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En känslofylld kväll i barnhjärnans tecken fick inviga Våra
Barn
Våra Barnkampanjen invigdes i samband med en temakväll om barnhjärnan
under torsdagskvällen i närvaro av Hjärnfondens beskyddare Kronprinsessan
Victoria. Kvällen kantades av besök från några av Sveriges främsta barnläkare
och barnhjärnforskare i syfte att belysa vikten av forskningen kring
barnhjärnan och det alltmer växande behovet av större forskningssatsningar.
Att barnhjärnforskningen behöver mer resurser rådde det inget tvivel om när forskarna
en efter en fick berätta vad som händer inom barnhjärnforskningen just nu.
Kvällen inleddes med ett föredrag av Jenny Lexhed som är mamma till ett barn med
Autism. Den senaste tidens forskning har gett oss ny kunskap om hjärnan hos barn
med autism och framgångsrika behandlingsmetoder har utvecklats. Trots att forskarna
länge trodde att barn med autism som inte hade börjat tala vid fem års ålder skulle ha
mycket svårt att få ett språk så lever Jenny Lexheds son Lucas ett bra liv.
- Han är 14 år nu och går i skolan. Han pratar och skriver. Tack vare träningen har
Lucas gjort stora framsteg och har fått ett språk. Forskning visar att ju tidigare ett barn
med autism får träning desto större är chansen att utveckla ett språk, säger Jenny
Lexhed.

Efter stora applåder och intressanta frågor från kvällens moderator, Malou von Sivers,
var det dags för några av Sveriges främsta forskare på barnhjärnan att inta scenen.
Hjärnfondens beskyddare Kronprinsessan Victoria som deltog under kvällen såg
mycket intresserad ut av naturliga skäl. Barn är någon som alltid har legat henne varmt
om hjärtat och som nybliven mamma är dessa frågor högaktuella.
Malou von Sivers ställde flera intressanta frågor till forskarna. Barnläkaren Hugo
Lagercrantz framhöll exempelvis hur viktigt det är att skolan tar tillvara på de
forskningsresultat som man kommer fram till kring barnhjärnan. Han belös även
vikten av att föräldrarna tar sig tid till att prata med sina barn, läsa ramsor och böcker.
Forskning visar nämligen att barn som inte får den stimulansen utvecklas sämre.

Även barnläkaren Ulrika Åden som är specialist på för tidigt födda barn framhöll
vikten av att barnhjärnforskningen får ökade resurser.
- I mitt arbete som barnläkare ser jag nyfödda och äldre barn med hjärnskador och
deras familjer. Det finns idag ingen aktiv behandling för att skydda hjärnan hos för

tidigt födda. Dessa barn har hela livet framför sig och forskningen ökar chanserna för
att kunna behandla och förebygga hjärnskador, säger Ulrika Ådén, docent vid
Karolinska Institutet.
När Malou von Sivers ställde frågan om vad man skulle göra om forskningen fick mer
pengar var barnneurologen Hans Forssberg snabb på att svara.
- Vi har nu blivit duktiga på att ta hand om akuta skador hos barn, men vi behöver bli
bättre på att följa upp barnen när de växer upp och till det behöver vi mer pengar, sade
han.
Kvällen avslutades med ett inspirerande brandtal av Magnus Lindkvist, trendspanare,
som fick alla i publiken att både skratta och tänka på hur viktig vår livsviktiga hjärna är
för oss

Magnus Lindkvist, trendspanare
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