Mange er rammet
Over 30 prosent av befolkningen
får en hjernesykdom i løpet av
livet. 25-35 prosent av helsebudsjettene går til kostnader
knyttet til hjernesykdommer.
Dette er mer enn utgiftene til
kreft, hjerte-kar-sykdommer og
diabetes til sammen. Likevel
brukes bare ca. 8 prosent av
norske forskningsmidler til
hjerneforskning.

Hva er hjernesykdom?

	
  
Styreleder i Hjernerådet Henrik Peersen og styremedlem Anne Hege Aamodt på vei inn til
	
  
Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget 30. oktober 2017, i forbindelse med åpen høring om
statsbudsjett for 2018. (Foto: Aud Kvalbein)

	
  

	
  
Et bedre
liv for hjernepasienter
	
   30 prosent av befolkningen får en hjernesykdom i løpet av
Mer enn
livet. Nå får Norge endelig sin første nasjonale strategi for
	
  
hjernehelse. Hjernerådet og deres 51 medlemmer har i stor grad
påvirket
	
   utviklingen, samt bidratt ved innhold i strategien.
Hjernesykdommer
utgjør halvparten av alt
	
  
ikke-dødelig helsetap i Norge. Dette viser
norske 2016-tall hentet ut fra «Global Burden
of Diseases»-prosjektet i Verdens
Helseorganisasjon (WHO). Kontrasten er
	
  
stor til den faktiske situasjonen i Norge, der
pasienter med ulike hjernesykdommer er blitt
	
  
underprioritert i årevis. Deres sykdom er ofte
kronisk, og mange opplever å bli skjøvet til
	
  
side for andre
behov i helsetjenestene.

	
   2017 var Hjernerådet, ved
30. oktober
styreleder Henrik Peersen, styremedlem
	
   Aamodt og daglig leder Aud
Anne Hege
Kvalbein på høring i Stortingets helse- og
	
  
omsorgskomite
i forbindelse med
statsbudsjett for 2018. De presenterte de
helt ferske
	
   WHO-tallene. De takket også
komiteen for merknader i tidligere budsjett
som har bidratt til å pushe prosessen.

- En gjennomgang av behovene på hjerneområdet var helt nødvendig, påpekte de og
så fram til at regjeringen i desember skulle
legge fram landets første hjernehelseplan.

Til nevrologien regnes sykdommer i hjernen, ryggmargen
og i kroppens nervebaner.
Enkelte muskelsykdommer
regnes også med. Eksempler er:
hjerneslag, epilepsi, Parkinson,
Alzheimers og demenssykdommer, migrene og hodepinesykdommer, MS, cerebral
parese, autisme, atferdsforstyrrelser, søvnsykdommer,
svimmelhet, balanse- og gangforstyrrelser, infeksjoner i nervesystemet, hjernesvulst, ryggmargsbrokk, ALS, Huntingtons
sykdom, Tourettes syndrom,
isjias, nakke- og armsmerter,
urolige bein, hydrocephalus og
vannhodesykdommer, muskelsykdommen Myastenia gravis,
plutselige ansikts-lammelser og
smertetilstander i nervesystemet. En del psykiatriske
lidelser, mentale endringer og
kognitive vansker skyldes også
endringer i hjernens funksjon.
Denne listen over hjernesykdommer er ikke uttømmende.

– Men regjeringen har ikke satt av midler til
å følge opp strategien i 2018. Hjernerådet er
bekymret for at det må gå enda et år før vi
tar skikkelig ta i de store utfordringene,
understreket Hjernerådets representanter.
Anne Hege Aamodt, som er nevrolog og
overlege, understreket også at vi nå må
begynne å snakke om at det er fem store
sykdomsgrupper her i landet, ikke fire. Det er
1) rus og psykiatri, som også er
hjernesykdom 2) øvrige hjernesykdommer
dvs. nevrologiske sykdommer 3) hjerte/karsykdommer 4) kreftsykdommer og
5) muskel- og skjelettsykdommer.

”Det går an å leve gode liv
også med kognitiv svikt. Da
må flere enn leger inn i
hjelpen. I dag arbeider vi
med kognitiv rehabilitering.”
Marianne Løvstad, Norsk
Nevropsykologisk forening
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Arbeidet med
hjernehelse-strategien
2016:
Januar: Helseminister Bent
Høie ba Helsedirektoratet lage
en statusrapport om hjernehelsen i Norge. Hjernerådets
medlemmer utøvde sterkt
påtrykk for å få utarbeidet en slik
rapport. Direktoratet var i kontakt
med Hjernerådet om rapporten.
Juni: Hjernerådet arrangerer et
medlemsmøte der man kunne
komme med innspill til
Helsedirektoratets arbeid.

	
  
Lisbeth Edvardsen Viig (69) og Olaf Jansen (68) fant hverandre på Unicare Fram, der begge
	
  
var på rehabilitering
på grunn av Parkinson. (Foto: Jan Kærup Bjørneboe)
av boksing

	
  
Følg Hjernerådet
på Facebook:

	
  
PARKINSON
LOVE STORY
	
  
Lisbeth Edvardsen Viig (69) og
Olaf Jansen (68) har begge
Parkinson. På rehabilitering på
Unicare	
   Fram fant de hverandre
og ble kjærester etter tre dager.
	
  
- Vi har enorm
tro på fremtiden, selv om den
	
  
er lite å tro på, sier det unike paret. Lisbeth
vet at hun	
   er hardt angrepet, og at hun blir
verre.

	
  

- Noen dager bare gråter jeg og lurer på når
alt er slutt. Men heldigvis har jeg Olaf. Jeg er
	
  
med på alt jeg kan og har et lyst syn på livet,
hvisker hun fordi stemmen er svak. Hun
	
  
gleder seg over hver dag som hun kan
våkne opp sammen med Olaf.

	
  

- Jeg takler sykdommen min i hverdagen.
Det går veldig opp og ned mange ganger om
dagen, forteller Olaf. Overfor familien
bagatelliserer han situasjonen, men de fem
barna hans bekymrer seg likevel.
Lisbeth og Olaf skjermer og utfyller
hverandre, et slags moderne «Romeo og
Julie»-par, bare med den forskjell at de

fant hverandre takket være en degenerativ
hjernesykdom.
- Vårt råd til andre er at selv om det ser
mørkt ut, er det ikke helt mørkt. Det er alltid
en lysning og noe å glede seg over. Psyken
er det viktigste av alt, understreker de to og
fortsetter:
- Ikke isoler deg. Finn andre som har
Parkinson. Finn positive miljøer. Snakk om
medisiner når du må, men ikke hele tiden.
Kom deg videre. Glem detaljene. Se de
lange linjene, sier de to som har et utrolig
livsmot.
Historien til Lisbeth og Olaf er fortalt i
boken til Jan Bjørneboe «Shaken, not
stirred» og er gjengitt i Parkinsonposten.
22.10.2017 gjenga Hjernerådet historien
på sin facebook-side: Hjernerådet – med
hjerte for hjernen.
På Facebook forteller vi om mennesker som
har hjernesykdom, om psykiske og fysiske
konsekvenser, om hjerneforskning, tiltak hos
Hjernerådets medlemmer, internasjonalt
samarbeid og annet aktuelt og spennende
stoff. Følg med!

November: Helsedirektoratet
arrangerer en dialogkonferanse
med deltakere fra brede miljøer.
2017:
Februar: Statusrapporten viste
mangler ved behandling,
rehabilitering, oppfølging og
forebygging av hjernesykdommer. Hjernerådet jobbet
for en nasjonal hjernestrategi.
Mars: På et toppmøte om
hjernehelse annonserte
regjeringen at de nå ville lage en
nasjonal strategi for hjernehelse.
Hjernerådet ble kontaktet om
utformingen av strategien.
Desember: Helseministeren
lanserte landets første
hjernehelsestrategi. Denne er
også den første i sitt slag i
Europa. Nå skal planen
virkeliggjøres og settes ut i livet

Samarbeid
med Europa
Det norske Hjernerådet er
medlem i Det europeiske
hjernerådet, European Brain
Council (EBC). EBC har årlige
møter for nasjonale hjerneråd i
Europa. Det er tett kontakt
mellom Hjernerådet og EBC,
bl.a. om å få på plass nasjonale
hjerneplaner. I Europa som i
Norge får ca. én av tre en
hjerne-sykdom i løpet av livet i.
Det gir minst like store helseutfordringer som ved kreft. 	
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