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Pressinbjudan till Hjärnans dag i Malmö 

 

Hur räddar man för tidigt nyfödda barn som riskerar att drabbas av svåra hjärnskador? Var händer 
inom forskningen av Alzheimers sjukdom? Hur ser framtidens strokebehandling ut? Vad betyder 
sömnen för hjärnan? Hur kan vi lura vår hjärna? 
Den 9 oktober bjuder Hjärnfonden in allmänheten till ett unikt tillfälle att träffa några av Sveriges 
främsta forskare som berättar om banbrytande hjärnforskning, nya rön och framtida behandlingar. 
Programmet inleds av Lars Olson, professor vid Karolinska Institutet som gör en sammanställning 
av livsviktiga genombrott inom hjärnforskningen, med anledning av att Hjärnfonden fyller 20 år.  

 
Den revolutionerande kylbehandlingen är ett av de stora framstegen inom svensk forskning som kan 
rädda barn som föds med syrebrist. Forskaren Mats Blennow berättar om spännande resultat från 
de senaste studierna nu när barnen börjat komma upp i skolåldern. 

Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av stroke. Resultat av forskning har räddat många liv men 
fortfarande lider många av sviterna efter stroke – hur ser framtidens behandling och rehabilitering 
ut? Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och Katharina Sunnerhagen, 
Professor/överläkare, Göteborgs Universitet berättar mer. 

Cirka 100 00 svenskar är drabbade av Alzheimers sjukdom, en sjukdom man lever med under många 
år men som än så länge saknar bot. Hur ser forskningsläget ut kring Alzheimers sjukdom, en av våra 
största folksjukdomar? Professor Caroline Graff berättar om sin spännande forskning som utgår från 
patienter och familjer med ärftliga former av demenssjukdom. 

Åsa Tönne är en erfaren kommunikatör och reklamare som för drygt 3 år sedan fick diagnosen 
hjärntumör. Hon berättar om det kaos som hon och alla runt omkring henne hamnade i och de val 
man faktiskt ställs inför. För det livet vi lever är ju här och nu. 

För fullständigt program – var vänlig se länk nedan. 

Välkommen! 

Plats: Slagthuset, Malmö   
Datum & tid: Torsdag 9 oktober 2014, Kl. 09:00-16:15 
Program: http://www.hjarnfonden.se/nyheter/program-hjarnans-dag-9-oktober-2014-i-ma__1462 
Anmälan: Senast måndag 6 oktober till Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden via e-post: 
arna.sunje@hjarnfonden.se  
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