HJERNEN
Norges neste store helseutfordring
No, it looks like there is no
infection.

Helseutfordringene fra hjernen og nervesystemet
●● 900 000 mennesker har aktiv migrene og hodepine. 150 000 av disse
har kronisk migrene og sterk hodepine. 2 millioner arbeids- og skoledager går tapt hvert år på grunn av disse hjernesykdommene.
●● Mellom 77 000 og 105 000 har Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. 300 000 er pårørende. Tallene fordobles innen 2040 om
vi ikke finner helbredende behandling.

HJERNEN
Norges neste store helseutfordring
15. august kl. 12.45-14.05 - Arendal kino, Sal 2

T

retti prosent av oss får en sykdom eller skade i hjernen og nervesystemet. Hjernesykdom står for 23 prosent av all dødelighet i Norge, demens er nå den fjerde største dødsårsaken. Hjernesykdom er viktigste årsak til uførhet og invaliditet. De vanligste
diagnosene her er hjerneslag, Alzheimers sykdom, migrene, depresjon og angst.
Hjernesykdom og skade gir mennesker store lidelser. Dette er store kostnader for samfunnet. Det må satses mye mer framover for å gi hjelp. Det gjelder deg og
mennesker du kjenner!
Professor Lars Jacob Stovner gir oversikt over hvor stort problemet er. To brukere
forteller hvordan det er å leve med kronisk hjernesykdom. Paneldebatt med politikere.
Arrangør: Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network
Møtet arrangeres i samarbeid med legemiddelfirmaene Sanofi, Roche og Janssen.

●● Om lag 45 000 lever med epilepsi.
●● Hvert år får ca. 12 000 hjerneslag, omtrent like mange som får hjerteinfarkt. Gjentatte hjerneslag er en vanlig årsak til utvikling av demens.
●● Ca. 12 000 lever med Multippel sklerose (MS), en kronisk sykdom i
sentralnervesystemet. MS er ingen muskelsykdom, som mange tror.
●● Hjernens sykdommer er både somatiske og psykiatriske, viser
forskningen. Nevrologiske og psykiske sykdommer er tettere forbundet enn vi har trodd. Mer forskning kan gi flere svar.
●● Til hjernens og nervesystemets sykdommer hører også: Parkinsons
sykdom, depresjon, cerebral parese, ADHD, autisme, hodeskader,
søvnsykdommer, angst, ryggmargsskader, hjernesvulst, sansetap, ALS,
Huntingtons sykdom, Tourettes syndrom, urolige bein eller restless
legs, vannhodesykdommer, nevropati. Listen er ikke uttømmende.

Ingen helse uten hjernehelse

