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Viktigt att identifi era 
riskfaktorerna

För tio år sedan trodde man knappast att det var möjligt att 
förebygga alzheimers sjukdom. I dag vet vi att hur vi  lever 
våra liv har stor betydelse för uppkomsten av sjukdomen.  

P
åverkan sker  både 
på ett individuellt 
och samhälleligt 
plan. Ju längre for-
mell utbildning vi 
har och ju mer vi 
utbildar oss under 

livet, ju  lägre är risken att vi skall 
drabbas av  demens.  Detta visar på 
skolans betydelse. En annan vik-
tig faktor är att minska riskerna 
för kärlsjukdom. Studier inom det 
svenska forskarnätverket Swedish 
Brain Power var de första i världen 
att visa att högt blodtryck, höga 
kolesterolnivåer, övervikt och di-
abetes ökar risken för alzheimers 
sjukdom.  Likaså visar många stu-
dier attmotion minskar risken för 
demens. Att hålla igång hjärnan 
med olika aktiviteter, såsom kors-
ord, kultur, och socialt umgänge är 
också viktigt.  Även om genetiska 
faktorer är viktiga går det alltså att 
påverka eff ekten av sina gener.  

Påverkar risken
Mycket av den information vi har 
om hur livsstilen påverka risken 
för demens i hög ålder kommer 
från nordiska studier.  Inom ramen 
för Swedish Brain Power program-
met fi nns H70-, H85- och 95+studi-
erna samt Kvinnoundersökningen 
i Göteborg, Kungsholmenstudien, 
SNACK-K och tvillingstudierna  i 
Stockholm samt den fi nska  CADIE 
studien. Våra befolkningsregis-
ter gör att vi har lättare än i  andra 

 delar av världen att utföra stora 
 befolkningsundersökningar.  Vi 
har också hittills haft anslagsgi-
vare som haft tålamod att låta fors-
kare följa populationer under lång 
tid, vilket gör att vi idag har data på 
medelålders personer som nu nått 
en ålder när demenssjukdomar 
blir vanliga. 

Nå ut till befolkningen
Tyvärr har anslagsgivarna i 
Sverige , inte minst de stora forsk-
ningsråden, visat en tendens 
till samma otålighet att få fram 
snabba  resultat som man tidigare 
sett i länder som USA. Här fi nns en 
risk att de nordiska länderna kom-
mer att tappa sitt försprång. Ett 
annat orosmoment är att svars-
frekvensen, som tidigare varit hög 
i de nordiska länderna, har sjunkit 
de senaste åren.  

En viktig uppgift är därför att 
nå ut till befolkningen  om vik-
ten att delta i sådana studier. En 
tredje faktor är att internationella  
 befolkningsstudier blir mer och 
mer omfattande där man, förutom 
 intervjuer, nu tar blodprov och gör 
omfattande genetiska analyser, 
magnet- och PET-kameraunder-
sökningar och till och med neuro-
patologiska undersökningar. Ska 
Sverige hänga med i den interna-
tionella utvecklingen måste det 
till resurser för sådana undersök-
ningar! 

Men behövs verkligen nya 

 befolkningsstudier? Vet vi inte 
 redan tillräckligt om vilka risk-
faktorer som har betydelse för alz-
heimers sjukdom? Mycket av den 
kunskap vi har idag baseras på stu-
dier av populationer födda i  början 
av förra seklet.  H70-studierna i 
 Göteborg har visat att den äldre 
befolkningen har förändrats radi-
kalt sedan studierna började 1971. 
Blodtryck och kolesterolnivåer har 
sjunkit, övervikt och diabetes har 
ökat. Andelen med hög skolutbild-
ning har ökat dramatiskt, liksom 
resultaten på intelligenstester.  
Äldre idag har bättre kondition, 
motionerar mer och deltar mer i 
olika aktiviteter. 

Ha tålamod
Alla dessa förändringar kommer 
antagligen att påverka risken att 
insjukna i alzheimer. Under  våren 
2014 startar en ny H70-studie i 
 Göteborg där 70-åringar födda 1944 
skall undersökas. Då får vi veta vad 
som händer när fyrtiotalisterna 
blir 70.

Detta innebär att vi antagligen 
kommer kunna identifi era andra 
riskfaktorer än i dag. Därför är det 
nödvändigt att fortsätta göra nya 
populationsstudier, att ha tålamod 
att följa populationerna över lång 
tid och att göra mer sofi stikerade 
undersökningar för att inte bara 
identifi era nya riskfaktorer, utan 
också i detalj utforska på vilket sätt 
dessa leder till sjukdom. 
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Citera oss gärna, men ange källan.

Mycket av den  information vi 
har om hur livsstilen  påverka 
risken för demens i hög 
 ålder kommer från  nordiska 
 studier.

Ingmar Skoog
Professor i psykiatri vid Göteborgs univer-
sitet, överläkare vid Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset, medlem i forskarnätverket 
Swedish Brain Power och ledare för det nya 
Forte-Centrat för äldreforskning (AGECAP) 
i Göteborg.
FOTO: SWEDISH BRAIN POWER

Linnéa Perman
Projektledare Hjärnan och nervsystemet.
FOTO: MEDIAPLANET
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TIPS HUR DU UNDVIKER DEMENS

 ■ Kontrollera ditt blodtryck, 
kolesterolnivåer och blodsocker.

 ■ Viktigt att motionera.
 ■ Håll igång hjärnan med olika 

aktiviteter, lär nya saker.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ger varje år bidrag till 
föreningar och organisationer med social inriktning. Bidrag kan sökas 
av föreningar som arbetar för att främja social utveckling och omsorg 
av barn och unga upp till 18 år. Stiftelsen ger stöd till bl a arbete för 
att minska drogmissbruk, motverka våld, utstötning och verka för 
mångfald och integration samt arbete för att främja social gemenskap 
för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har 
behov av stöd till utvecklingsinsatser.

Bidrag ges inte till administration eller till verksamhet som det  
åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose. Bidrag ges inte 
heller till religiös verksamhet eller scout-, idrotts- och skytteverk-
samhet.

Ansökningsblanketten kan laddas ner från hemsidan  
www.bangs-stiftelse.se där ytterligare information finns att tillgå. 

En fullständigt ifylld ansökningsblankett skall vara Stiftelsen tillhanda  
senast den 15 februari 2014. Styrelsen gör en preliminär bedömning 
av ansökan. Föreningar vars ansökningar preliminärt bifalles kommer 
därefter uppmanas att skicka in en komplett ansökan.

Bångs Stiftelse ger 
bidrag till barn- och 
ungdomsverksamhet 
med social inriktning

Om du funderar på att pensionera dig i Spanien – välj Mallorca!
Vi på Mallorcamäklarna älskar att förmedla allt positivt som finns på vår fantastiska Medelhavsö. Vi kan hjälpa er med allt – från 
bostadsökandet och handledning under köpeprocessen, till stöd efter försäljningen. Du är välkommen att ringa eller maila oss.

Underbart charmig 
lyxvilla med 3 sovrum 
och 3 badrum vid 
Santa Ponsa golf. 
Villan är i perfekt skick. 
Välskött och populärt 
område med stora 
trädgårdar & pooler. 
Nära Port Adriano 
marina och strand!

750.000€

V0686  NOVA SANTA PONSA Fantastiskt vackert 
rustikt hus i denna 
pittoreska byn. Välbyggd 
villa med 4 sovrum och 
4 badrum, underbar 
trädgård och pool, 
terrasser och veranda, 
vacker natur och ca 14 
min. till internationella 
skolor.

1.575.000€

V0678  ES CAPDELLA 

Mycket fin och ljus 
marklägenhet nära den 
välkända lyxyacht-
marinan och vackra 
stranden.  1 sovrum och 
badrum, ljust vardags-
rum, terrass/täppa och 
mycket sol! 4 personer 
kan bo bekvämt här!

155.000€

A0706  PUERTO PORTALS I denna vackra gamla 
fiskeby ligger denna 
trevliga  och soliga 2 
sovrumslägenhet med 
fin terrass, havsutsikt, 
gemensam  pool och 
trädgård, inom lätt 
gångavstånd till byn 
och marinan. Parkering 
finns.

370.000€

A0705  PUERTO ANDRATX 
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Forskning visar 
- att tonårshjärnan är extra sårbar för påverkan från cannabis

Centrum-Väster  031 – 367 92 92
Nordost               
Hisingen              

Hit kan du vända dig för stöd

Mer information hittar du på Kunskapskällar´ns webbsida:
www.socialutveckling.goteborg.se/kk

Behandlingsgruppen
Vi hjälper dig som är över 20 år med kostnadsfri 
samtalsbehandling och rådgivning. Även du som 
är anhörig kan kontakta oss.  

Mini-Maria Göteborg

samt deras föräldrar och anhöriga. Hit kan du vända dig om du  
har frågor eller bekymmer som har med droger eller alkohol att 
göra. 

Mini-Maria nås på telefon: 
Centrum        031 – 367 99 40

Hisingen        031 – 367 93 15
031 – 367 92 90
031 – 367 92 70

Fyra öppenvårdsmottagningar finns för ungdomar upp till 21 år 

Väster
Nordost

Behandlingsgruppen nås på telefon: 

031 – 367 92 80
031 – 367 93 13

Ungdomar dricker visserligen mindre alkohol, men 
droganvändandet minskar inte. I Göteborg har var femte 
sjuttonåring provat cannabis eller spice. Känner man oro som 
förälder så kan man söka hjälp, säger Ulla Kungur, samordnare 
för drogvaneundersökningen och Trestad2. 

Under tio års tid har Göteborgs kom-
mun mätt alkohol- och narkotika- 
användandet bland femton- och 
sjuttonåringar i kommunen.  Under 
den tiden har narkotikaanvändan-
det  legat konstant.  För de yngsta 
handlar det om cannabis. Av alla sjut-
tonåringar har tjugo procent provat 
cannabis eller spice, örtblandningar 
med syntetiska cannabinoider.  
Trestad2 är ett projekt där Göte-
borg tillsammans med Stockholm 
och Malmö arbetar mot cannabis.  

Jobbar förebyggande   
– Dels jobbar vi förebyggande med 
att informera om tobaksrökning 
för föräldrar till barn i mellansta-
diet, dels utbildar vi personalgrup-

per om cannabis och dess skade-
verkningar, berättar Ulla Kungur. 
Förhoppningen är att vi på så sätt 
ska upptäcka de som röker can-
nabis tidigare och kunna sätta in 
 insatser snabbare. 

Finns varningstecken
– Det finns ett antal varnings- 
tecken; skolk är ett sådant, ett 
 annat är att tonåringen föränd-
rar sitt beteende. Som förälder bör 
man förstås vara vaksam och  hålla 
sig informerad om vad ens tonår-
ing gör på fritiden och vilka han 
eller hon umgås med, råder  Ulla 
Kungur. Mini-Maria har infor-
mationskurser om cannabis för 
 föräldrar.  

– Och var tydlig med din egen 
 inställning till droger! Många för-
äldrar tror att det inte spelar nå-
gon roll vad de säger, men så är det 
inte, säger Ulla. De ungdomar som 
avstår från att testa säger ofta att 
de avstår för att inte göra sina för-
äldrar besvikna.

Kommunen 
kraftsamlar 
mot cannabis

 BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

Det finns ett antal 
varningsteckenPROJEKT

UNGDOMAR

Ulla Kungur   Samordnare för drogvane-
undersökning och Trestad 2 – satsning mot 
cannabis. FOTO: KIA BENROTH
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Effekten av cannabis finns kvar 
efter du har rökt eftersom THC 
lagras i kroppens fettvävnad och 
i hjärnan. Den cannabis som an-
vänds idag innehåller högre hal-
ter av THC än förr. Därför har 
den också större påverkan på 
 hjärnan. 

Alltid ett lidande
– De kognitiva förmågorna blir 
sämre, berättar Christina Wall, 
utbildningskonsulent på Kun-
skapskällan. Den som röker 
 vanemässigt, får till exempel 
sämre minne, får svårt att följa 
handlingen i en film och tappar 
lätt tråden i ett samtal. 

Det är risk att utveckla bero-
ende och ofta är det anhöriga och 
 andra närstående som upptäcker 
det först. En vanerökare riskerar 
att lägga mindre vikt vid vänner 
och familj och mer vikt vid drogen. 
Livskvalitén försämras. 

– Att bryta ett beroende är alltid 
ett lidande, säger Christina Wall. 
Man kan få svårt att hantera var-
dagliga problem och man kan få 
psykiska besvär. Därför bör man 
rådgöra med en behandlare. 

På behandlingsgruppen för 
drogproblem pågår två forskar-
stödda utvecklingsprojekt som 
involverar både personer som vill 
sluta röka och deras anhöriga. 

”Rådgör med 
en behandlare”

 BENEDICTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

VAR VAKSAM. Som förälder bör man förstås vara vaksam och  hålla sig 
informerad om vad ens tonåring gör på fritiden och vilka han eller hon 
umgås med, råder  Ulla Kungur.  FOTO:  THINKSTOCK 

Christina Wall  

Utbildningskonsulent på Kunskapskällan.
FOTO: KIA BENROTH
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Vare sig du har en tro eller inte, så håll med om
att det kan behövas lite mer kärlek här på jorden. 

Se fralsningsarmen.se/jorden.

Tron är bara halva sanningen

NU TAR VI NER
GUD PÅ JORDEN
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DBS- Effektiv behandlingsform 
för Parkinsonpatienter 

DBS utförs med hjälp av en neu-
rostimulator som opereras in i 
 patienten på ungefär samma sätt 
som en Pacemaker. Metoden har 
visat sig vara verkningsfull för 
 patienter i såväl tidiga som sena 
stadier av Parkinsons sjukdom.

Vid DBS-behandling opereras 
elektroder in i hjärnan. De avger 
svaga elektriska pulser som stör 
bort de ofrivilliga muskelrörelser 
i kroppen, vilket är ett av de van-
ligaste symptomen i samband 
med Parkinsons sjukdom. En stu-
die som genomförts av Dr. Michael 
Schüpbach vid Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière i Paris visar att Parkin-
sonpatienters livskvalitet kan för-
bättras om DBS används i sjukdo-
mens tidiga stadier. Studien visar 
att DBS-behandling hos patienter 
med tidig Parkinsons kan förbätt-
ra motoriken och förhöja patien-
tens psykiska livskvalitet efter-
som möjligheterna till ett aktivt 
vardagsliv ökar. 

Studie kartlägger effekter 
Patienterna som deltog i Early 
Stim studien hade haft Parkinson 
i snitt 7,5 år och hade precis ut-
vecklat fl uktuationer. Studien ut-
märker sig eftersom deltagarna 
fått DBS-behandling efter i snitt 
7,5 snarare än 12 år, som i andra 
 studier.  

– DBS-behandling som sätts in 
på ett relativt tidigt stadium av 
Parkinson och utförs på en hårt 

 selekterad grupp patienter har 
 potential att uppvisa mycket goda 
resultat. Det förutsätter förstås att 
patienten är beredd att genomgå 
ett neurokirurgiskt ingrepp, långt 
ifrån alla patienter kan tänka sig 
att ha en elektrod inopererad i 
hjärnan, säger Håkan Widner, 
professor i neurologi vid Lunds 
Universitet.

Avgörande framgångsfaktor
Han menar att DBS kan vara en 
mycket effektiv behandlings-
form för patienter i såväl tidi-
ga som  sena stadier av Parkin-
son.  Det är till stor del patien-
tens kognitiva förmåga, bland an-
nat i beslutsfattande situationer, 
som avgör om DBS är en lämp-
lig behandlingsmetod .  DBS är i 

dagsläget en etablerad behand-
lingsform, ett hundratal svenska 
patienter behandlas årligen med 
DBS.

– DBS behandlar fl era olika mål-
punkter hos Parkinsonpatienter . 
En målpunkt berör skakningar 
i thalamus, en eff ektiv behand-
ling som kan genomföras även hos 
Parkinsonpatienter som är äldre 
än 80 år. Den målpunkt som domi-
nerar för tillfället kan bidra till att 
dämpa långsamma rörelser, skak-
ningar och har dessutom visat sig 
ha eff ekt mot stelhet. 

Undersökningar visar att DBS-
behandling kan bidra till att 
 patientens ordinarie Parkinson-
medicinering i vissa fall kan halv-
eras, säger Håkan Widner.
DBS har också visat sig ha långt-

gående eff ekter, studier av patien-
ter som genomgått DBS-behand-
ling i femton år visar att behand-
lingen fortfarande ger eff ekt. 

– DBS är en avancerad behand-
lingsform vars eff ekt i mångt och 
mycket avgörs av ett minutiöst 
förarbete i form av en hård selek-
tering av patienter. En avgörande 
framgångsfaktor är att program-
mera stimulatorerna så de doserar 
precis rätt utifrån varje patients 
behov. 

Det är ett precisionsarbet  som 
bygger på att hitta exakt rätt 
 balans mellan elektronisk sti-
mulering och patientens med-
icinering. Den elektroniska 
 stimuleringen kan justeras efter-
hand,  vilket är en av DBS-behand-
lingens stora fördelar, säger Håkan 
Widner.

Nya möjligheter 
En europeisk studie där friska 
hjärnceller från aborterade foster 
ersätter skadade hjärnceller har 
potential att öppna upp nya möj-
ligheter till en ökad dopaminpro-
duktion, vilket kan bidra till en 
förbättrad livskvalitet för Parkin-
sonpatienter och på sikt även för 
patienter med andra neurologiska 
sjukdomar.

– Medicineringen avtar  ofta 
i effekt ju längre sjukdomen 
fortskrider , vilket innebär att pa-
tienterna ofta tvingas öka medi-
cineringen avsevärt. Genom att 
 ersätta sjuka hjärnceller med 
 friska motsvarigheter kan symp-
tomen lindras. Med studierna vill 
vi visa att hjärnan kan repareras 
utan bieff ekter, säger Håkan.

Deep Brain Stimulation, 
DBS, är ett behandlingsal-
ternativ för patienter med 
Parkinsons sjukdom. 

ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

PARKINSONS SJUKDOM

BEHANDLING

FAKTA

 ■ Deep Brain Stimulation, 
DBS, är ett behandlingsalter-
nativ för patienter med Parkin-
sons sjukdom. 

 ■ DBS utförs med hjälp av en 
neurostimulator som opereras 
in i patienten på ungefär sam-
ma sätt som en Pacemaker. 

 ■ Behandlingsformen har 
funnits sedan 1960-talet. Ge-
nom en mild elektrisk stimule-

ring bearbetas blockeras avvi-
kande hjärnsignaler, vilket kan 
dämpa skakningar och stelhet 
och minska Parkinsonpatien-
ters ofrivilliga rörelser. 

 ■ Behovet av medicinering 
kan dessutom minska.  DBS 
kan ge goda resultat i kombina-
tion med medicinsk behandling 
för patienter som befi nner sig i 
tidiga stadier av Parkinson.

”DBS  behandlar 
fl era olika mål-
punkter hos 
Parkinsonpatienter . ”

Håkan Widner
Professor i neurologi vid Lunds 
Universitet.
FOTO: HÅKAN SJUNNESSON, NHR

VÅRD

– Min man var 73 år när han fi ck 
parkinson. Han blev rullstols-
buren och dement. I åtta år 
skötte  jag honom själv. Vi blev 
isolerade, nedstämda och jag 
vågade aldrig lämna honom 
 ensam.

Barbro blev projektledaren 
som ständigt samordnade allt 
för att få livet att gå ihop. Så små-
ning fi ck de veckoavlastning på 
boenden, men det kändes aldrig 
trygg att lämnade honom där.

– De hade inte rätt kunskap 
om hans sjukdom och visste 
därför inte vilka behov han  hade. 
Men av en händelse läste jag i 
en temabilaga om Näsbyparks 
Parkinsonboende. Vi hade tur, 
efter två månader fi ck han ett 
eget rum på boendet. 

Våga släppa taget
– Jag kände mig som en domare  
över hans liv när han fl yttade 
dit, men det var nödvändigt, jag 
var helt slut. Han får nu kvalifi -
cerad vård och mycket omtanke. 
Där ordnas också med gemen-
samma aktiviteter, anhörigträf-
far, utbildning och vi lär känna 
andra par i samma livssituation 
och får kunskap från varandra. 

Nu har hon åter fått tiden 
och lusten att tänka på sin egen 
hälsa  och orkar umgås med 
 familj och vänner. 

– Mitt råd är att tidigt kontakta  
anhörigkonsulten och få avlast-
ning. Skaff a kunskap och insikt 
om sjukdomen. Behåll hobbys, 
var utåtriktad, det hjälper dig att 
få nys om aktiviteter att delta i. 
Detta trots att det är tungt och 
du känner dig nedstämd, men 
det kommer att löna sig för er 
båda. 

Kräv rätt avlastning
Ett långsamt sörjande 
över ett liv som tog en 
 annan väg än planerat. 

 SUSANNE WESTERGREN

redaktionen@mediaplanet.com

MÅLPUNKTER. DBS behandlar flera olika målpunkter hos Parkinsonpatienter . En målpunkt berör skakningar i thalamus, en effektiv behandling som kan genomföras även hos Parkinsonpatienter som är äldre 
än 80 år.  FOTO: THINKSTOCK
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Behandlingar som lindrar smärta, återställer hälsa 
och förlänger liv.

 

 

 

DBS, eller djup hjärnstimulering, är en stimulator som lindrar 

besvären av Parkinson.

– När jag fick diagnosen Parkinson blev jag glad. Hur kan du 

vara glad över den diagnosen, undrade läkaren. Eftersom jag 

hela tiden fått höra att det troligen var en hjärntumör! Nu var 

det ”bara” Parkinson, konstaterade Tomas Bergamark. 

Året var 2001 och Tomas arbetade som arbetsledare för SAS 

vid Kallax flygplats i Luleå. Det var ett krävande jobb att vara 

operationellt ansvarig för att flygplan kunde starta och landa. 

Det var slitsamt med skiftgång och mycket att hålla reda på.

Ville ge Parkinson en match
–Jag började märka att någonting inte stod rätt till med min 

kropp. Högerhanden fungerade inte som den skulle. Det var 

på höger sida mina besvär började. På morgnarna vaknade jag 

dyblöt av svett och jag hade hög vilopuls. Det var min fru Karin 

som fick mig att gå till vårdcentralen. Själv hade jag hört om 

både MS och Parkinson och trodde att något av detta borde 

det vara. Distriktsläkaren trodde inte det, jag ansågs för ung för 

det. Hon trodde snarare att det handlade om en hjärntumör. 

Men jag fick aldrig någon diagnos.

Efter nästan två års sjukskrivning kom Tomas till en sjuk- 

gymnast ,som såg hans rörelsemönster och som ansåg att  

han måste till en neurolog. 

– När jag stod på tröskeln till neurologens mottagning sa hon 

direkt att detta är Parkinson. Vad bra sa jag, att det ”bara” är 

Parkinson. Men jag bestämde mig också för att Mr Parkinson 

skulle få sig en match och att det skulle bli en tuff match – för 

honom. Jag fick medicin mot sjukdomen och snart kände jag 

att jag återhämtade mig, att ”gamla” Tomas började komma 

tillbaka.

Trots allt blev han inte återställd, upplevde bland annat lång-

varig kramp i ländrygg och fötter.

– Parkinson yttrar sig i stelhet eller skakningar eller både och. 

För mig var det stelhet.

Tomas förlorade jobbet när SAS drog ner på personal och 

han gick med i Parkinson-förbundet. I organisationens tidning 

såg han en annons om rehabilitering i Spanien. Han var en av 

några utvalda patienter som fick komma dit.

Fick träffa en specialist
– Efter två veckors behandling i Spanien fick jag en förteckning 

över Parkinson-läkare i Sverige. Jag ville träffa en verklig specialist. 

Det blev vändpunkten för mig. Jag hamnade hos en privat  

Parkinson-specialist i Stockholm, som undrade om jag hört  

talas om DBS-behandling, Deep Brain Stimulation. Det hade 

jag och jag sa att jag ville genomgå en sådan operation så 

snart som möjligt. Mr Parkinson skulle ju få sig en rejäl match. 

– Jag fick en remiss till professor Patric Blomstedt. Sommaren 

2009 fick jag min första bedömning och i december det året 

genomgick jag operationen i Umeå. Jag betraktades med mina 

49 år som en ung patient. Riskerna med en operation anses 

vara minimala. Man beskrev för mig hur operationen gick till, 

att det handlade om att placera in två elektroder i hjärnan. 

Det lät förstås litet läskigt, men jag tvekade aldrig. Jag var inte 

rädd, det var bara att köra på, säger Tomas, som utmärker sig 

med sin positiva livssyn. 

– Jag mådde superbra när jag vaknade ur narkosen. Doktorn 

är min största idol och jag beundrar alla duktiga människor 

som medverkade i operationen.

Numera arbetar Tomas halvtid för tredje året på kansliet hos 

IFK Luleå och har halvtid sjukersättning. 

Innerligt tacksam
– Jag har fått ett nytt liv och jag får arbeta med det som är min 

stora passion - fotboll. Jag är innerligt tacksam. Utan den här 

operationen hade jag varit ett vårdkolli i dag. All värk är borta.  

Jag hade besvär med talet. De är borta. Jag hade problem 

med ansiktsmusklerna. De problemen är borta. Jag jagar som 

förr, går i skog och mark som förr. Det enda jag inte gör längre 

är att löpträna, det är inte bra för pacemakern hoppar när jag 

springer. Min egen behandling handlar också om att vara aktiv, 

positiv och mest umgås med friska människor, säger Tomas 

Bergamark.

Parkinsonsjuke Tomas 
fick ett nytt liv med DBS
Tomas Bergamark i Luleå var 41 år när han märkte att något 

inte stod rätt till med hans kropp. Efter långt lidande och 

många olika turer fick han diagnosen Parkinsons 

sjukdom. För fyra år sedan fick han två elektroder 

inopererade i hjärnan och i dag har han ett helt 

nytt liv.
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NSPH är ett nätverk för patient- 
och brukarorganisationer inom 
det psykiatriska området. 

– Tre av fyra i Sverige har egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa, per-
sonlig eller som anhörig. Vi arbetar 
bland annat med att sprida kun-
skap om detta. Vi måste prata om 
situationen för att människor ska 
känna sig mer inkluderade i sam-
hället och för att minska skam-
men kring psykisk ohälsa, säger 
Christina Ahl.

(H)järnkoll
– NSPHiG är kampanjlän för  
(H)järnkoll, ett projekt där per-
soner med egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa utbildas till am-
bassadörer. Ambassadörens 
 erfarenheter förmedlas genom 
 föreläsningar, manifestationer 
med mera. 

Christina Ahl, som själv är 
 ambassadör, menar att detta för 

ner frågan på en jämbördig nivå. 
Det är inte en expert som talar ut-
ifrån studier utan en människa 
som talar utifrån egen erfarenhet. 

– Det gör det lättare att börja 
 prata och det är viktigt för att av-
dramatisera frågan.

Utbildning på arbetsplatser
Christina och en kollega har utfor-
mat en utbildning i förebyggande 
arbete för bättre psykosocial hälsa 
på arbetsplatsen.

– Vi träffas och pratar i grupper. Det 
visar sig att det oftast finns någon 
person i varje grupp som själv va-
rit sjuk av stress. Psykisk ohälsa  är 
faktiskt den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning idag. Vi är många 
gånger fast i ett stresshjul med 
ständiga krav både i arbets- och 
privatlivet. Delarna hänger ihop 
och måste tas hänsyn till.

– Riskfaktorer och riskbete-
enden hos oss själv och andra 
 diskuteras och vad företaget  eller 
organisationen kan göra för att 
minska ohälsosam stress. 

– Vi kan inte förhindra all psy-
kisk ohälsa men vi kan bli upp-
märksamma på signalerna, 
 avslutar Christina Ahl. 

AMBASSADÖR 
FÖR BÄTTRE 
PSYKISK HÄLSA

 ERIK PEINING

redaktionen@mediaplanet.com
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Christina Ahl arbetar som administratör på 
NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Gö-
teborg). Hon har egen erfarenhet av utmattningsde-
pression och håller föreläsningar och kurser om att 
förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

OHÄLSA. Tre av fyra i Sverige har egen  erfarenhet av 
 psykisk ohälsa, personlig eller som anhörig.   
FOTO: THINKSTOCK

Vi kan inte förhindra all psy-
kisk ohälsa men vi kan bli 
uppmärksamma på signa-
lerna

STRESS

PSYKISK HÄLSA

Christina Ahl
Kanslisamordnare.
FOTO: PRIVAT

Rehab med utsikter
RehabCenter Treklöverhemmet

Vi tror på människans förmåga – och på 
att man kan växa. Med lång erfarenhet 
av neurologisk rehabilitering vet vi hur 
vi skall motivera människor, få dem att 
tänka nytt och aktivt tänja sina egna 
gränser. Har du viljan – har vi verktygen.

������?  
Besök vår hemsida eller ring oss.

www.brackediakoni.se/trekloverhemmet
Rehabsamordnare: 0522-400 912

Bli en chef med koll
Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken? Samtidigt har tre av fyra 
erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som 
närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Särskilt på 
våra arbetsplatser som ofta står handlingsförlamade. 
Med enkla lösningar går det att förändra mycket. 
Skriftliga rutiner för hur chefer ska agera tidigt är 
viktiga första steg tillsammans med öppnare samtal. 

Beställ handledningarna 
Så gör du som chef och 
Så gör du som kollega och 
lär hur din arbetsplats kan 
jobba bättre. Du betalar 
bara för portot. Beställ på 
www.hjarnkoll.se/chefshandledning

Så gör du som kollega– handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef– handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen
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Med korrekt behandling 
kan Parkinsonsjuka få ett 
drägligt liv. Alternativet är 
att tvingas leva med oer-
hörda svårigheter. Proble-
met är att vården skiljer 
sig kraftigt åt beroende på 
var man bor. Alla får inte 
den vård de behöver. 

Det säger Inger Lundgren, 
 generalsekreterare i Parkinson- 
Förbundet. 

–I Sverige finns bara hälften så 
många neurologer per invånare  
som i övriga Europa. Vårt krav är 
att varje Parkinsonpatient ska 
kunna få två besök hos specia-
list per år och att de som behö-
ver avancerad vård ska få det var i 
 andet de än bor. Det behövs  också 
parkinsonteam med sjuksköter-

skor, sjukgymnaster, logopeder 
och liknande.  

Parkinson yttrar sig i 
 skakningar, överrörlighet och 
muskelstelhet. Den orsakas av 
brist på signalsubstansen dopa-
min i hjärnan. Dopaminet finns 
lagrat i nervceller och mängden 
minskar i takt med att man förlo-
rar dessa nervceller. Orsaken till 
cellförlusten är ännu okänd. Det 
finns ingen bot, men väl lindrande 
behandling.

I en första fas är det medicine-
ring i tablettform som gäller.  Efter 

hand som sjukdomen fortskrider 
krävs avancerad vård, antingen 
DBS (Deep brain stimulation) då 
man opererar in elektroder i hjär-
nan för att ge nervcellerna stimu-
lans, eller att man får en Duodop-
apump eller en Apomorfinpump, 
som regelbundet tillför kroppen 
de ämnen hjärnan behöver.

I Sverige finns 22 000 
 Parkinsonsjuka. Det tillkommer  
2 – 3 000 varje år. Sjukdomen ut-
bryter  oftast hos äldre, från drygt 
60 års  ålder. 

Stor brist på neurologer 
drabbar Parkinsonsjuka

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

Inger Lundgren
 Generalsekreterare 
i Parkinson- 
Förbundet. 
FOTO: CHAON CHAKRABORTY

”I en trygg miljö  
kan man växa”
Kunnaklara är en daglig 
verksamhet som kombi-
nerar studier med kreativt 
skapande.
– Deltagarna börjar alltid med 
att göra sådant som de känner 
sig trygga med, säger  Annette 
Hjertberg, föreståndare på 
Kunnaklara.

Kunnaklaras fyravåningsvilla 
är trivsamt inredd i ljusa färger. 
Överallt finns prov på deltagar-
nas skapande arbete. Källarvå-
ningen är helt avsedd för kreativ 
verksamhet. Annette Hjertberg 
visar runt bland tavlor, stafflier , 
symaskiner, en brännugn för 
glaskonst och en snickarverk-
stad, med mera.

– Deltagarna får prova att ut-
trycka sig på olika sätt, berättar  
hon. Vi fokuserar på arbets- 
glädjen.

Fokus på kommunikation
Kunnaklara är en utvecklande  
verksamhet som välkomnar 
unga vuxna med en diagnos 
inom autismspektrat. Just nu 
finns här 21 ungdomar i åldrarna 
nitton till trettiofem som ägnar 
dagarna åt kreativ verksamhet 
parallellt med studier på gym-
nasie- eller högskolenivå. 

Annettes rundvandring fort-
sätter upp till bottenvåningen 
där det finns umgängesloka-
ler, matsal, kök och ett musik-
rum där deltagarna kan gå loss 
på trummor, med mera. Ungdo-
marna gör mycket tillsammans 
och verksamheten har stort 
 fokus på kommunikation och 
samspel. Här ska det vara lätt 
att bygga vänskapsrelationer. 
En våning upp ligger studievå-
ningen.

– Många tar igen sin skolgång 
här, berättar Annette Hjertberg. 
För dem blir det som en chans 
att leva om sin tonårstid. 

KREATIVITET

Madeleine Holmström från 
Stockholm drabbades i 
oktober 2012 av en stro-
ke. Den kom oväntat och 
plötsligt, hon mådde  illa, 
fick ont i huvudet och föll 
plötsligt ihop. Hon blev 
halvsidigt förlamad i vän-
ster sida, fick problem 
med att gå och stå och 
begränsningar i arm och 
hand.

Sedan dess har hon fått rehabili-
tering i hemmet, sjukgymnastik 
två gånger i veckan och arbetste-
rapi lika ofta. Men det hon upp-
skattat allra mest är tre veckors 
sammanhängande rehabilitering 
på Mälargården Rehab Center i 
november i år.
–Då fick jag behandling varje dag, 

Mådde väl av kontinuerlig
rehabilitering

sjukgymnastik, arbetsterapi, 
varmvattenbad och gruppgym-
nastik både stående och sittande 
och dessutom en del yoga-träning 
och chi gong. Det är klart att det 
var nyttigt med mer regelbunden 
träning varje dag jämfört med 3,5 
timmar i veckan i hemmet som jag 
får nu.  

I dag känner sig Madeleine 
mycket bättre, går stadigare och 
har bättre balans, men är natur-
ligtvis inte helt återställd. 

Fram till dess hon drabbades av 

stroke arbetade hon som hand-
läggare vid färdtjänsten inom 
Stockholms läns landsting. Sedan 
förra  hösten har hon inte kunnat 
 arbeta. Och hon vet inte hur det 
blir framöver, om och när hon kan 
återgå i arbete.

Viktigt att vara aktiv
Madeleine försöker hålla sig 
igång, inte minst socialt, umgås 
med vänner, deltar i olika aktivi-
teter och fortsätter träna. 

–Det kräver hårt arbete. Man 
måste anstränga sig om det ska 
bli resultat. Helst skulle gärna 
 vilja ha mer av den kontinuerliga  
rehabilitering som jag fick på 
 Mälargården.

Madeleine  
Holmström
Drabbad av stroke.
FOTO: PRIVAT

I Sverige finns bara  hälften 
så många neurologer per 
invånare  som i övriga 
 Europa.
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����������	 Neurologisk rehabilitering i 
hjärtat av Sigtuna 

Läs mer om oss på vår hemsida 
www.malargarden.se 

Tfn 08 5949 3630

Vi erbjuder:
Gymnasielärare som ger kommunikation- och studiestöd.
Arbetsträning internt och externt med handledare.
Konstnärer inspirerar och handleder i estetisk verksamhet och produktion.

kunnaklara är en utvecklande verk-
samhet för högfungerande unga vuxna 
med diagnos Aspergers syndrom och andra 
autismspektrumtillstånd

kunnaklara AB, Rörmyren 7
414 75 Göteborg, Tel: 031-12 12 30

Mail: info@kunnaklara.se

Vi har lediga platser! 
Ta kontakt med:

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com



10  ·  DECEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

FM, fibromyalgi, är en 
sjukdom med en genera-
liserad värk tillsammans 
med muskelömhet. Sam-

bandet mellan FM och ME är stort, 
drygt sextio procent av FM-patien-
ter har också ME.

– För en patient med ME kan det 
ta flera dagar att återhämta sig 
 efter en ansträngande aktivitet . 
En patient med FM har ofta kon-
tinuerlig värk, muskelstelhet 
och  muskelömhet som är påtag-
ligt funktionsstörande. En anled-
ning till att kunskapen om ME 
och FM ännu inte nått ut till  hela 
den svenska läkarkåren är att 
 diagnosen etablerades först i bör-
jan av 90-talet, säger Carl-Gerhard 

 Gottfries, professor och grundare 
av specialistmottagningen Gott-
fries Clinic AB.

Kroniska sjukdomar
Såväl ME som FM är kroniska sjuk-
domar som inte kan botas. Vården 
kan dock informera patienten om 
hur sjukdomarna yttrar sig och 
vad de själva kan göra för att lindra  
symptomen. FM och ME överlap-

par varandra, drygt 60 procent av 
Sveriges 300 000 fibromyalgipati-
enter har också ME. Antalet ME-
sjuka är 40 000 i Sverige. Orsakerna 
till ME är inte kartlagda, men aktu-
ell forskning tyder på störningar i 
patienternas immunförsvar.

Lindrar trötthet
– Nyligen genomfördes forskning 
tillsammans med Virologiska  
 Institutionen i Uppsala som  visar 
att ME kan vara en autoimmun 
sjukdom eventuellt utlöst av ett 
 virus. Autoimmuniteten drab-
bar mitokondrierna, det vill  säga 
cellernas energifabrik. I Norge 
har ME-patienter med framgång 
 behandlats med cellgifter.

Att behandla ME-patienter med 
höga doser av vitamin B12 och 
 folsyra har visat sig lindra den kro-
niska tröttheten och den ”hjärn-
dimma” som många patienter 
 klagar över. Forskning pågår för att 
evidensbasera denna behandling.

– Många ME- och FM-patienter 
är dessvärre odiagnostiserade, vil-
ket beror på en bristande kunskap 
om sjukdomarna i primärvården 
som ME- och FM-patienterna ofta 
kommer till först. 

Varje landsting borde ha en kli-
nik med specialistkompetens 
kring ME och FM säger Carl-Ger-
hard Gottfries.

MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com
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Snabbare 
återhämtning  
efter stroke 
Efter en stroke eller annan 
traumatisk hjärnskada är 
det viktigt att snabbt börja 
träna de nedsatta funktio-
nerna. Med en rehabilite-
ringsresa utomlands kan 
det gå snabbare.

– Forskning visar att rehabilite-
ring efter till exempel en stroke 
går mycket snabbare om man 
rehabiliteras i en stimulerande  
miljö, säger Henrik  Salamon 
som sedan ett par år tillbaka 
drive  Enriched Life- ett före-
tag inom hälsobranschen som 
 arrangerar rehabiliteringsre-
sor till Spanien. Han förklarar 
 vidare.

– Miljön är berikande och 
 andas friskhet. Man bor på 
ett fyrstjärnigt hotell och två 
medicinska spabehandlingar i 
veckan  ingår i rehabiliteringen . 
Ett team med sjukgymnaster, 
 läkare och en neuropsykolog 
finns på plats. 

Inget att förlora
När man träffar sin behandlare  
så kan man sätta igång direkt 
och på så sätt utnyttjas behand-
lingstiden fullt ut säger han.

Man behöver inte ha en   remiss 
för att få en rehabiliteringsresa 
utan det räcker med en ansökan 
som företaget  sedan tar ställ-
ning till. Det enda den sökande 
behöver göra är att skicka med 
journalhandlingar, resten tar 
Enriched Life hand om. 

– Försäkringskassan betalar 
ut ersättning i efterskott, men 
vi samarbetar med ett finans-
bolag där den sökande kan låna 
pengar  räntefritt och betala till-
baka när ersättningen kommer. 
Det finns också möjlighet att av-
betala resan. Så man har inget 
att förlora på att söka.

MATHIAS PERNHEIM

redaktionen@mediaplanet.com

ME, kroniskt trötthetssyndrom, är en sjukdom som karakteriseras av en 
ständigt återkommande och stundtals förlamande trötthet.

TRÖTTHET. För en patient med ME kan det ta flera dagar att återhämta sig  efter en ansträngande aktivitet . FOTO: THINKSTOCK

För en patient med ME 
kan det ta flera dagar att 
återhämta sig  efter en 
ansträngande aktivitet . 

ME och FM blir ofta odiagnostiserat

SKANDINAVISK REHAB I VARMT KLIMAT

Tel 08-663 33 49 · www.enrichedlife.se · info@enrichedlife.se

Enriched Life erbjuder ett kvalificerat 
och modernt rehabiliteringskoncept 
i en miljö med varmt klimat som 
 ytterligare bidrar till en optimal 
 upplevelse. Rehabiliteringsprogram-
met är utarbetat av medicinsk 
expertis.

FÖRHANDSBESKED OM ERSÄTTNING
Som patient har du rätt till ersättning 
för dina vårdkostnader, även om du 
har fått   behandling i ett annat ESS-
land.Vi på  Enriched Life hjälperdig 
kostnadsfritt att skriva ansökan till 
Försäkringskassan.

NU HAR DU RÄTT ATT  
FÅ FÖRHANDSBESKED  
OM DIN ERSÄTTNING FRÅN  
FÖRSÄKRINGSKASSAN

STROKE- OCH HJÄRNSKADE- 
REHABILITERING I SPANIEN

ClinicVill du veta mer – www.gottfriesclinic.com

Vid Gottfries Clinic utreds trötthets- och 
värksyndrom i avtal med Västra Götalandstinget
Forskning bedrivs på dessa än så länge outforskade sjukdomar.

Ovan: De 18 sk ”trigger-punkterna” 
vid värksyndrom, fi bromyalogi.



FORSKNING
Vårdalinstitutet är en tvärvetenskaplig 
 forskarmiljö för implementeringsforskning, 
utbildning och kunskapsspridning inom vård- 
och omsorgsområdet. Vi har en nära samverkan 
med universiteten och huvudmännen för vård 
och omsorg och bedriver forskning inom två 
forskningsplattformar:

sjukdom/funktionshinder

UTBILDNING
Vårdalinstitutet bedriver också ämnes- och 
metodkurser på forskarnivå som stöd för 
forskningen om individen/familjen, ledarskap, 
organisation och hälsoekonomi.

Postdoktoral utveckling omfattar stöd till 
 disputerade och varje år sker nationella 
 utlysningar av kurser i ledarskap, implemen-
teringsforskning och metoder för att kunna 
vidareutveckla en praktiknära vård- och 
 omsorgsforskning. 

ÖPPNA KUNSKAPSKÄLLOR
Genom våra 8 tematiska rum sprider vi evidens-
baserad kunskap främst till personal inom vård- 
och omsorgssektorn, men även till patienter och 

mationen inom t ex demens och stroke.

UPPDRAG KUNSKAP
Uppdrag Kunskap är ett aktuellt pilotprojekt, 
initierat av professor Bodil Jönsson, som  

I projektet ges 20 personer i eller nära 
 pensionsåldern, med en bakgrund inom vård 
och omsorg, chansen att under akademisk 
 handledning få vidareutveckla sina idéer och
 erfarenheter från ett långt yrkesliv. 
Förhoppningen är att detta ska generera ny 
kunskap till nytta för mest sjuka äldre. 

 möjligheter med det pågående pilotprojektet.
 

att kunna förbättras genom dessa förnyade 
former för kunskapsöverföring mellan genera-
tionerna. 

gemensamma eft er att pensionsåldern inträtt. 

ur mötet mellan deltagarnas långa arbetslivs-
erfarenhet och akademin samt deltagarnas 
 diskussioner med varandra.

del av den kunskap som annars försvinner med 
pensionerade medarbetare.

Intresserade kan följa projektets utveckling via 
hemsidan www.uppdragkunskap.se. 

Hur kan vi förbättra vården äldre 
och de som är långvarigt
sjuka eller funktionshindrade?

Läs mer om Vårdalinstitutets verksamhet på www.vardalinstitutet.se
Vårdalinstitutet
Institutet för Vård- och Omsorgsforskning

FAKTA OM VÅRDALINSTITUTET
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lansforsakringar.se/sjukvard

Länsförsäkringar är en bank- och försäkringsgrupp som består av 23 självständiga 
länsförsäkringsbolag, alla med en stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

Vår nya sjukvårdsförsäkring    
håller företag friska

Vi har utvecklat en helt ny typ av sjukvårdsförsäkring för alla som 
driver och jobbar i företag. I den ingår alla de delar som företaget 
behöver för att hålla medarbetarna friska. 

Förebyggande hälsotjänster

Rådgivning

Tillgång till snabb vård hos privata  

vårdgivare utan remiss

 
m fl utan begränsning av antalet behandlingar

Rehabilitering

 

Det bästa är att hålla sig frisk och med våra förebyggande hälso-

sjukfrånvaro och ekonomiskt bortfall blir det. När någon på företa-
get ändå har oturen att bli sjuk erbjuder vi snabb vård genom vårt 
nätverk med privata specialister och en riktigt bra rehabilitering.
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NYHETER

 JONAS GRENFELDT

redaktionen@mediaplanet.com

Det finns några olika hjärntumö-
rer som man kan drabbas av. De 
kan vara antingen benignt eller 
malignt, vilket innebär att de an-
tingen är godartade eller elakar-
tade, och en tumör som beskrivs 
med ordet cancer är alltid en elak-
artad tumör. 

Det som är speciellt med elakar-
tade hjärntumörer är att de skiljer 
sig ganska kraftigt från andra elak-
artade cancertyper. Det ger nämli-
gen sällan metastaser, vilket bety-
der att de inte påverkar andra or-
gan i kroppen. Det kan dock ibland 
vara så att vissa celler släpper från 
tumören och genom ryggmärgs-

vätskan sprids till kroppen, men 
det är ovanligt.Eftersom att can-
cer är något som skapas av att ska-
dade celler börjar dela på sig på ett 
okontrollerat sätt så innebär det 
att en vuxen människas nervceller 
i hjärnan inte kan drabbas, efter-
som de aldrig kommer att förnyas. 
Tumören hamnar då istället i stöd-
jevävnad eller hjärnhinnorna hos 
vuxna, barn kan dock få det i nerv-
celler då dessa fortfarande delas.

 ■ De olika tumörer som kan 
finnas i en hjärna är:
Gliom  – tumörer som uppstår i 
stödjevävnaden och som oftast är 
elakartade
Medulloblastom – elakartad och 
uppstår oftast i lillhjärnan som 
drabbar barn
Meningiom – väldigt ofta godar-
tade  tumörer som uppstår i hjärn-
hinnorna

Som i andra former av behand-

lingar när det gäller cancer så är 
också kirurgi och strålbehand-
ling det som är det viktigaste att 
använda sig av vid hjärntumörer. 
Man kan också ibland använda sig 
av cytostatika, cellgifter, för att be-
kämpa den elakartade eller godar-
tade tumören. 

Det man allra helst vill göra är 
att operera bort den helt, och har 
man fått en godartad tumör inne-
bär det att ingreppet kan bli enkla-
re och man kan räkna med att bli 
helt frisk. Är det dock så att det är 
en elakartad så måste behandling-
en bli betydligt mer omfattande.

Finns en stor risk
Det gäller som sagt att få bort hela 
tumören genom operation och kan 
man inte göra det så måste man 
försöka få bort så stora delar av den 
som möjligt. Anledningarna till 
att man inte kan ta bort hela beror 
på att det finns en risk för att man 

kommer åt eller skadar andra  delar 
av hjärnan och det är inte något 
man vill göra. Det är oftast så att 
hela inte kan tas bort, och man får 
då förlita sig på att strålbehand-
lingen och cellgifterna gör sitt jobb 
genom att döda resten av det som 
är kvar eller i alla fall minska ut-
vecklingen av den betydligt.

Utvecklingen går framåt
Utvecklingen går också hela tiden 
framåt kring hjärnkirurgi och det 
är idag möjligt att genom mikroki-
rurgi komma åt tumörer som inte 
tidigare var möjliga att operera på. 
När väl då strålbehandlingen sätts 
in på den resterande delen av tu-
mören blir det möjligt att aggres-
sivt behandla den för att tillslut, 
förhoppningsvis, bota patienten 
helt.

Så behandlas en hjärntumör

 JONAS GRENFELDT

redaktionen@mediaplanet.com

Att man drabbas av en hjärntumör 
kan bero på flera olika faktorer och 
det pågår än idag forskning kring 
varför de uppkommer. Hjärnan 
är vårt mest komplicerade organ 
och vi vet långt ifrån allt som finns 
att veta om den, det blir därför en 
större utmaning att behandla en 
hjärntumör. Hjärntumörer kan ge 
många olika typer av besvär och 
det kan vara allt från krampanfall 
till personlighetsförändringar. 

Det som gör att många olika 
symtom uppkommer beror helt 

och hållet på var i hjärnan som tu-
mörer  sitter, och vilken del av hjär-
nan som den påverkar. Uttrycket 
för sjukdomen kan därför vara väl-
digt olikt, från fall till fall.

En bra möjlighet
Forskningen har kommit långt när 
det gäller hjärntumörer, men man 
har fortfarande inte exakt kunna 
säga vad det hela beror på. Det man 
vet är i alla fall hur en tumör upp-
står, och genom det har man  också 
en bra möjlighet att  behandla 
 tumören, då det är skadade celler 
som delar sig på ett sätt som  inte 
är normalt för kroppen eget sys-
tem. Tumörerna skapas då  genom 
att dessa skadade celler, som fort-
sätter att föröka sig, klumpas ihop 
och skapar en onormal vävnad, 
som antingen kan vara godartad 
eller cancerogen. Den  vanligaste 
typen av hjärntumör kallas  gliom 
och utvecklas i stödjevävnaden 

som omger nervcellerna. Det är 
 oftast så att människor över 60 år 
är de som drabbas av sjukdomen 
och beroende  på hur deras tumör 
ser ut  eller hur allmäntillståndet i 
övrigt är så kan man besluta att be-
handling inte är aktuellt.

Hittat olika delar
Så vad har man hittills kommit 
fram till i forskningen kring hjär-
nan och hjärntumörer? Man har 
kunnat hitta olika delar som  bidrar 
till att det finns en ökad risk för att 
utveckla en hjärntumör och något 
som man hittills ofta har  pekat på 
är att det är fel i personens arvs-
massa, det vill säga att olika can-
cerceller (som normalt finns i 
kroppen och har viktiga uppgifter) 
har skadats och det kan då leda till 
att de på ett okontrollerat sätt bör-
jar dela på sig. Kroppen har också 
ett hämmarsystem, som kontrol-
lerar celldelningen och stoppar 

den när det behövs. Om denna sup-
pressorgen har skadats så fungerar 
inte kontrollen av celldelningen, 
vilket leder till att tumörer skapas.

Jobbar intensivt
Vad som då gör att dessa föränd-
ringar uppstår på dessa celler vet 
forskarna ännu inte, men den 
forskning som har gjorts hittills 
visar på att det kan finnas ett sam-
band mellan olika typer av fakto-
rer som påverkar utvecklingen. 
 Saker som olika faktorer i miljön 
och kemikalier kan påverka och 
innebära en ökad risk, precis som 
elektromagnetisk strålning och 
den ärftliga faktorn, enligt forsk-
ningen. Något som vi säkert vet är 
att forskningen fortsätter att  jobba 
intensivt för att hitta svaret på 
 orsakerna till hjärntumörer.

Celler buntas ihop och ska-
par en cancertumör eller en 
godartad tumör. Orsakerna 
till hjärntumörer tros vara 
många, men mest verkar 
det bero på problem i arvs-
massan. 

HJÄRNTUMÖR

FORSKNING

Forskning söker svaret 
på frågan om hjärntumörer

Kan man, opererar man 
bort hela, men ibland  måste 
man lämna kvar delar av 
den. Ibland blir det inte ens 
någon operation.

Hjärntumör är ett begrepp som 
inte nödvändigtvis behöver vara 
synonymt med cancer: många 
hjärntumörer är de facto godar-
tade. Även maligna tumörer skil-
jer sig från många andra cancer-
former i det att de mycket sällan 
släpper metastaser till övriga 
delar av kroppen. Trots det kan 
även en godartad hjärntumör 
vara farlig om den inte upptäcks 
i tid.

Varierande behandling
Symtomen för en hjärntumör är 
ofta tydliga signaler på dess på-
verkan på hjärnan: huvudvärk 
är mycket vanligt när  tumören 
växer och skapar övertryck i 
kraniet, illamående och yrsel 
är  också vanligt, liksom pro-
blem med synen. Symtomen 
kan  också variera ytterligare 
 beroende på var hjärntumören 
sitter eftersom hjärnan styr över 
det mesta som sker i vår kropp, 
från motorik till känsloregister 
och omvärldsuppfattning.

Ungefär 1300 personer 
 diagnosticeras med en hjärntu-
mör varje år i Sverige. Det finns 
 ingen ovanlig fördelning  mellan 
män och kvinnor, men tillstån-
det är vanligast hos personer 
som är över 60 år. Behandlingen  
varierar beroende på var i kra-
niet tumören sitter, och det är 
 inte ovanligt med kirurgiska 
 ingrepp.

Även om oddsen är relativt 
goda vid tidig upptäckt så är det 
självklart en chockartad diagnos 
att få. I den här kategorin har vi 
samlat artiklar, nyheter och re-
portage som rör hjärntumörer, 
forskningen på området och hur 
andra handskats med diagnos 
och behandling.

FRÅGOR & SVAR

HJÄRNTUMÖR

 JONAS GRENFELDT

redaktionen@mediaplanet.com

Upptäck hjärn- 
tumören i god tid

Även om oddsen 
är relativt goda 
vid tidig upptäckt 
så är det självklart 
en chockartad di-
agnos att få.



 

 

Tourettes syndrom, Tvångssyndrom Behandling, Bemötande, Transparens, Delaktighet, Skola

drom Behandling, Bemötande, Transparens, Delaktighet, Skola, Utbildning, Kompetens

Bemötande, Behandling, Tvångssyndrom, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism

ADHD, ADD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Två

Behandling, Bemötande, Transparens, Delaktighet, Skola, Utbildning, Kompetens

drom, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom Behandling, Bemötande, Transparens, Delaktighet

yndrom, Tvångssyndrom Behandling, Bemötande, Transparens, Delaktighet, Skola, Utbildnin

DD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom Behandling, Bemötande

Kompetens, Utbildning, Skola, Delaktighet, Transparens, B

, Utbildning, Skola, Delaktighet, Transparens, Bemötande, Behandling, Tvångssyndrom, Tour

Alla barn har rätt att få sitt
funktionshinder bemött med

förståelse och medkänsla!
DavSjö; behandling, utredning

och skola för barn och unga
med neuropsykiatriska funktionshinder.

www.davsjo.se
info@davsjo.se
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jubileumsklinikenscancerfond.se

Telefon: 020-900979  Pg 900979-6   Bg 900-9796

Barn är känsligare för strålning från trådlös teknik
Deras nervsystem är under ständig utveckling
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mobilstrålning kan
orsaka hjärntumör
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Lennart Hardell, cancerläkare och forskare, 2013:
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PROFESSIONELL INSIKT

– Tiden är det viktigaste, säger 
 Susanne Hillberger på Västra 
Götalandsregionen. Att snabbt 
komma in till sjukhus är avgö-
rande då en propp stoppar syre-
tillförseln till hjärnan.

Stroke är en folksjukdom som 
årligen drabbar 30 000 människor  
i Sverige och är den tredje vanli-
gaste dödsorsaken. 8000 männis-
kor dör varje år. Samtidigt är det 
den vanligaste handikapporsa-
ken för vuxna människor. 

Stort lidande och kostnad
Bortsett från det stora personliga  
lidandet är stroke en stor kost-
nad för samhället. Varje drabbad 
 patient, som inte kommer in i tid, 
kostar 800 000 kronor. Det inne-
bär en kostnad för samhället på 15 
miljarder kronor varje år.

– Utöver informationskampan-
jen till invånarna medför Natio-
nella Strokekampanjen även ett 

internt utvecklingsarbete i vår-
den för att patienterna ska kom-
ma direkt till strokeavdelningen 
på sjukhusen. Det är upp till  varje 
sjukhus att arbeta med rutiner 
för detta. Även ambulanspersona-
len är med i utvecklingsarbetet.

Ökad kunskap
Kampanjen AKUT, som står 
för Ansikte, Kropp, Uttal, Tid, 
har i vår pågått i tre år. Genom  
 olika kampanjer som annonser, 
 sociala medier och TV-reklam 
med i flera fall kända personer, 
samt en  inriktning på specifika  
målgrupper som företag och 
organisationer  har man nått ett 
bra resultat.

– Det preliminära resultatet hit-
tills är att kunskapen om stroke  
har ökat från 15 till 52 procent. 
Vi har också sett att trombolys- 
behandlingen har ökat från 
fem till tolv procent, vilket 
är en  behandling som måste 
 genomföras inom 4,5 timmar. 
Det  visar att fler kommer i tid, 
säger Susanne  Hillberger. Det är 
två viktiga nyckeltal som visar på 
framgång. Under våren 2014 får vi 
slutresultatet. 

Västra Götalandsregio-
nen tog för snart tre år 
 sedan initiativet till en na-
tionell kampanj om stroke 
för att öka kunskapen och 
lära allmänheten att tolka  
symtomen rätt för att 
drabbade ska komma un-
der behandling snabbt.

MISSA INTE!

 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

AKUT kampanj ökar  
kunskapen om Stroke

FO
TO

: V
Ä

S
TR

A
G

Ö
TA

L
A

N
D

S
R

E
G

IO
N

E
N

Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

UPPTÄCK STROKE I TID
Misstänker du att någon nära dig har fått en stroke? Kontrollera följande:

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se. Tillsammans kan vi rädda liv.
ETT INITIATIV FRÅN SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

ANSIKTE 
Kan personen le och 

visa tänderna? Om ena 
mungipan hänger  

– ring 112!

KROPPSDEL
ARM/BEN

Kan personen lyfta
armarna och hålla kvar 

dem i 10 sekunder?
Om en arm faller – ring 

112!

UTTAL
Kan personen 

upprepa en enkel
mening som ”Det är 
vackert väder idag”?

Om personen sluddrar 
eller inte hittar

rätt ord – ring 112!

TID
Varje sekund räknas.

Metastudien, som genomförts 
med hjälp av the Cochrane Data-
base of Systematic Reviews, tog 
i anspråk att jämföra resultaten 
av kliniska studier där effekter-
na av ett antal MS-mediciner un-
dersökts. Studierna i sig är av oli-
ka kvalité, och i 70 procent av fal-
len är de utförda av läkemedels-
företag. I vissa fall går det inte att 
dra några klara slutsatser, då re-
sultaten snarare pekar i en rikt-
ning än visar oemotstridligt att 
ett preparat är tillräckligt effek-
tivt.   Överlag kan sägas att det i 
 dagens läge fattas tillfredsstäl-
lande forskning när det kommer 
till medicinering och behandling 
av patienter med MS, både vad 
det gäller progressiv och skovvis 
 förlöpande MS.

Allvarliga biverkningar
Vad den jämförande meta-
studien visar är att flera pre-

parat som idag används som 
bromsmedicin för MS, eller för att 

dämpa symptomen som visar sig 
under sjukdomens skov, ger så 
pass allvarliga biverkningar att 
de medicinska fördelarna inte 
kan påvisas väga upp dessa. 

Tänk långsiktigt
Hur medicinerna påverkar 
patienterna och sjukdoms-

utvecklingen efter två år är oklart, 
och forskarna bakom studien 
 påpekar att vidare forskning bör 
prioriteras, samt att uppföljning 
av patienter som deltar i behand-
lingarna borde vara obligatorisk. 
De olika formerna av MS är 
 kroniska sjukdomar som patien-
terna måste leva med livet ut, och 
medan kortsiktiga förbättringar 
är bättre än inget så är det viktigt 
att se på effekterna långsiktigt för 
att eliminera riskerna att allt för 
svåra biverkningar gör kurerna 
meningslösa.

Väger fördelarna 
upp nackdelarna?

CAROLINA ERIKSSON 

redaktionen@mediaplanet.com

Det finns en rad mediciner på 
marknaden  som används för 
att behandla MS. Men enligt en 
jämförande meta-analys av  kliniska 
 studier är det långt ifrån självklart att 
alla  preparatens fördelar väger upp för 
 biverkningarna. 

MS – BROMSMEDICIN

 ■ Precis som för många andra 
sjukdomar så handlar möjlig-
heten att förebygga stroke om 
att leva ett sundare liv. 

 ■ Om häften av av all rökare 
slutade röka, hälften av alla med 
högt blodtryck lyckades sänka 
det, hälften av alla stillasittande 
började motionera och hälften  
av alla med förhöjt koleste-
rolvärde lyckade sänka det, så 
 skulle vi i Sverige kunna minska  
insjuknandet i stroke med en 
tredjedel.

 ■ Att upptäcka personer med 
hjärtflimmer skulle också kun-
na minska antalet strokefall. 
Cirka en femtedel av alla svensk-
ar som får stroke får det på 
grund av hjärtflimmer. Om det 
upptäcks i tid kan man sätta in 
blodförtunnande medel och där-
med minska risken för stroke.

 ■ Det gäller också att vara upp-
märksam på TIA, en övergåen-
de syrebrist i hjärnans blodkärl 
orsakat av en liten propp som 
snabbt löser upp sig och som 
ger strokeliknande symtom.  
Var fjärde person som får stro-
ke har haft en eller flera TIA 
tidigare.  Genom utredning och 
god  behandling kan man mins-
ka risken att få stroke.

 ■ Som alltid gäller det att få ut 
informationen om förebyggan-
de åtgärder till alla!

ERIK PEINING

redaktionen@mediaplanet.com

Att förebygga stroke
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Bort med ålderismen -
gå med i SPF!
SPF, Sveriges Pensionärsförbund kräver en attitydföränd-
ring i samhället, både gentemot äldre personer, men även 
bland de äldre själva. 

Gå in på www.spf.se och läs mer om hur SPF arbetar  
för att förbättra villkoren för landets seniorer.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

Bovieran Falkenberg
PRISEXEMPEL INSATS MÅNADSAVGIFT

3 Rok, 83 m2 1 567 000 kr 4 160 kr

3 Rok, 87 m2 1 804 000 kr 4 372 kr

Som att bo på Rivieran

www.bovieran.se

Fåtal lägenheter kvar!
Kontakta oss på 
0346-488 40
sf.falkenberg@svenskfast.se 

Som på Rivieran 
fast hemma hos dig!

Bovieran är ett unikt boende 
med en vinterträdgård som du 
kan vistas i året om. Den blir ditt 
extra vardagsrum!

Här är det skönt att vara, 
alltid lagom varmt och med 
en prunkande växtlighet som 
förhöjer din livskvalitet. 

Här njuter du av livet!

-Möt grannarna i boule!

Bostadsrätter på Vingrens väg, Falkenberg

Boulebana

PTIMA

Drabbad av STROKE eller
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NEUROOPTIMA FORSK REHAB AB, SJÖDALAVÄGEN 22, 233 35 SVEDALA
040-400 950  |  WWW.NEUROOPTIMA.COM/SE
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hagabadet.se  |  Södra Allégatan 3  |  413 01 Göteborg  |  Tel. 031 600 600

Skönare träning 
att träna på hagabadet är något utöver det vanliga. 

Med 180 klasser i veckan erbjuder vi allt från vattengympa, 

Body Circle™ och spinning till Göteborgs bredaste yogautbud. 

Här hittar du även gym i fl era plan, stans bästa PTs och varma, 

vackra bad att koppla av i eft er träningspasset. 

Träningskort från 599 kr/månaden

* Gäller vid 12 obligatoriska månader. I startpaketet ingår två tillfällen med en PT och en hudanalys 

med hudterapeaut. Ring våra medlemsrådgivare på telefon: 031 600 683. 

nyheter
2014

Bredare utbud, 
fl er klasser – 
mer av allt! 

Ren göteborgsk njutning 

sedan 1876


