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Bissen Brainwalk drog in 109 000 kronor till hjärnforskningen
Bandyprofilen och trefaldiga svenska mästaren, Mathias ”Bissen” Larsson, drabbades av en hjärnblödning för två år sedan.
Den 25 mars gick han och över tusen andra in 109 000 kronor till förmån för Hjärnfonden och forskningen om hjärnans
sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Det var för andra året i rad som Bissen Brainwalk arrangerades i Köping, en promenad för att samla in mer pengar till hjärnforskningen. Förra
året var en succé. Då promenerade Köpingsborna in 107 000 kronor. Årets Brainwalk lockade till sig ännu fler deltagare från hela Sverige och
man lyckades samla in 109 000 kronor till hjärnforskningen.

Initiativtagaren Mathias ”Bissen” Larsson drabbades av en hjärnblödning 2010 och överlevde. Fortfarande är det dock många som inte
överlever en stroke, som är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige. Mathias kämpar dagligen med
sviterna från hjärnblödningen. Hjärntröttheten finns hela tiden med som en skugga, problemen med koncentration och fokus likaså.

– Idén till en Brainwalk fick jag efter att ha slagits av hur vanligt det är med neurologiska sjukdomar. Alla känner vi någon som är drabbad. Och
för att kunna rädda ännu fler liv och få fram effektivare behandlingar så måste det till mer pengar till forskningen, säger Mathias ”Bissen”
Larson och menar att det är tack vara forskningen som han lever idag.

Mathias planerar redan för nästa års Brainwalk. Han vill sprida Brainwalken till fler platser i Sverige. Intresset runt om i landet har varit stort
och även om man inte befann sig i Köping den 25 mars var det flera som promenerade där de befann sig och bidrog till insamlingen.

– Vi är oerhört glada och tacksamma över att få ta emot dessa pengar, som betyder mycket för forskningen på hjärnans område.
Hjärnans sjukdomar kostar samhället över 85 miljarder kronor per år och flera av dem tillhör våra vanligaste folksjukdomar. Det är en mycket
stor summa i förhållande till de resurser som idag satsas på forskning om hjärnan och dess sjukdomar. Det är helt tack vare våra givare och
eldsjälar som Bissen som gör att vi kan stödja den livsviktiga svenska hjärnforskningen. Därför är alla gåvor, stora som små, så viktiga för att
vi ska kunna behandla, bota och förebygga hjärnrelaterade sjukdomar, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

För mer info och pressbilder: www.bissenbrainwalk.se

Fakta Hjärnsjukdomar (Källa Hjärnfonden)

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom.
8 av de 10 sjukdomar som orsakar flest förlorade friska år är hjärnsjukdomar
Hjärnsjukdomar kostar samhället betydligt mer än exempelvis cancer men får samtidigt betydligt mindre stöd till forskning.
Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av en stroke.
Ny forskning visar att varannan svensk riskerar att drabbas av demens.
Var fjärde svensk drabbas någon gång av så allvarlig depression att den kräver behandling.

Fakta Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som
orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att
öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen
samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens
anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.
www.hjarnfonden.se
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