
Välkommen till

HJÄRNANS DAG
Den 22 april, Folkets Hus, i Stockholm

PROGRAM

13.00  Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall inleder.

13.10  När är nedstämdhet en del av livet och när blir det en sjukdom?  
 Alla har kanske inte varit nedstämda, men alla människor kan bli det, 
 en del ofta  andra sällan.  
  Mikael Landén, överläkare och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet,
 gästprofessor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

13.40  Kreativitet, kaos eller kreativt kaos.  
 Den gamla myten om det galna geniet har funnits sen antiken. 
 Simon Kyaga, överläkare i psykiatri på Lidingö Affektiva Mottagning och 
 doktorand på Karolinska Institutet.

14.10  Friskt, sjukt eller normalt.   
 Ann Heberlein ger sin personliga berättelse och diskuterar betydelsen av   
 begrepp och värderingar kring vad som är normalt. 
 Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik, Lunds universitet.

14.50  Paus - Kaffe med smörgås

15.30  Stimulerande träning för hjärnans utveckling och lärande hos barn.    
 Det är lika betydelsefullt att träna sin hjärna som att träna sin kropp och allt mer  
 tyder på att man kan utveckla sin hjärna genom att utmana dess olika funktioner.  
 Lina Bunketorp Käll, filosofie doktor, leg sjukgymnast, vid Sahlgrenska 
 akademin, Göteborgs universitet.

16.00  Den lärande hjärnan.                           
 Nya rön inom hjärnforskning kan hjälpa oss förstå hur barns lärande, 
 matematiska förmåga och arbetsminne utvecklas. 
 Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för 
 neurovetenskap, Karolinska Institutet.

16.50  Hur förebygger man demens och när kan vi bota Alzheimers sjukdom? 
 Vad säger de senaste forskningsrönen och hur långt har man kommit i utvecklingen  
 av läkemedel mot Alzheimers?  
 Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.
 Miia Kivipelto, professor och geriatriker, Karolinska Institutet.

17.40  ”Forskningen som räddade mitt liv”.                                                                             
 Personlig berättelse om att drabbas av stroke. 
 Mathias ”Bissen” Larsson, tidigare elitbandyspelare berättar om sin väg 
 tillbaka till livet.  

18.00  Avslutning

Under dagen kommer några korta avsnitt ur den nya filmen 
Livet sitter i Hjärnan att visas.

 När bli nedstämdhet en sjukdom? Var går gränsen mellan genialitet och galenskap? Går det att utveckla 
hjärnan genom träning? Hur ger vi våra barn och tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och 
utvecklas? Kan vi förebygga demens? Vad är det senaste rönen inom Alzheimerforskningen? 
Hjärnfonden har samlat några av Sveriges främsta forskare och sakkunniga som ger kunskap och hopp kring 
frågor om hjärnans kapacitet, sjukdomar och mysterier.



När är nedstämdhet en del av livet och när blir det en sjukdom?

Gör psykiatrin för stora anspråk och diagnos-
tiserar normalt beteende? Alla har kanske inte 
varit nedstämda, men alla människor kan bli 
det, en del ofta andra sällan. Någon form av 
förlust kan ofta vara en utlösande faktor.  
Det ligger nära till hands att förklara sådan 
nedstämdhet i evolutionära termer. 
Mikael Landén, överläkare och professor 

i psykiatri vid Göteborgs universitet, gästprofessor i psykiatrisk 
epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Kreativitet, kaos, eller kreativt kaos?

Redan i det antika Grekland kunde Aristoteles 
berätta att framgång inom konst, politik och 
poesi var nära förknippat med melankoli. 
Tillsammans med forskarkolleger har Simon 
Kyaga publicerat den hittills största studien på 
området. Den ger stöd för en ökad förekomst 
av psykos bland kreativa individer och deras 
släktingar. Resultaten öppnar för ett nytt sätt att 

se på psykisk sjukdom.
Simon Kyaga, överläkare i psykiatri på Lidingö Affektiva 
Mottagning och doktorand på Karolinska Institutet.

Friskt, sjukt, normalt?

Vad är egentligen friskt och vad är sjukt? Kan 
man använda ett begrepp som normal? Finns 
det någon människa som egentligen
är normal eller fullt frisk? Ann Heberlein 
berättar sin egen historia och funderar kring 
betydelsen av dessa begrepp och vilka värde-
ringar och normer de hänger samman med.
Ann Heberlein, författare och teologie doktor 

i etik, Lunds universitet.

Stimulerande träning för hjärnans utveckling och lärande hos barn

Det är viktigt att hålla hjärnan igång och lika 
betydelsefullt att träna sin hjärna som att träna 
sin kropp.  Allt mer tyder på att man kan 
utveckla sin hjärna genom att utmana dess 
olika funktioner. Målet med forskning som 
pågår är att studera om utökad fysisk aktivitet 
påverkar hjärnans utveckling, funktion och 
skolprestationer hos barn, samt om hjärnan, 

när den får en viss typ av utmanande stimulans - faktiskt kan om-
forma sig till att bli mer effektiv i lärande situationer. 
Lina Bunketorp Käll, filosofie doktor, leg sjukgymnast, vid 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Den lärande hjärnan

Nya rön inom hjärnforskning kan hjälpa 
oss förstå hur barns lärande, matematiska 
förmåga och arbetsminne utvecklas. Vi kan 
nu förstå mekanismerna bakom problem 
som dyslexi, och hur de hänger samman. 
Forskningen ger också en bild av hur an-
norlunda den risktagande tonårshjärnan är, 
jämfört med både barnets och den vuxnes 
hjärna. Hjärnans utveckling styrs delvis av gener, men miljöns 
effekter bidrar starkt till att forma hjärnan. 
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid 
institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Hur förebygger vi demens?

Det är viktigt att börja förebygga demens så 
tidigt som möjligt. Sjukdomen är ett syn-
drom som oftast förekommer senare i livet. 
Sjukdomen i hjärnan kan dock börja ut-
veckla sig många år eller årtionden tidigare. 
Det finns en del saker att tänka på om man 
vill minska riskfaktorerna. Vad säger senaste 
forskning om kost, alkohol, motion, minnes-
träning och olika läkemedel?
Miia Kivipelto, professor och geriatriker, Karolinska Institutet.

Forskning av nya läkemedel mot Alzheimers

Lars Lannfelt var med om att upptäcka de 
molekylära mekanismer som tros ligga 
bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom 
och leder nu en studie där antikroppar 
prövas kliniskt på patienter. Målet är att 
sjukdomsförloppet ska kunna hejdas, 
och i bästa fall avbrytas helt. 
Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid 
Uppsala universitet.

Livet efter Stroke

Bandyspelaren Mathias ”Bissen” Larsson 
drabbades av en stroke 2010, endast 34 år 
gammal. Bissen berättar om sin väg tillbaka 
och sitt stora engagemang för att samla in 
pengar till forskningen som räddade hans liv.  
Efter sin stroke har han , tack vare sitt engage-
mang, samlat in pengar till hjärnforskningen 
genom att arrangera så kallade brainwalks 
som lockat ett mycket stort antal deltagare. I år har Mathias även 
engagerat flera sportprofiler som bidrar till insamlingen bland annat 
genom sitt senaste projekt ”Utmaningen”.
Mathias ”Bissen” Larsson har spelat bandy på elitnivå i både 
Edsbyn och Bollnäs.

Föreläsarna 

Moderator:
 Johanna Koljonen, 

författare och journalist
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