
God hjernehelse for deg
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En paraplyorganisasjon for  
informasjon og politisk påvirkning



Hjernen - vårt uerstattelige organ
“

Hva Hjernerådet arbeider med
Hjernen gjør oss i stand til å tenke, reagere 
på inntrykk, lagre minner og gripe en annens 
hånd. Den er personligheten vår, følelsene 
våre og selvstendigheten vår.  Hjernen er 
deg!

Hjernen og nervesystemet kan skades 
eller rammes av sykdom gjennom hele livet. 
Det kan være medfødte tilstander eller skad-
er, eller sykdom vi pådrar oss. Det kan ramme 
akutt eller gradvis. Symptomene kan være 
nevrologiske eller psykiatriske. 

Hjernesykdom er vår neste store hel-
seutfordring. Sykdommer i hjernen og nerve-
systemet er vanligste årsak til uførhet i 
Norge. Omlag en tredjedel av den totale syk-
domsbelastningen skyldes hjernesykdom-

mer. Dessuten står de for nesten en fjerdedel 
av dødeligheten. Demens og hjerneslag lig-
ger høyt på listen over dødsårsaker. 

I mange år har Hjernerådet arbeidet for 
at myndighetene skulle lage en hjernehelse-
strategi med klare mål for bedre hjernehelse. 
I desember 2017 lanserte helseministeren 
strategien. Dette er Norges og Europas første 
plan for hjernehelse. 

Hjernerådet vil at strategien skal føre til 
konkrete tiltak så mennesker med sykdom 
og skade i hjernen og nervesystemet kan få 
best mulig og likeverdige tilbud. Hjernerådet 
vil ha mer hjerneforskning og fokus på god 
hjernehelse for hele befolkningen. Til beste 
for den enkelte. 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 
sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.

• 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 så godt som mulig, 
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 faglige konferanser som 
møteplasser for brukermiljøer og fagmiljøer. Her 
jobber vi ut fra prinsippene i den tverrpolitiske 
HelseOmsorg21-strategien.

Hjernerådet vil ha mer hjerneforskning  
og fokus på god hjernehelse for hele befolkningen.

Anette Storstein,
styreleder i 
Hjernerådet

Omlag 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. De fleste vil få erfaring med hjernesyk-
dom selv eller som pårørende. Hjernerådet jobber for god hjernehelse for hele befolkningen.   
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Hjernesykdom - Norges neste store helseutfordring
Omlag en tredjedel av all sykdomsbelastning i Norge skyldes 
sykdom og skade i hjernen og nervesystemet, det vi her kaller 
hjernesykdom. Dette viser norske tall fra den internasjonale 
kartleggingen «Global Burden of Disease». 

Hjernesykdom er både nevrologiske og psykiatriske sykdom-
mer. Eksempler er migrene, hjernesvulst, multippel sklerose, 
epilepsi, depresjon, ADHD, søvnsykdom, traumatisk hodeskade, 
tvangstanker, angst, smerter og restless legs. Listen er ikke full-
stendig. 

Rammer mange
Sykdommene rammer mange. 900 000 har migrene. Av 
disse har 150 000 kronisk migrene og komplisert hodepine.  
70 000-105 000 har Alzheimers og demens. Hvert år får  
12 000 hjerneslag. 15-25 prosent av alle kvinner og 7-12 prosent 
av alle menn vil i løpet av livet trenge behandling mot depresjon. 
Flere hundre tusen er plaget av restless legs. Noen hjernesyk-
dommer er ikke så vanlige, men totalt sett er det mange som 
rammes også av de sjeldne lidelsene.

Hjernens sykdommer er vanskelig å avgrense. Nyere 
hjernekunnskap viser at det er en fordel å se helhetlig på hjern-

ens funksjon for å finne større sammenhenger og få en bedre 
forståelse. Fortsatt er årsaken til mange av hjernens sykdom-
mer ukjent. Det trengs en betydelig forskningsinnsats for å 
finne svar på de ubesvarte spørsmålene. Ny kunnskap baner 
vei for nye behandlingsformer.   

Hjernesykdom står for en fjerdedel av dødeligheten i Norge. 
Demens ligger nå på fjerdeplassen over dødsårsaker og viser 
en stigende tendens. Over hele verden jobber forskere for å 
knekke demensgåten og finne årsakene til sykdommen.

Samfunnskostnad
Hjernesykdom innebærer store lidelser for mennesker, både for 
pasienter og pårørende. Disse sykdommene er også kostbare 
for samfunnet. Pasientene lever ofte med sykdommene sine i 
mange år, noen hele livet. Det betyr mange år med behandling, 
oppfølging, sykefravær eller kanskje uføretrygd. Økte investe-
ringer i hjerneforskning og effektiv medisinsk behandling vil 
derfor bety bedre liv for den enkelte og store besparelser for 
samfunnet.

Hjernen er vår neste store helseutfordring. Vi trenger stor 
innsats over mange år for å få snudd utviklingen i positiv retning 
til beste for dem som har fått en hjernesykdom. 

5

Hjernesykdom står for en tredjedel av sykdoms- 
byrden og en fjerdedel av dødeligheten.
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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 mennesker 
med nevrologiske sykdommer som migrene, 
hjerneslag, og epilepsi; dessuten nevropsykiatriske 
forstyrrelser som ADHD, autisme og depresjon. 
Hjernerådets brukerorganisa-sjoner har til sammen 
nesten 100 000 personer som medlemmer. 
Deres stemme er viktig for hjerneforskere og 
helsepersonell. Flere medlemmer forvalter egne 
forskningsfond. Deres brukere deltar også i studier 
om blant annet forebygging og bedre behandling.

Brukerorganisasjoner: ADHD Norge. 
Afasiforbundet. ALS Norge. Autismeforeningen 
i Norge. Cerebral Parese-foreningen. 
Hjernesvulstforeningen. Hodepine Norge. 
Landsforeningen for Huntington sykdom. 
Landsforeningen for polioskadde. Landsforeningen 
for rygg-margsskadde. Landsforeningen for 
slagrammede. LHL Hjerneslag. MS-forbundet 
i Norge. Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Norges Blindeforbund. Norges ME-forening. 
Norges Parkinsonforbund. Norsk Epilepsiforbund. 
Norsk forening for slagrammede. Norsk Tourette 
Forening. Personskadeforbundet LTN. PTØ Norge. 
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. 
Søvnforeningen.

Fagmiljøer
Hjerneforskningen gir oss stadig mer kunnskap om sykdommer, skader og  
forstyrrelser i hjernen og nervesystemet. Det arbeides for å finne årsaker 
til hjernesykdommer som i dag har ukjent årsak. Økt kunnskap kan gi bedre 
forebygging og behandling. Hjernerådets faglige medlemmer deles i tre 
undergrupper 1) Faglige organisasjoner 2) Forskningsnettverk, forskningsgrupper og 
kompetansemiljøer 3) Behandlingsinstitusjoner. Våre medlemmer arbeider med både  
grunnforskning og klinisk forskning. Også behandlere kan være involvert i  
forskning. De medlemmene som har flere oppgaver, er plassert der de har sin 
hovedtyngde. 4-5000 fagpersoner er tilknyttet Hjernerådets faglige medlemmer.

Faglige organisasjoner: Medisinsk forening for nevrohabilitering. Nevrosykepleiernes 
faggruppe i NSF. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Norsk 
barnelegeforening. Norsk epilepsiselskap. Norsk forening for fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Norsk forening for klinisk nevrofysiologi. Norsk hodepineselskap. Norsk 
nevrokirurgisk forening. Norsk Nevrologisk Forening. Norsk Nevropsykologisk Forening. 
Norsk nevroradiologisk forening. Norsk psykiatrisk forening. 

Forskning og kompetanse: Bergen fMRI Group. Forskningsenhet for Nevrofag ved 
OUS. Kavli-instituttet i Trondheim v/ May-Britt Moser og Edvard Moser. Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse. Nasjonal kompetanse-tjeneste for 
flåttbårne sykdommer. Nasjonal kompetansetjeneste for MS.  
Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. NEVSOM Nasjonalt kompetansesenter 
for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Norwegian Consortium on Brain 
Development. Norwegian Neuroscience Society. Seksjon for nevrologi Klinisk 
Institutt 1 ved UiB. Statped. 

Behandling: Avdeling for Nevrohabilitering ved OUS. Frambu kompetansesen-ter 
for sjeldne diagnoser. MS-senteret Hakadal AS. Nevroklinikken Ahus. Nevrologisk 
avdeling Nevroklinikken ved OUS. Spesialsykehuset for epilepsi. Sunnaas Sykehus 
HF. Vikersund Bad Rehabilitering.

Hjernerådet samler mennesker med ulik kompetanse om hjernen. Dette er både bruker- og pårørendeorganisasjoner 
og ulike fagmiljøer. Hjernerådets 57 medlemmer utgjør et svært kompetent miljø med solid hjernekunnskap.  
Sammen jobber vi for at befolkningen skal ha god hjernehelse og unngå nevrologiske og psykiatriske sykdommer.
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Samarbeid for hjernesaken
Hjernerådet ser positivt på samarbeid med ulike aktører som vil fremme og støtte hjernesaken. Hjernerådet har en skriftlig 
intensjonsavtale om samarbeid med Rådet for psykisk helse. Hjernerådet har en samarbeidsavtale med Orkla Health AS. 
Enkelte av Hjernerådets offentlige møter støttes av legemiddelfirma etter gjeldende regler om uavhengighet.



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 jeg 
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!

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
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