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Hjernehelse

En sunn hjerne er viktig for et 

godt liv, rikt på opplevelser. 

Hjernen vår påvirkes av mange 

faktorer i det sosiale livet vårt, 

miljøet vårt, yrkeslivet og livs-

stilen vår. Lifebrain prosjektet 

har som mål å identifisere disse 

faktorene og forstå hvordan de 

påvirker hjernens utvikling, kog-

nitive funksjoner og mental helse 

gjennom livet.

Persontilpasset helsepleie, 

forebygging og behandling

Økt kunnskap om hva slags 

faktorer som utgjør en risiko og 

hvilke faktorer som beskytter 

hjernen, vil gjøre det mulig å 

forebygge psykiske sykdommer 

og nevrodegenerative 

sykdommer som Parkinsons 

og Alzheimers sykdom. Dette 

er sykdommer i sterk vekst i 

Europa og over hele verden. 

Bedre hjernehelse betyr 

bedre kognitiv funksjon i 

barndommen, ungdomsårene 

og i voksen alder, og det kan 

utsette utviklingen av demens. 

Bedre hjernehelse vil bidra 

til å minske belastningen 

på helsevesenet og øke 

arbeidskapasiteten  

i befolkningen. 

Dataharmonisering

Lifebrain samler data fra 5200 

forskningsdeltakere i 11 hjerne-

forskningsstudier i 7 europeiske 

land. Dataene gir informasjon 

om endringer i hjernestrukturen, 

kognitive funksjoner og mental 

helse. Lifebrain planlegger også 

å samle inn ytterligere data  

og biologiske prøver fra et  

utvalg av deltakere i studiene.

Avanserte analyser av markører for 

hjernehelse vil bli utført på noen 

av de innsamlede prøvene. Dis-

se markørene kan avdekke både 

risikofaktorer og gunstige faktorer 

for hjernehelse, og kan være av 

betydning for tidlig diagnostise-

ring av hjernesykdom.



 

 

Lifebrain ønsker å jobbe aktivt  

med sine brukere for å:

• Øke bevisstheten om 

hjernehelse og kognitive og 

psykiske lidelser

• Sikre at resultater fra 

hjerneforskningen overføres 

til helsepolitikk og benyttes i 

forebyggingsstrategier

• Gjøre det mulig å forenkle 

innsamling av nye data

• Gjøre hjerneforskningen  

mer synlig

Lifebrains brukere inkluderer:

• Forskningsdeltakere blant de 

Europeiske studiene

• Pasientorganisasjoner som 

arbeider med premature 

LAND STUDIE

Norge Mother-Chi ld Prospective Study,  Neurocognit ive  

Plast ic ity,  Biological  Predictors  for  Memory,  

Neurocognit ive Development

Denmark Brain development in chi ldren and adolescents ,  L ive 

Active Successful  Aging

Sverige Aging,  memory and dementia-Betula

Storbritannia Aging studies-Centre for  Attention,  Learning and  

Memory and Cambridge Centre for  Ageing and  

Neuroscience,  Whitehal l  I I

Tyskland Berl in Aging Study I  and I I

Netherlands Netherland’s  Study of Depression and Anxiety

Spania Aging studies-Univers ity  of  Barcelona,  

Department of Medicine 

spedbarn, barn og ungdom, 

demens, psykisk helse, 

Alzheimers sykdom og 

Parkinsons sykdom

• Beslutningstakere innen helse 

og utdanning på lokalt, nasjonalt 

og europeisk nivå

• Forskningsinstitusjoner og 

kliniske sentre

• Frivillige organisasjoner som 

jobber med hjernehelse

Å sikre brukermedvirkning  

i Lifebrain innebærer bl.a.:

• Organisering av åpne 

møter med brukerne for 

å diskutere aktuelle tema, 

gjennomføre intervjuer med 

forskningsdeltakere, internett-

undersøkelser og bruke sosiale 

medier i kommunikasjon med 

flest mulig interesserte

• Formidling av 

forskningsresultater fra 

vitenskapelige artikler, 

konferanser, gjennom 

nyhetsbrev, nettsider og  

sosiale medier

Tidsramme

Lifebrain ble startet i januar 2017 

og er finansiert for 5 år med 10 

millioner euro av EU-kommisjonen 

gjennom Horizon2020-

programmet, prosjektnummer 

732592 - Lifebrain - H2020-

SC1-2016-2017 / H2020-SC1- 

2016-RTD.

13 partnere i 8 land

Norge: Universitet i Oslo, 

Vitas AS, Frischsenteret , 

Folkehelseinstituttet, Sverige: 

Umeå University, Storbritannia: 

University of Oxford, University 

of Cambridge, Tyskland: Max 

Planck Institute for Human 

Development, University of 

Lübeck, Spania: University of 

Barcelona, Denmark: Region 

Hovedstaden, Sveits: University 

of Geneva, Nederland: VU 

University Medical Center 

Amsterdam
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