Livet ditt styres fra

HJERNEN

En brosjyre fra Hjernerådet

Fascinerende og gåtefull
Menneskets hjerne er den
mest kompliserte strukturen
som vi kjenner til i universet.
Din hjerne veier litt over en kilo
og inneholder ufattelige 100
milliarder nerveceller. I tillegg
er det kanskje 10 ganger så
mange andre celler. Hver for seg
vet selvsagt ikke disse cellene
noe om hvem du er, eller hvem
de selv er. Men i samspillet
mellom dem oppstår alt som
er menneskelig, og alt som
menneskelivet rommer. Alle
tanker, følelser, fornemmelser
og minner, alle planer og
handlinger, all menneskelig

kultur, språk og samfunnsdannelse har sin opprinnelse
i hjernen. Det er takket være
hjernen din at du er i stand til
å lese denne teksten, bevege
kroppen, forelske deg, le, gråte,
fortvile, juble, eller for den saks
skyld planlegge hva du skal ha
til middag. Alt som definerer
oss som mennesker, har sitt
opphav i hjernen. Samtidig
inneholder hjernen mange
gåter. Spedbarnets første smil
til foreldrene viser for eksempel
en utrolig hjerneutvikling som
har funnet sted bare i løpet
av noen få leveuker.

For 10–20 år siden forsto vi
mye mindre av hjernen enn
det vi gjør i dag. Hjerneforskningen har en rivende utvikling.
Likevel er det fortsatt mye vi
ikke vet om hjernens funksjoner.
Med denne brosjyren vil vi vise
deg litt av all den forbløffende
kunnskapen vi nå har om
hjernen. Hjernen styrer livene
våre. Din hjerne er din
kommandosentral!

Hjernen endrer seg hele
livet. Alt vi lærer og opplever
setter fysiske spor i hjernen.
Noen slike spor forsvinner
igjen fort, mens andre varer
livet ut. Hjernen din er aldri
helt den samme når du legger
deg om kvelden som da du sto
opp om morgenen.

Uerstattelig og sårbar
Menneskene har en unik posisjon på jordkloden i forhold til
alt annet som lever her. Dette
skyldes ene og alene vår store
hjernekapasitet. Fordi hjernen
er så sammensatt og komplisert,
er den også sårbar for skader
og sykdommer. Med nevrologisk
sykdom forstår vi ikke bare
sykdom som rammer hjernen,
men også skader og lidelser i
ryggmarg, nerver og til dels
muskulatur. For enkelhets skyld
kan vi kalle dette for hjernesykdommer. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at disse
sykdommene er den viktigste
årsaken til sykelighet i den

vestlige verden. I Norge
vil omtrent 30 prosent av
befolkningen få en hjernesykdom i løpet av livet,
og 25–35 prosent av de
totale helsekostnadene er
knyttet til slike sykdommer.

Vil vi noen gang bli i
stand til å forstå hjernen fullt
ut? Noen mener at det er
umulig. For dersom hjernen
var så enkel at vi forsto den,
ville vi være så enkle at
vi ikke forsto den.
Hva tror du?

Det europeiske hjernerådet
(EBC) konkluderer med at dårlig
hjernehelse koster nesten 800
milliarder euro årlig bare i
Europa. Det er like mye som
hjerte- og karsykdommer, kreft
og diabetes koster til sammen.
Samfunnet vårt er helt avhengig
av at vi har borgere med hjerner
som fungerer godt. For den
enkelte er det viktig å ha god
hjernehelse. Samfunnet sparer
også mye dersom vi kan forebygge hjernesykdommer og gi
bedre behandling når skaden
allerede er skjedd. Til tross
for dette er det likevel bare

ca. 8 prosent av norske
forskningsmidler som går til
hjerneforskning. Hvorfor er vi
ikke mer opptatt av å ta vare
på det viktigste vi har?
Sykdommer i hjerne, ryggmarg
og nerver kan ramme alle
aldersgrupper. Kommer skaden
i fosterlivet, under eller rett
etter fødselen, kan den føre
til funksjonsnedsettelser som
varer livet ut. Kosthold og miljø
kan påvirke hjernen både i
svangerskapet og senere i livet.
En del psykiatriske sykdommer
har sammenheng med hjernen.
Dette gir mennesker store

lidelser og tapt livskvalitet.
Blant ungdom er trafikkulykker
og andre påførte skader den
vanligste årsaken til sykdom
i nervesystemet. Noen får sine
liv totalt endret i løpet av
sekunder og sitter i rullestol
resten av livet. Hos voksne er
sykdommer som hjerneslag,
multippel sklerose (MS), epilepsi,
Parkinson og Alzheimers vanlige. I tillegg kan symptomer
som fremstår som bagatellmessige eller ufarlige, gi nedsatt livskvalitet og føre til store
helseproblemer. Eksempler er
migrene, spenningshodepine
og sykdommer som rammer

balansesystemet. Hele 60–70
prosent av eldre har balanseproblemer. Fall kan føre til stor
skade og sykelighet. Andelen
eldre øker i befolkningen, og
dermed får vi flere som lever
med hjernesykdommer.

Allerede to–tre uker etter
unnfangelsen begynner
anleggene til fosterets hjerne
å utvikle seg. Ved fødselen er
alle viktige hjernestrukturer
ferdig dannet, men hjernen
er ikke ferdig modnet før
i 20-årsalderen.

Nerveceller kommuniserer
med hverandre ved hjelp av
både elektriske og kjemiske
signaler. En elektrisk nerveimpuls kan oppnå en hastighet
på 360 km/t. De lengste nervecellene er over én meter lange.
En enkelt nervecelle kan ha
inntil 100 000 kontaktpunkter
med andre celler.

Ditt nervesystem har
mange kilometer med nervetråder. De gjennomtrenger og
overvåker hver minste, lille del
av kroppen din. Nervetrådene
sender hele døgnet milliarder av
signaler inn mot ryggmargen og
hjernen. Bare en svært liten del
av denne informasjonsflommen
når din bevissthet.

Ny hjernekunnskap gir håp
Hjerneforskning og nevrovitenskap er et forskningsområde som i dag utvikler seg
svært raskt. Med ny kunnskap
også på andre vitenskapelige
grener som f.eks. genetikk,
utvides våre horisonter. Vi vet
svært mye mer om hjernen i dag
enn for bare få år siden. Mange
nye resultat er allerede anvendt
til nytte for pasienter. Hjerneforskning og nevrovitenskap
handler bl.a. om å forstå hvordan
hjernen og nervesystemet
fungerer når dette er friskt.
Da skjønner vi mer når sykdom

oppstår. Når vi har denne
kunnskapen, finner vi også
lettere fram til nye og bedre
medisiner, og kan gi god
behandling og trene opp
folk igjen etter sykdom. Enda
viktigere er mer kunnskap om
hvordan vi skal forebygge at
hjernesykdom oppstår. Målet
er at flest mulig skal ha god
hjernehelse gjennom hele livet.
Hjerneforskning er viktig både i
Norge og internasjonalt. Norske
nevroforskningsmiljøer hevder
seg godt internasjonalt, til tross

for små ressurser. Mye av denne
forskningen går på tvers av
ulike fagfelt. Det trengs bidrag
fra ulike fagpersoner for å løse
de vanskelige spørsmålene
som er knyttet til hjernen.
Alt nå ser vi at de siste årenes
fremskritt i hjerneforskningen
har ført til bedre diagnostikk
og behandling som før var
utenkelig. Dette gjelder f.eks.
hjerneslag, MS, Parkinson,
demens og epilepsi. Vi ser

konturene av hva dagens
hjerneforskning vil kunne gi
oss i årene framover. Å kurere
eller lindre hjernesykdommer
ved å erstatte eller reparere
ødelagte celler i hjernen ble
lenge sett på som umulig.
I dag er dette ikke utenkelig.
Ny kunnskap innenfor molekylærbiologi, genetikk og
immunologi har tent håp om
bedre behandling i fremtiden
for mange sykdommer.

Hjernerådet
Hjernerådet arbeider for å gjøre
myndighetene og folk flest
oppmerksomme på de store
utfordringene som er knyttet til
hjernesykdom. Vi trenger en
sterkere satsing på kunnskap
for å kunne forebygge dem
bedre. Mer hjerneforskning kan
gi oss bedre behandling av
hjernesykdommer, dessuten
bedre rehabilitering og tilrettelegging for dem som er rammet.
Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for pasient- og
brukerorganisasjoner, og fag-,
forsknings- og behandlingsmiljøer som arbeider med
hjernesykdommer og hjernens
funksjoner. Det er unikt at

pasienter, brukere og fagfolk
arbeider så tett sammen
som man gjør i Hjernerådet.
Vi fokuserer på at disse
gruppene er gjensidig avhengig
av hverandre. Hjernerådet
arbeider med saker av felles
interesse for alle som er opptatt
av sykdommer og skader i
hjernen og nervesystemet.
Vi har gått sammen for å gjøre
en bedre innsats for alle som
rammes av hjernesykdommer,
og for at disse skal få best
mulig vilkår i Norge.
Les mer om Hjernerådet på
www.hjerneradet.no og på
Facebooksiden Med hjerte
for hjernen – Hjernerådet.
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SELFIE: SOLVEIG LOMSDAL

Solveig Lomsdal
– Jeg griper muligheten og
lever livet nå, sier Solveig
Lomsdal. Hun har svulst i
hjernestammen som ikke kan
opereres. – Dersom livet blir kort,
er det enda viktigere å gjøre
de gode tingene og samle på
positiv energi. Å bli sittende å
sture, gir ingenting. Solveig er
selv sykepleier. – Som pasient
vil jeg at helsepersonellet skal
si det som det er, lytte og være
til stede for pasienten.

Kenneth Reiss
Alt på fødestuen fikk Kenneth
Reiss sitt første epilepsianfall.
På det verste hadde han 100
anfall i måneden. Redningen
hans er fysisk aktivitet. – Som
liten hørte jeg at jeg ikke kunne
trene med epilepsi. Men jeg
har utdannet meg til personlig
trener, startet Aktiv for epilepsi
og får i gang folk som føler det
umulig å være aktive. Den
skjulte diagnosen jeg har,
hindrer meg ikke, sier han.
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