbre-
delig.
• 750 000 nordmenn har migrene. 150 000 har kronisk hode-
pine. To millioner arbeids- og skoledager går hvert år tapt på 
grunn av migrene og hodepine. Årsaken til migrene og de fleste 
hodepineformer er ukjent.
   Årlig får også ca. 12 000 hjerneslag. Hjelpen må komme raskt 

for å begrense skadene. Tiden teller også ved annen hjernesyk-
dom. Ved for eksempel MS kan effektiv bremsemedisin gitt 
tidlig, hindre uopprettelige skader, men slik medisin er kostbar.
  Hjerneforskningen kan finne årsaken til flere hjernesykdom-
mer. Brukere må delta i forskningen for å oppnå best mulig 
resultater. Nyere forskning viser også klar sammenheng mel-
lom hjernesykdom og flere psykiatriske tilstander. Eksempler 
er schizofreni, angst, depresjon, ADHD, autisme, Tourettes syn-
drom med flere. Med ny hjernekunnskap kan vi forebygge mer 
og gi bedre behandling. For mange hjernesykdommer er det 
stort behov for ny og bedre medisin.

Kronikerne
Hjernesykdommer er ofte kroniske. Pasientene har sin sykdom 
i hele eller store deler av livet. I helsetjenesten må de ofte vike 
for akutt-tilfeller. Men også kronikerne må få hjelp ved behov. 
Kronikere må kunne leve mest mulig normalt og ha menings-
fulle liv. Det er nødvendig med flere tilbud om opplæring og 
mestring. Brukerorganisasjonene er viktige pådrivere her. 
  Flere hjernesykdommer har felles risikofaktorer. For eksem-
pel vil hjerneslag doble risikoen for demens. Bedre forebygging 
gir bedre hjernehelse. Felles forebygging av hjernesykdom gir 
større helsegevinster enn fokus på hver enkelt sykdom isolert.
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Halvparten av sykdomsbelastningen i Norge  
skyldes sykdom eller skader i hjernen.
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Hjernerådet som paraplyorganisasjon Brukerorganisasjoner
Hjernerådets brukerorganisasjoner arbeider for 
at deres pasientgrupper skal få bedre behandling 
og et bedre liv. De representerer pasienter med et 
bredt spekter av hjernesykdommer og hjerneska-
der. Det er nevrologiske sykdommer som migrene, 
hjerneslag, epilepsi, demens, Multippel Sklerose  
– og nevropsykiatriske forstyrrelser som  ADHD, 
autisme, depresjon med flere. Hjernerådets bruker-
organisasjoner har enkeltpersoner som medlemmer, 
til sammen mer enn 100 000 mennesker. Pasientens 
og de pårørendes stemme er viktig for hjerneforsk-
ere og helsepersonell. Flere brukerorganisasjoner 
forvalter egne forskningsfond for forskningsprosjekt 
på sine områder. Organisasjonenes brukere deltar i 
studier som forsker på blant annet forebygging og 
bedre behandling.

Brukerorganisasjoner: ADHD Norge. Afasiforbun-
det. Autismeforeningen i Norge. Cerebral Parese-
foreningen. Hjernesvulstforeningen. Hodepine 
Norge. Landsforeningen for Huntington sykdom. 
Landsforeningen for polioskadde. Landsforening-
en for ryggmargsskadde.  Landsforeningen for 
slagrammede. LHL Hjerneslag. MS-forbundet i 
Norge. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Norges 
Blindeforbund. Norges ME-forening. Norsk Epilep-
siforbund. Norsk forening for slagrammede. Norsk 
Parkinsonforbund. Norsk Tourette Forening. Per-
sonskadeforbundet LTN. PTØ Norge. Ryggmargs-
brokk- og hydrocephalusforeningen. Stiftelsen ALS 
norsk støttegruppe.

Fagmiljøer
Hjerneforskningen er i sterk utvikling og gir stadig mer kunnskap 
om sykdommer og forstyrrelser knyttet til hjernen, ryggmargen og 
nervene. Det arbeides mye for å finne årsakene til hjernesykdom-
mer som i dag har ukjent årsak. Økt kunnskap kan gi bedre forebyg-
ging og behandling. Våre medlemmer arbeider både med grunn-
forskning og klinisk forskning. Hjernerådets faglige medlemmer 
deles i tre undergrupper: 1) Faglige organisasjoner 2) Forsknings-
nettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer 3) Behand-
lingsinstitusjoner. 4-5000 fagpersoner er tilknyttet Hjernerådets 
faglige medlemmer.

Faglige organisasjoner: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 
forening. Norsk barnelegeforening. Norsk epilepsiselskap. Norsk 
forening for klinisk nevrofysiologi. Norsk hodepinselskap. Norsk 
nevrokirurgisk forening. Norsk Nevrologisk Forening. Norsk Nev-
ropsykologisk Forening. Norsk nevroradiologisk forening. Norsk 
psykiatrisk forening. NSFs faggruppe for nevrosykepleiere. 

Forskning og kompetanse: Bergen fMRI Group. Fagnettverk Hun-
tington. Forskningsenhet for Nevrofag. Oslo Universitetssykehus. 
K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser. Kavli-instituttet 
v/ Edvard og May-Britt Moser. Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne syk-
dommer. Nasjonalt kompetansesenter for MS. NevSom Nasjonalt 
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersom-
nier. Norwegian Consortium on Brain Development. Norwegian 
Neuroscience Society. Statped. 

Behandling: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. 
MS-senteret i Hakadal. Nevroklinikken Ahus. Spesialsykehuset for 
epilepsi. Sunnaas Sykehus HF.

Hjernerådet samler mennesker med ulik kompetanse om hjernen, både bruker- og pårørendeorganisasjoner og ulike 
fagmiljøer. Hjernerådets medlemmer utgjør et svært kompetent miljø med solid hjernekunnskap. Sammen jobber de 
for at befolkningen skal ha god hjernehelse og unngå nevrologiske og psykiatriske sykdommer.
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Multiskrulla 

«Hjernen din er jo deg. Det er personlig-
heten din, det som gjør at akkurat du er deg. 
Tenk at med din hjerne, så opplever kun du 
din verden. Ingen andre opplever den akku-
rat som du gjør. Den rommer alle minnene 
dine, som et gedigent fotoalbum. Er ikke 
det magisk? Min hjerne har vært utsatt for 
mytteri. Min hjerne har vært skadet og ut-
satt for opptil flere angrep, eller MS-attakk 
som det heter. Takk og pris så begynner det 
å bli noen år siden jeg hadde kraftige an-
grep, men noen skavanker og etterslep har 
det bragt med seg:
• Jeg tar meg ofte i å ikke huske helt vanlige 
ord. Finner det bare ikke.
• Jeg kan tenke at jeg skal si en ting, men 
noe annet kommer. Gjerne i god tro om at 
jeg har sagt det riktige ordet, og ikke helt 
forstår hvorfor folk ikke skjønner hva jeg 
mener.
• Å huske alt jeg skal gjøre i løpet av en 

dag hvis jeg ikke skriver det ned, er bare å 
glemme.
• Å bli fortalt noe eller å få en beskjed kan 
fort bli som en post-it lapp som blåste bort.
• Lære nye ting tar mye lengre tid. Og kan 
fort miste «biter» av det jeg har lært.
• Følelsen av å ha bomull i hodet og i ørene.
• Hvor er? Jeg kan ikke finne? Alltid noe jeg 
ikke klarer å huske hvor jeg har gjort av.
  Men jeg må innrømme at dette forsterkes 
hvis jeg ikke tar godt vare på meg selv. Tar 
vare på hjernen. For vi må ikke glemme 
hjernen. Den trenger trening den også, den 
trenger omtanke, pleie og trening. Akkurat 
som vi trener muskler for å bli sterkere fy-
sisk.»
  Les mer om Mariannes opp- og nedturer, 
og få tips og råd til mestring og motivasjon 
på: http://multiskrulla.no/. Her er en god 
dose hverdagsrealisme blandet med rå 
humor!

Hjernerådet Karl Johans gt. 7
NO-0154 Oslo

+47 40 41 36 65
post@hjerneradet.no

www.hjerneradet.no
www.facebook.com/hjerneradet

- Min hjerne har vært utsatt for mytteri, sier 
Marianne Lillehagen som blogger om sin 
MS. Hun kaller seg selv for «Multiskrulla».

«Multiskrulla» blogger om MS
En av mange i Norge som lever med hjernesykdom


