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Uttalande
Ett liv som räddas ska också levas!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft företräder personer med förvärvade hjärnskador, ofta orsakade av
plötsliga händelser som trafikolyckor, hjärnblödning eller infektioner som påverkar hjärnan. Idag lever
fler människor med hjärnskador än vi tidigare känt till. Detta kan förklaras med en ökad överlevnad
beroende på förbättrade behandlingsmetoder och ett gott omhändertagande i det akuta skedet. På
senare år har cykling fått allt större uppmärksamhet och cyklandet kommer sannolikt att fortsätta öka
vilket medför en ökad andel cykelolyckor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En
krock mellan cyklist och fotgängare leder ofta till allvarliga skallskador!
Samhälleliga förändringar har lett till att de stressrelaterade sjukdomarna har ökat dramatiskt. Siffror
från Socialstyrelsen visar att 33 000 personer diagnosticerades med stressrelaterade sjukdomar förra
året, en siffra som tredubblats under en tioårsperiod. Modern forskning visar att stressrelaterade
sjukdomar kan ge mätbara hjärnskador med kognitiva nedsättningar, t ex nedsatt minne, försämrad
uppmärksamhet och minskad koncentrationsförmåga.
På senare år har hjärnskador inom idrotten uppmärksammats. Tydligt är att hjärnskakningar måste tas
på största allvar efter att idrottsutövare beskrivit ett livslångt lidande med depression, aggressivitet och
minnesproblem efter en idrottskarriär med en eller flera hjärnskakningar.
Hjärnkrafts förbundsstämma 2018 anser att personer med förvärvad hjärnskada ska få tillgång till den
rehabilitering, stöd och service som behövs för att få möjlighet att leva sitt liv som andra! För att
kunna åstadkomma detta är det nödvändigt att skjuta till resurser för forskning och
kompetensutveckling inom området. Ett kompetenscentrum som samlar in och sprider kunskap kan
innebära en avgörande skillnad. Vi ser också att det är nödvändigt att få till stånd en god samverkan
mellan samhällets olika aktörer inom området för att bäst kunna stötta personer med förvärvade
hjärnskador och personer i deras närhet. Vi vet idag att anhöriga drar ett stort lass när de förväntas
kompensera för samhällets brist på samordning.
Genom de föreslagna åtgärderna menar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft att risken för onödigt
mänskligt lidande med utsatthet och utanförskap som följd för personer med förvärvade hjärnskador
minimeras. Allt annat är samhällsekonomiskt slöseri!

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma 2018 med ombud från hela Sverige.
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