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De næste store forskningsgennembrud vil ske 
inden for nye behandlinger af hjernens syg-
domme, hvilket er helt i tråd med vores vision: 

”Vi skaber den internationalt 
bedste behandling af patienter 
med hjernesygdom”

Det tegner til, at de kommende års fremskridt 
skal drives af hjerneforskningen - og det vil 
være til gavn for nogle af de hårdest ramte 
patientgrupper, vi har herhjemme. 

Det er derfor vores ambition, at Dansk Neuro-
forskningsCenter (DNC) får en ny bygning, der 
kan danne fysisk ramme for det forsknings- og 
innovationsmiljø, som er i international sær-
klasse, og som over det seneste årti har leveret 
store banebrydende gennembrud i behand-
lingen af hjernens sygdomme.

DNC blev etableret i 2009 på baggrund af det 
helt unikke hjerneforskningsmiljø i Aarhus, der 
havde udviklet sig med rivende hast. Etable-
ringen af et center for PET-skanning og den 
internationalt rettede forskning herfra blev 
startskuddet, der førte til udviklingen af nye 
sporstoffer til visualisering af hjernens syg-
domme. De første forskningsresultater førte til 
den nu verdenskendte behandling med MR-
billed diagnostik og behandling for blodprop i 
hjernen. DNCs forskningsresultater har opnået 
massiv international anerkendelse og har 
tiltrukket store forskningsbevillinger og førende 
forskere fra ind- og udland.

Netop samarbejdet på tværs af de faglige 
discipliner, der er blevet muliggjort i DNC, 
har været helt afgørende for vores banebry-
dende forskningsresultater. Det meget tætte 
samarbejde mellem Aarhus Universitet og 
Aarhus Universitetshospital har givet forskerne 
optimale rammer for at udvikle nye skån-
somme metoder, som løbende forbedrer den 

tidlige behandling af patienter med hjerne-
sygdomme og danner grobund for succesful-
de spin-out virksomheder. 

Udover at sikre den fortsat tætte dialog mel-
lem forskere, læger, sundhedspersonale og 
iværksættere, ønsker vi også, at den nye byg-
ning kommer til at danne ramme om formid-
ling samt udveksling af viden og erfaringer på 
hjerneområdet i bredere forstand: Dialog mel-
lem hjerneforskere, læger og sundhedsper-
sonale, patienter med hjernesygdomme og 
deres pårørende og offentligheden. Offentlige 
foredrag, udstillinger og et eksperimentarium 
skal således formidle den nyeste viden om 
vores fantastiske hjerne og om hjernesyg-
domme, og hvordan de kan forebygges og 
behandles. 

Samtidig er det planen, at bygningen skal 
rumme kontorer, hvorfra patientforeninger og 
andre private og offentlige interessenter kan 
være en aktiv del af DNCs arbejde i bestræ-
belserne på at mindske konsekvenserne af 
hjernesygdomme for de ramte, deres pårøren-
de og samfundet. 

I denne publikation vil vi præsentere vores 
vision for det nye center og give eksempler 
på både igangværende forskningsaktiviteter 
samt nogle af de store resultater, som vi alle-
rede har opnået.

Venlig hilsen

Poul Blaabjerg 
Hospitalsdirektør,  
Aarhus Universitetshospital

Jens Christian Hedemann Sørensen 
Professor og formand,  
Dansk NeuroforskningsCenter

Jørgen Frøkiær 
Leder af Institut for Klinisk Medicin,  
Aarhus Universitet

Vi er nået langt  
– men vil videre 

Poul Blaabjerg

Jens Christian Hedemann Sørensen

Vores fantastiske hjerne

Hjernen er kroppens mest komplekse 
organ og det samme gælder derfor 
desværre også hjernelidelser, hvis årsager 
man endnu ikke kender. Hjernen består 
af næsten 85 milliarder nerveceller, som 
indbyrdes kommunikerer via op imod 
250.000 milliarder forbindelser. Disse 
komplekse netværk danner grundlag 
for hjernens enestående evne til at lære, 
huske, sanse, bevæge og tænke. Hjernen 
rummer desuden særlige støtteceller, som 
regulerer hjernens stofskifte, signalveje og 
immunforsvar, og et rigt net af blodkar, 
som forsyner hjernen med blod og næ-
ringsstoffer. Hjernesygdomme kan således 
skyldes forstyrrelser på mange niveauer, 
lige fra defekter i hjernens signalstoffer 
til ubalance i bestemte hjernekredsløb. 
Afdækning af disse årsager er nødven-
dig for at kunne forebygge og behandle 
hjernesygdomme som psykiske lidelser, 
demens, bevægeforstyrrelser, samt blod-
propper og blødninger i hjernen.

Jørgen Frøkiær
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Det nye center på AUH  
skal indeholde: 

• Patienter og pårørende: Hjernesygdom-
me medfører ofte store forandringer for de 
ramte og deres pårørende. DNC rummer 
aktiviteter arrangeret af patientforeninger, 
hvis input om det gode møde mellem 
hospital, sundhedspersonale, patient og 
pårørende tænkes ind i projektet. 

• Banebrydende forskning i den normale 
hjernes funktion, og hvordan sygdomme 
i hjerne og nervesystem kan forebygges, 
identificeres og behandles.  

• Diagnostik og behandling: DNC er møde-
sted for forskere og behandlende læger, 
hvor forskningsidéer opstår og forsknings-
resultater bliver omsat til bedre diagnostik 
og behandling. 

• Innovation og samarbejdspartnere: DNC 
huser spin-out firmaer og erhvervssam-
arbejder inden for kunstig intelligens og 
udvikling af nye forskningsteknologier, 
undersøgelsesmetoder og lægemidler. 

• Formidling og folkeoplysning: DNC rum-
mer udstillinger og auditorier, hvor viden 
om hjernen og hjernesundhed formidles 
af forskere og sundhedspersonale via 
foredrag, eksperimentarium osv.

Det nye 
NeuroforskningsCenter 

DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER 7



Fra forskning til  
patientbehandling

DNCs forskning strækker sig fra at kortlægge 
den normale hjernes funktioner – hvordan vi 
sanser, tænker, husker og løser problemer – til 
at forstå årsagerne til, at disse funktioner bli-
ver svækket ved de alvorlige sygdomme og 
skader, som man behandler inden for blandt 
andet psykiatri, neurologi og neurokirurgi. 

Vi er eksperter i at omsætte denne forskning 
til bedre patientbehandling, fx via udvikling 
og afprøvning i små- og stordyrsmodeller. Vi 
udfører banebrydende grundvidenskabelig 
forskning inden for nervesystemets sygdom-
me. Denne forskning resulterer i udviklingen af 
nye medicinske og kirurgiske behandlinger af 
hjernens sygdomme. 

Vores forskning inddrager patienten direkte i 
formuleringen af de forskningsspørgsmål, som 
vi søger svar på – så forskningen er relevant 
for patienternes livskvalitet i hverdagen. DNC 
er således en central aktør i hjerneforskning-
en, både i Danmark og internationalt. 

Vi leverer den forskning, som understøtter højt 
specialiseret behandling, og som udvikler og 
optimerer andre behandlinger af patienter 
med sygdomme i hjerne og rygmarv.

Dansk  
NeuroforskningsCenter 

gør en forskel

Baggrund

DNC grundlægges i 2009 af Aarhus Universitet og Region Midtjylland som fysisk ramme for 
tværfaglig neuroforskning ved Aarhus Universitetshospital.

DNCs forskergrupper tiltrækker et voksende antal bevillinger, og pladsbehovet overstiger 
efterhånden bygningens kapacitet.

DNC er internationalt førende inden for en række forskningsområder, hvilket bl.a. resulterer 
i nye teknologier og behandlinger. En række eksempler på disse forskningsområder bliver 
beskrevet i denne publikation.

Status

DNC er et murstensløst center. DNCs skannere og forskningsapparatur er nu placeret i  
Skejby, mens forskerne selv er spredt over mange forskellige adresser i Aarhus.

DNC tiltrækker fortsat internationale forskertalenter, men det tværfaglige samarbejde er 
udfordret af forskergruppernes spredning.

Vision

Vi vil etablere en ny og markant bygning, der skal muliggøre hjerneforskning i top 10 af den 
internationale elite. Den nye viden fra DNC danner grund for vores vision: ”Vi skaber den 
internationalt bedste behandling af patienter med hjernesygdom”

I DNC vil vi byde borgerne ind i plan1 i et eksperimentarium, hvor man kan møde forskerne, 
deres nye ideer og behandlinger.

DNC-forskerne vil varetage folkeoplysning, formidling og undervisning af patienter og 
deres pårørende.

DNC vil varetage international uddannelse i Neuroscience.

DNC vil være center for innovation inden for nye metoder og behandlinger på neuro-
området til gavn for patienter.

Uddannelse

Sundhedsuddannelser af høj kvalitet er én af 
de mest effektive og gennemprøvede veje til 
at sikre den bedste patientbehandling samt 
kvaliteten og udviklingen i sundhedssektoren. 
DNC spiller en vigtig rolle i den forsknings-
baserede uddannelse af både nye læger, 
sygeplejersker og andet sundhedspersonale 
samt uddannelse af højt kvalificerede forskere 
inden for sundhedsområdet i bredere forstand. 
Dermed bidrager DNC til den største viden 
om og den bedste behandling af hjernens 
sygdomme. 

Innovation og jobskabelse
Investeringer i forskning og innovation er 
afgørende drivkræfter for økonomisk vækst 
og udvikling i samfundet. Den medicinske og 
bioteknologiske udvikling er også nøglen til 
at finde varige løsninger på de behandlings-
mæssige, befolkningsmæssige og økono-
miske udfordringer, vi står over for med det 
stigende antal medborgere, der får sygdom-
me i hjernen. Gennem adgang til avancerede 
hjerneskanningsmetoder som MR, PET og MEG 
udvikler vi løbende nye metoder, som vi ind-
drager i undersøgelsen og behandlingen af 
vores patienter. I DNC oversætter vi endvidere 
forskningen direkte til patientbehandling gen-
nem etablering af virksomheder, der omsæt-
ter den nye viden til behandling. 
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Vi vil bygge et center i  
verdensklasse

Vi søger personer, fonde og virksomheder, 
der vil være med til at sætte et markant præg 
på dansk neuroforskning ved at bygge et 
unikt center på AUH. Vi vil skabe rammer i 
verdensklasse for forskning i og behandling af 
patienter med hjernesygdomme, og vi ønsker, 
at vores nye bygning skal afspejle denne 
ambition. 

Skræddersyet forløb fra 
tegning til indvielse

Vi vil give vores donatorer mulighed for at 
følge tilblivelsen af Dansk Neuroforsknings-
Center på tæt hold. Fra arkitekttegning over 
byggeprocessen til selve indvielsen. Der er 
mulighed for at navngive bygningen, særlige 
lokaler eller auditorier, eller på anden måde 
blive en del af bygningens identitet. Efter-
følgende vil vi åbne dørene, så besøgende 
kan følge arbejdet inden for murene. Donator 
afgør naturligvis selv, hvilken grad af synlig-
hed og deltagelse, der ønskes. Og vi ønsker at 
skræddersy samarbejdet, så det bliver unikt 
og individuelt.

Ræk  
hjerneforskningen  

en hånd

Jens Christian H. Sørensen er over-
læge i neurokirurgi og professor ved 
Aarhus Universitet samt formand for 
DNC. Han har opfundet en ny elek-
trode til behandling af Parkinsons 
sygdom, der nu anvendes i hele 
verden. Hans forskningsgruppe er 
internationalt kendt for udviklingen af 
stordyrsmodeller. 

Vores fantastiske hjerne har ca.  
85 milliarder nerveceller. De kan  
forbinde sig til tusindvis af andre  
celler, der sender signaler til hinanden  
via 250.000 milliarder forbindelser.  
Et tal, der er 1000 gange større end  
antallet af stjerner i vores galakse.
Jens Christian Hedemann Sørensen

Planlagt placering af DNC i Skejby og skitseforslag.

Et indblik i, hvordan  
forskning bliver omsat  
til behandling

Som donator får man adgang til byggepro-
cessen, men også mulighed for at få et unikt 
indblik i livet på hospitalet. Vi arrangerer 
møder med forskerne og deres teams, der vil 
fortælle om projekter og resultater. Hvert år 
gør det tætte samarbejde mellem forskerne 
og klinikkerne på AUH en forskel for tusindvis 
af patienter i Danmark og udlandet, og en do-
nation kan med rette ses som en investering 
med et stort og vigtigt afkast!
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Tusindvis af danskere mister hvert år førlig-
heden på grund af hjerneskader efter ulykker, 
hjerneblødninger eller blodpropper. Den 
efterfølgende genoptræning sigter mod at 
genetablere patienternes fysiske funktions-
niveau, så de i størst muligt omfang kan gen-
optage deres arbejde og daglige gøremål. 
Indtil nu har eksperter ikke haft samme fokus 
på genoptræning af de kognitive evner, som 
er evnen til fx at huske, koncentrere sig og 
løse opgaver, da de fleste har troet, at disse 
funktioner er tabt for altid. 

På baggrund af blandt andet dyreforsøg 
har DNC-forskere stillet spørgsmålstegn ved 
denne udbredte opfattelse. De mener, at 
normal hjernefunktion kan (gen)etableres selv 
uden de hjernedele, som varetager dem i den 
”normale” hjerne. Der er med andre ord grund 
til at tro, at andre dele af hjernen kan ’overta-
ge’ de tabte funktioner, hvis en bestemt del af 
hjernen skades.

Udvalgte 
forskningsaktiviteter

Genetablering af hjernens funktioner

Leif Østergaard er overlæge og leder 
af Neuroradiologisk Forskningsenhed 
ved Aarhus Universitetshospital samt 
professor og centerleder for CFIN, Aar-
hus Universitet. Han er verdenskendt 
for udviklingen af en banebrydende 
MR-skanningsmetode til påvisning af 
blodprop i hjernen. 

Målet med vores forskning er at skabe 
nye gennembrud i forståelsen af  
hjernens funktioner og mulighederne  
for at forebygge og behandle alvorli-
ge hjernesygdomme. Vores forskning  
kræver tæt samarbejde på tværs af  
faggrænser. De fysiske rammer for  
dette samarbejde er meget vigtige  
for vores succes.
Leif Østergaard

For at eftervise denne hypotese har forskerne 
bl.a. behandlet en gruppe hjerneskadede 
med hypnose for at undersøge, om deres ar-
bejdshukommelse kan forbedres, selv flere år 
efter skaden er opstået. Arbejdshukommelsen 
forringes hos mange hjerneskadede – og på-
fører dem alvorlige ’usynlige’ handicap, fordi 
de får svært ved at koncentrere sig og fx følge 
med i fjernsynsudsendelser og samtaler, læse, 
eller lære nye ting. Dette forringer patienter-
nes livskvalitet i alvorlig grad. 

Forskerholdets fund er opsigtsvækkende: Ved 
at bede patienterne - under hypnose - fore-
stille sig, at deres arbejdshukommelse var 
som før hjerneskaden, opnåede de en stor og 
blivende forbedring af deres arbejdshukom-
melse, så deres arbejdshukommelse var inden 
for normalområdet for raske personer. 
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Hvert år rammes ca. 12.000 danskere af et 
stroke, der er betegnelsen for en blodprop 
eller en blødning i hjernen. Stroke udgør den 
4. hyppigste dødsårsag i Danmark. Flere end 
90.000 danskere lever med diagnosen stroke, 
der er den hyppigste årsag til, at voksne får et 
handicap. 

Forskere fra DNC og Harvard har sammen ud-
viklet en metode til bestemmelse af hjernens 
blodgennemstrømning ved hjælp af Magne-
tisk Resonans (MR) skanning. Efterfølgende 
påviste de hos stroke-patienter, at metoden 
kan identificere det hjernevæv, som med stor 
sandsynlighed vil gå til grunde, hvis deres 
blodprop ikke opløses med medicin (trom-
bolyse) eller fjernes kirurgisk (trombektomi). 

MR-skanning af hjernens fiberforbindelser.

Ny stroke-behandling

1. Musehjernens allermindste blodkar undersøges  
med et laser skanningsmikroskop.

2. Forberedelse af vævspræparat forud for  
mikroskopering.

3. Hjerne fra en minigris gøres klar til  
vævsundersøgelse.

Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag 
til demens, og det anslås, at omkring 90.000 
danskere er ramt af sygdommen. Antallet 
forventes at fordobles i løbet af de næste 20 
år. Sygdommen er kendetegnet ved, at der 
dannes giftige proteinklumper i og omkring 
hjernecellerne. Forskere og medicinalfirmaer 
har arbejdet på at udvikle medicin, som enten 
kan fjerne proteinklumperne eller forhindre, 
at de dannes. Selvom dette er lykkedes, har 
denne type medicin desværre vist sig ikke 
at forbedre patienternes symptomer. Der er 
altså grund til at tro, at patienternes sympto-
mer skyldes en anden sygdomsmekanisme, 
som også er årsagen til, at proteinklumperne 
ophobes.

De risikofaktorer, som øger risikoen for at få 
Alzheimers sygdom, er et særligt gen – APOE4 
– og mange af de samme faktorer, som også 

øger risikoen for at få hjertekarsygdom: forhø-
jet blodtryk, højt kolesterol, rygning, manglen-
de motion, diabetes, osv. Man har imidlertid 
ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mel-
lem karforandringer og Alzheimers sygdom. 
DNC-forskere har nu påvist, at hjernens 
allermindste blodkar fungerer dårligt hos 
patienter med Alzheimers sygdom. Vi ved, at 
den medfølgende iltmangel både svækker 
hjernecellernes funktion og øger dannelsen 
af proteinklumper – og dermed kan vi have 
fundet en del af forklaringen på, at fjernelse af 
proteinklumperne i sig selv ikke bedrer patien-
ternes symptomer. 

Takket være DNCs forskning kan disse foran-
dringer nu påvises og med mere forskning, 
forventer forskerne, at de på sigt vil kunne 
forebygges og behandles, inden egentlige 
demenssymptomer opstår.

Hvordan opstår demens?

2

1

3

Udvalgte  
forskningsaktiviteter

Disse behandlinger er meget bekostelige 
og forbundet med en vis risiko for alvorlige 
bivirkninger. Metoden bruges derfor verden 
over i dag, fordi den tillader den behandlen-
de læge at opveje disse forhold mod den 
mængde hjernevæv – og dermed førlighed 
– som behandlingen potentielt kan redde hos 
patienten. 

På baggrund af samarbejdet mellem forsknin-
gen på Aarhus Universitet og patientbehand-
lingen på Aarhus Universitetshospital blev 
behandlingen gjort permanent fra 2006 og 
er derefter blevet udbredt til resten af landet. 
Forskningsresultaterne fra Aarhus er nu ud-
bredt til resten af verden, og DNC-forskernes 
metoder anvendes af læger verden over.

I 2012 blev Dansk Stroke Center etableret på 
Aarhus Universitetshospital og danner ram-
men om det tværfaglige stroke-forsknings-
samarbejde. Målet er at gennemføre forskning 
på et højt internationalt niveau og at under-
støtte implementeringen af nye behandlings-
muligheder for stroke i det danske sundheds-
væsen.

DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER 15



Udvalgte  
forskningsaktiviteter

I DNC forskes der også særligt i Parkinsons 
sygdom, som er en af de mest udbredte neu-
rologiske sygdomme. Mere end 9.000 menne-
sker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, 
men endnu flere er som pårørende påvirket af 
sygdommen, der er voldsomt invaliderende. 
Parkinsons sygdom er ikke kun en hjernesyg-
dom. Man ved nu, at nervesystemet i kroppens 
indre organer også rammes. De grundlæg-
gende årsager til, at nogle mennesker udvikler 
sygdommen, er dog fortsat ukendte. Forskere 
med mange forskellige faglige baggrunde 
udfører avancerede skanningsforsøg og kan 
derved med stor præcision karakterisere gra-
den af nerveskader hos den enkelte patient.

Gåden bag Parkinsons sygdom

Per Borghammer er overlæge ved 
Nuklearmedicin & PET, Aarhus Univer-
sitetshospital og professor ved Aarhus 
Universitet. Hans forskning har ledt til 
en række banebrydende og interna-
tionalt anerkendte resultater omkring 
årsagerne til Parkinsons sygdom.Forskerne har udviklet dyremodeller af Parkinsons, der 

viser hvordan sygdomsprocessen spreder sig fra tarmen 
til hjernen.

Forskerne i DNC har påvist, at Parkinsons ikke 
kun er én sygdom, men snarere en samling 
tilstande, som ligner hinanden, og de har 
etableret, hvordan man skelner de forskellige 
typer. Det betyder, at man nu kan lave målret-
tede lægemiddelforsøg, der er rettet specifikt 
mod sygdomsmekanismen og tilpasset den 
enkelte patient. 

Nyere forskning fra DNC tyder på, at sygdom-
men hos nogle patienter starter i tarmens 
nervesystem og spredes herfra via kroppens 
nervebaner ind i hjernen. Det er også for nyligt 
påvist, at tarmens bakterieflora kan spille en 
rolle. Genetiske og miljømæssige påvirkninger 
har også vist sig at øge risikoen for Parkinsons 
sygdom. 

DNC-forskerne har også opdaget betæn-
delsesreaktioner i hjernen hos personer, som 
man ved, er i højrisiko for at udvikle Parkinsons 
sygdom. Denne vigtige opdagelse kan tyde 
på, at betændelsestilstanden spiller en rolle 
i sygdomsudviklingen og kan dermed bane 
vejen for nye behandlinger, der kan forsinke 
og forhåbentlig på sigt forhindre, at sygdom-
men bryder ud. Vi har i DNC udviklet verdens  

første skanningsmetode af  
tarmens nerve system og påvist, 
at tarmen hos mange Parkinson- 
patienter er syg, længe før de får 
stillet diagnosen.
Per Borghammer
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iPSYCH er et af verdens største studier af ge-
netiske og miljømæssige årsager til psykiske 
sygdomme. Projektet blev startet i Danmark 
i 2012 og har foreløbigt resulteret i over 700 
publikationer, der har kastet nyt lys over de 
genetiske og miljømæssige faktorer bag fem 
af de mest alvorlige psykiske sygdomme: 
autisme, ADHD, skizofreni, bipolar sygdom og 
depression. 

Projektet bragte seks danske topforskere sam-
men, som skabte studiet, der blev døbt iPSYCH 
– Lundbeck Fondens Initiativ for Integreret 
Psykiatrisk Forskning. Det har nu kørt i otte år 
og involverer mere end 150 forskere inden for 
psykiatri, genetik og registerforskning, hvoraf 
de fleste er baseret i Aarhus og København, 
men flere også i udlandet, bl.a. på Harvard 
University. 

DNC-forskere fra Forskningsenheden ved 
Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetsho-
spital indgår i den videnskabelige ledelse 
af iPSYCH. Forskningsaktiviteterne dækker 
hele spektret af faktorer, som spiller en rolle 
for udvikling af psykiske sygdomme. Ved at 
undersøge både gener og miljømæssige 

risikofaktorer hos over 130.000 danskere med 
og uden psykisk sygdom, bliver samspillet 
mellem arv og miljø belyst. Ambitionen er at 
finde årsagerne til de psykiske lidelser, belyse 
sygdomsmekanismerne og dermed skabe 
grundlaget for bedre behandling og forebyg-
gelse af disse alvorlige lidelser. 

Udviklingen hos børn af  
forældre med svære  
psykiske sygdomme

iPSYCH projektet omfatter også The Danish 
High Risk and Resilience Study, VIA, som er et 
stort, nationalt forskningsprojekt, der belyser 
udviklingen og trivslen hos børn af forældre 
med skizofreni eller bipolar lidelse sammen-
lignet med børn af raske forældre. Formålet 
med projektet er at opnå bedre indsigt i, 
hvordan opvækst og arvelige forhold påvirker 
børnenes psykiske sundhed. Resultaterne fra 
undersøgelsen skal bruges til at forstå, hvor-
dan psykisk sygdom opstår og øge mulighe-
den for at forebygge den. 

Psykiske sygdomme er folkesyg-
domme, som rammer på tværs af køn 
og alder med store omkostninger for 
patienter, pårørende og samfund. Vi 
forsker i årsagerne for at kunne fore-
bygge eller give en behandling, der er 
skræddersyet til den enkelte patient.
Ole Mors

Behandling og forebyggelse af psykisk sygdom - iPSYCH

Udvalgte  
forskningsaktiviteter

Ole Mors er overlæge ved Forsknings-
enheden for Psykoser, Aarhus  
Universitetshospital og professor i 
psykiatri ved Institut for Klinisk Medi-
cin, Aarhus Universitet. Han er én af 
forskningslederne i iPSYCH, som er det 
største psykiatriske forskningsinitiativ i 
Danmark nogensinde. 
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DNC-forskere har igennem årtier forsket i syg-
domme i kroppens nerver og muskler. Disse 
sygdomme medfører ofte smerter, lammelser 
og funktionstab, der fører til betydelige handi-
caps og nedsat livskvalitet for patienterne. 
Flere af disse sygdomme er meget hyppige; 
fx lider op imod 170.000 danskere af nerve-
betændelse. Forskningen involverer alt fra 
basale dyreeksperimentelle undersøgelser 
til behandlingsforsøg af mennesker. Der er 
udviklet en række nye metoder der bl.a. kan 
påvise skader i nerverne og i de meget små 
nervefibre ude i huden og dybt inde i benene. 
Det involverer også en række undersøgelser 

af patienternes fysiske funktioner som fx mu-
skelstyrken. Forskningen har givet betydelig ny 
indsigt i de mekanismer, der fører til sygdom, 
og der pågår aktuelt en stadig stor forsknings-
indsats for at hjælpe de berørte patienter til et 
bedre liv.  

Nanna Brix Finnerup er læge og 
professor. Hun leder Dansk Smerte-
forskningscenter ved Institut for Klinisk 
Medicin, Aarhus Universitet. Her forskes 
der bl.a. i smerter og sensoriske  
forstyrrelser samt lægemidlers indvirk-
ning på patienter med neurologiske  
sygdomme. 

I de to seneste årtier er der kommet en lang 
række nye behandlinger til patienter med 
hjerne- og nervesygdomme. Tidligere var 
mulighederne for behandling af disse lidelser 
få og beskedne og medførte ofte betydelige 
bivirkninger. Nye opdagelser har imidlertid 
muliggjort effektiv behandling af sygdomme 
som fx stroke, migræne, Parkinsons sygdom, 
smerter, nerve- og muskelsygdomme, epilepsi 
og dissemineret sclerose. Der er dog stadig et 
stort behov for at udvikle flere og endnu mere 
effektive behandlinger. Heldigvis er der sam-
tidig en stigende interesse for at udvikle nye 
behandlinger til nervesygdomme fra både 
læger og medicinalindustrien. Nye behandlin-
ger bliver oftest udviklet i et tæt samarbejde 
mellem basalforskere, klinikere og medicinal-
industrien. DNC vil blive mødestedet for disse 

parter i nye behandlingsformers vej fra idéfase 
til de afsluttende kliniske afprøvninger. Herved 
vil DNC sikre, at de allernyeste behandlinger 
udvikles og afprøves i Danmark - til glæde for 
patienterne.

DNC vil således bidrage til visionen om et 
bedre og tættere samarbejde mellem me-
dicinalindustrien, forskningen og lægerne, 
hvilket på nationalt plan vil ske i tæt sam-
arbejde med organisationen Trial Nation, 
der er etableret af bl.a. Erhvervsministeriet, 
Danske Regioner og en række store, danske 
life-science virksomheder. Hovedopgaven for 
Trial Nation er at gøre det nemmere og mere 
attraktivt for globale virksomheder at foretage 
kliniske forsøg i Danmark – til gavn for patien-
ter, forskning og samfundsøkonomien.

Udvalgte  
forskningsaktiviteter

Afprøvning af nye lægemidler

Sygdomme i nerve- og muskelsystemet

MEG-målinger på forsøgsperson for at undersøge 
hjernebarkens funktion, som blandt andet spiller en 
væsentlig rolle ved højt specialiserede behandlinger 
for epilepsi.

Den neurologiske forskning er essen-
tiel for at forstå føle forstyrrelser og 
smerter ved neurologiske sygdomme 
og er således helt grundlæggende 
for at forbedre vores behandling af  
patienter med disse tilstande.
Nanna Brix Finnerup
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I DNC bruger forskerne forsøgsdyr til at forstå 
sygdomsudviklingen i hjernesygdomme som 
Parkinsons sygdom, Alzheimers demens og 
psykiske sygdomme. Specielt er man inden for 
neurokirurgien helt i front og meget anerkend-
te for sin ekspertise i anvendelsen af store 
forsøgsdyr til udvikling af nye behandlinger af 
hjernens sygdomme. 

Ved brug af dansk opdrættede minigrise har 
forskerne stået bag udviklingen af nye elektro-
der til patienter med Parkinsons sygdom og 
er undervejs med stamcellebehandling for 
samme sygdom. Forsøgsdyrene er således 
det sidste afgørende skridt i udviklingen af 
nye behandlinger af neurologiske og neu-
rokirurgiske sygdomme, ligesom man kan 
teste nye teknikker, implantater, elektroder 
eller stamceller, inden de anvendes i selve 
patientbehandlingen. Minigrisens hjerne er i 
sin opbygning meget lig den menneskelige 
hjerne og derfor tilstrækkelig stor til, at man 
kan anvende nøjagtig de samme teknikker og 
implantater, som bruges til patienter.

Hjerneforskning bliver til behandlinger af  
neurologiske og psykiske sygdomme

Udvalgte  
forskningsaktiviteter

Der udføres neuro-
kirurgisk hjerneoperation 
på en minigris med 
Parkinsons sygdom for at 
udvikle ny behandling.

Minigrise hjælper os med at forstå

DNC-forskere har nøje kortlagt minigrisens hjerne og udviklet særligt udstyr, som mulig-
gør, at stamceller, elektroder og små pacemakere skånsomt kan placeres med en uhyre 
præcision bestemte steder i hjernen. Målet for forskningen er at forstå og videreudvikle 
nye behandlinger, hvor ændringer af hjernecellernes aktivitet har en gavnlig virkning på 
patienter med sygdom i hjernen.

Næste generation af nano-
elektrode til Parkinsons sygdom 

placeres i hjernen på en mini-
gris med højpræcisionskirurgi.

Netop nu arbejder forskerne på at udvikle en 
ny behandlingsmetode, hvor præcist pla-
cerede, små strålingsdoser anvendes til at 
normalisere aktiviteten i overaktive hjerneom-
råder, hvilket forhåbentlig på sigt kan bruges 
ved behandling af nervesystemets sygdomme 
og cancer.

DNC-forskere har endvidere som nogle af de 
første i verden haft succes med at behandle 
den svært invaliderende Hortons hovedpine 
med specielle elektroder indopereret i nakken 
og tilsluttet et permanent nervestimulations-
system. Endelig har man udviklet en web-
baseret freeware-database til registrering 
af operativ smertebehandling. Databasen 
anvendes nu i hele Danmark og er under ud-
bredelse i Skandinavien og det øvrige udland 
som et vigtigt værktøj til at dokumentere og 
forbedre den operative smertebehandling.
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Udvalgte  
forskningsaktiviteter

Kunstig Intelligens indtager en stadig større 
rolle i blandt andet hjerneforskning, og der 
er store forhåbninger til, at teknologien kan 
bidrage til at øge effektiviteten og reducere 
omkostningerne i sundhedssektoren. 

Kunstig Intelligens er en samlet betegnelse for 
computermetoder, som kan finde sammen-
hænge i komplekse data. Kunstig Intelligens 
metoder kan for eksempel trænes til at vurde-
re skanningsbilleder ud fra billeder, hvor læger 
har udpeget sygdomsforandringer. Metoderne 
kan også finde sammenhænge, som eksper-
ter ellers ville overse, og dermed medvirke til, 
at patienter modtager en bedre diagnostik og 
behandling. 

Forskere fra DNC var blandt de første til at vise, 
hvordan grundforskning og Kunstig Intelligens 
tilsammen kan gavne patienterne og det 
omgivende samfund. Ved at kombinere skan-
ningsbilleder, som optages af stroke-patienter, 

når de ankommer til hospitalet, med skan-
ningsbilleder optaget efter deres behandling, 
kan Kunstig Intelligens metoder med stor sik-
kerhed forudsige, hvordan fremtidige patien-
ter vil reagere på de forskellige behandlings-
former. Kunstig Intelligens kan således hjælpe 
lægerne til at vælge den bedste behandling 
til den enkelte patient, baseret på deres skan-
ningsbilleder og oplysninger om deres øvrige 
sygdomme og symptomer.

DNCs grundforskning inden for spilafhæng-
ighed (ludomani) kan også, sammen med 
Kunstig Intelligens teknologi, anvendes til at 
opspore spillere, som er i fare for at udvikle 
alvorlig spilafhængighed. Denne teknologi 
kan på online spilplatforme identificere kun-
der, hvis spiladfærd viser tegn på ludomani 
og dermed overhængende fare for alvorlige 
økonomiske tab og social deroute.

Mindway AI

DNC-forskere har med støtte fra private investorer stiftet selskabet Mindway AI med 
henblik på at understøtte ansvarlig gambling. Virksomhedens teknologi giver spiludby-
dere og nationale spilmyndigheder et værktøj, så man tidligt kan identificere og kontakte 
udsatte brugere. Disse brugere kan i dag tilbydes effektiv behandling, dels hindres i at 
tabe flere penge.

DNC og Kunstig Intelligens

3D-billede af nervecelle 
med dens udløbere  
og forbindelser.

Prototype af  
multi kamera til 3D- 
billeder af hovedet, 
som bruges til 
analyse af hjernens 
elektriske aktivitet.
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Blodpropper i hjernen

Et af de største fremskridt i nyere medicinsk  
historie er behandlingen af patienter med 
blodprop i hjernen enten med blodprop-
opløsende medicin eller fjernelse af store 
blodpropper via kateter. Genskabelse af blod-
forsyningen til hjernen på denne måde skal 
ske hurtigst muligt, inden for timer, og øger 
overlevelsen, og redder hjernevæv, og flere 
undgår et handicap. 

I Region Midt anvender ambulancebehandle-
re systemer, der kan identificere og bestemme 
sværhedsgraden af en mulig blodprop i hjer-
nen. Dermed kan vi sikre en effektiv kommu-
nikation og hurtig indlæggelse det rigtige sted 
uden tidsspilde. 

MR-afbildning af truet  
hjernevæv efter stroke 

Forskere ved DNC har udviklet MR-metoder, 
som kan afsløre hjernevæv, som er truet efter 
en blodprop i hjernen (stroke). Metoderne 
bruges nu i behandlingen af stroke-patienter 
verden over og har bidraget til udviklingen 
af de effektive behandlingsformer, som i dag 
redder førligheden hos mange af de patien-
ter, som rammes af stroke.

Dansk NeuroforskningsCenter blev indviet  
i 2009 af Aarhus Universitet og Region  
Midtjylland som en ramme for samspillet mel-
lem forskning, patientbehandling, innovation 
og uddannelse i forbindelse med AUHs hjer-
neafdelinger i Aarhus. Satsningen tog afsæt i 
de stærke forskningsmiljøer og et skarpt fokus 
på diagnostik og behandling af patienter 
med hjernesygdomme. 

I dag, 10 år senere, overgår DNCs udvikling 
langt de oprindelige forventninger i form af 
forskningsbevillinger, nye undersøgelses-
metoder og innovation.

Resultater, der  
overstiger  

forventningerne Oprensning af nerveceller til molekylær-analyse.

Opdagelse af oversete  
årsager til i Parkinsons og 
Alzheimers demens

DNC-forskerne har til sammen leveret en ræk-
ke internationalt, banebrydende resultater in-
den for forskning i Parkinsons og demens, der 
øger forståelsen af disse hjernesygdomme:

• Forskerne i DNC har påvist, at Parkinsons 
sygdom hos nogle patienter starter i tarmen. 
Forandringer i tarmen ses op til 20 år før, 
hjernen rammes. 

• DNC-forskere har påvist betændelses-
reaktioner tidligt i udviklingen af Parkinsons 
sygdom og Alzheimers sygdom. Disse 
opdagelser kan bane vejen for nye be-
handlinger, som målrettes immunforsvaret 
for derigennem at forsinke eller forhindre 
sygdommenes opståen. 

• DNC-forskere har påvist, at hjernens mind-
ste blodkar fungerer dårligt hos patienter 
med Alzheimers demens og personer 
med øget risiko for at udvikle sygdommen. 
Denne opdagelse åbner muligheder for 
at forebygge eller forsinke udviklingen af 
Alzheimers demens med livsstilsændringer 
og medicin, som forbedrer blodkarrenes 
funktion.
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Genetablering af  
hjernens funktioner efter  
senhjerneskade 

Forskere ved DNC har som de første i verden 
påvist at tab af arbejdshukommelsen hos 
hjerneskadede ikke er permanent, som man 
tidligere har troet, men derimod kan genop-
trænes. Det betyder, at man fremover med 
målrettet genoptræning kan forbedre livskva-
liteten hos patienter, som efter en hjerneska-
de lider af eksempelvis koncentrations- og 
indlæringsbesvær. 

Fra store forsøgsdyr til  
nye behandlinger af  
neurologiske sygdomme 

Forskere ved DNC er internationalt førende 
inden for udvikling af nye behandlingsformer 
ved hjælp af dyremodeller af hjernesygdom-
me som fx Parkinsons sygdom og depression. 
Minigrisens hjerne minder om menneskets, og 
forskningen har således muliggjort udviklin-
gen af banebrydende nye behandlingsfor-
mer, herunder højpræcisionsstrålebehandling 
af hjernekræft, stamcellebehandling og 
dyb hjernestimulation af en række hjerne-
sygdomme.

Resultater, der  
overstiger forventningerne

Stuegang på afdeling for Hjerne- & Rygkirurgi.

Sårbare børn af sårbare 
forældre 

I Danmark er det et højt prioriteret område at 
forbedre forholdene for sårbare børn og øge 
mulighederne for støtte og behandling. Det 
store iPSYCH-projekt prøver blandt andet at 
identificere disse børn i tide, så hjælpen kan 
sættes ind tidligst muligt. Forskerne har forelø-
big fundet, at børn af forældre med skizofreni 
klarer sig lidt dårligere end andre børn i tests, 
der måler hjernens funktioner til fx at løse 
opgaver og lære nyt. De har samtidig også en 
højere forekomst af psykiske vanskeligheder 
og dårligere motoriske evner. Børnene følges 
netop nu for at se, om vanskelighederne fort-
sætter eller mindskes.

iPSYCH-projektet er med til at skaffe informa-
tion om, hvilke områder der er påvirket - og 
hvordan de skal måles. Dette er det første 
skridt til forebyggelse og egentlig behandling.
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Cercare Medical er et spin-out firma, der blev 
grundlagt i 2013 af to DNC-forskere. Cercare 
Medical fremstiller medicinsk software, der 
bygger på 20 års forskning inden for hjerne-
skanning, Kunstig Intelligens og sygdomme 
såsom stroke, hjernetumorer og demens.  
Softwaren gør disse metoder tilgængelige  
for hospitaler og dermed patienter verden 
over – og gør dermed vejen fra forskning til 
patient kort.

Mindway AI blev grundlagt i 2018 af to forske-
re ved DNC og finansieres af en privat investor 
i London. Firmaet har vundet flere internatio-
nale innovationspriser, herunder Paddypower 
Betfair innovations-konkurrence 2018 med 
over 200 deltagende virksomheder og Indu-
stry Innovation of the Year, Holland, 2018. 

Mindway AI har rod i det tværdisciplinære 
forskningsmiljø i DNC og særligt et sam-
arbejde mellem forskere inden for Kunstig 
Intelligens og psykologi. Forskerne kortlagde, 
hvordan personer med spilafhængighed 
træffer fejlagtige valg sammenlignet med 
kontrolpersoner og opdagede samtidig æn-
dringer i deres hjernefunktion med hjerne-
skanningsteknikker. I 2013 henvendte Danske 
Spil sig til DNC-forskerne med ønske om at 
bruge state-of-the-art teknologi og viden som 
fundament for deres implementering af ”An-
svarligt Spil”, som blandt andet indebærer tid-
lig opsporing af ludomani. Med udgangspunkt 

i forskningsresultaterne udviklede forskerne en 
såkaldt Spilskanner, som ved hjælp af Kunstig 
Intelligens kan identificere ”risiko-adfærd” i 
individuelle kunders spillemønstre i online spil. 
Metoden viste sig at være ligeså præcis som 
en specialiseret psykolog-undersøgelse – med 
den forskel at denne ‘virtuelle psykolog’ kan 
risikovurdere tusindvis af kunder i næsten 
realtid. Denne forskningsbaserede Kunstig 
Intelligens teknologi giver altså spiludbydere 
et værktøj til tidlig opsporing af spil-afhæn-
gighed og skaber dermed mulighed for hurtig 
intervention. 

Der er et stort behov for hurtig og effektiv 
indgriben for at undgå social og menneskelig 
deroute for ludomani-ramte og deres familier. 
Spilafhængighed er en sygdom, hvor kun få 
selv søger hjælp og endnu færre modtager 
hjælp. I Storbritannien behandles eksempel-
vis kun 1% af problemspillere. Derfor er aktiv 
opsporing og forebyggelse afgørende.

Kvalitetsdatabase til registrering af implantater i henhold til 
EU’s nye lovgivning. Databasen anvendes i Danmark og er 
nu udrullet på hospitaler i flere europæiske lande.

Kunstig Intelligens forebygger spil-afhængighed

Patienter verden over får adgang til  
DNC-udviklede diagnostiske metoder

Database til registrering af implantater til  
behandling af nervesystemets sygdomme 

Innovativ 
hjerneforskning i  

verdensklasse

I Neurizon-databasen registreres data fra en 
lang række avancerede og meget kostbare 
behandlinger af kroniske smertepatienter, 
der har fået indopereret smerteblokerende 
elektroder eller pacemakere. Med dette udstyr 
kan man med små elektriske impulser eller 
specielle medicinpumper ændre på nerve-
systemets funktion, hvilket kaldes neuromo-
dulation. Neurizon-databasen er startet af 
DNC-forskere og er den internationalt førende 

database på området. Den er frit tilgængelig 
for alle og bruges til både forsknings-  
og kvalitets sikring af neuromodulationsbe-
handling. Man kan i databasen monitorere 
behandlingseffekt og omkostninger for 
patienten fra alle kliniske besøg før operation, 
under implantationsproceduren og den efter-
følgende opfølgning. 

www.neurizon.org

MR-skanneren optager hundredvis af billeder hos  
hver patient, og Kunstig Intelligens har vist sig at kunne 
hjælpe lægerne med at fortolke de mange billeder.

Firmaets produkt, Cercare Medical Neuro-
suite, analyserer MR og CT billeder og støtter 
lægers beslutningstagen – særligt ved stroke 
og andre sygdomme i hjernens karsystem. 
Softwaren omfatter tre moduler, som alle er 
baseret på forskningen: 1) Kapillær Funktion 
og billeder af hjernens iltning 2) Virtuel Ekspert 
til bedømmelse af stroke patienter – med 
automatisk billedanalyse og 3) Precision 
Medicine – et Kunstig Intelligens-baseret 
modul, som støtter lægens beslutninger ved at 
forudsige patientens fremtidige hjerneskade 
baseret på andre patienters forløb.

Cercare Medical har påkaldt sig stor interesse 
fra førende internationale medicoteknik-virk-
somheder og aktører på sundhedsområdet. 
I 2018 indgik Cercare Medical således en 
partnerskabsaftale med Siemens Health-
ineers. Cercare Medical har ligeledes indgået 
en partnerskabsaftale omkring levering af 
teknologi til den globale virksomhed EnvoyAI/
Teraecon, der er markedsførende indenfor 
medicinsk billeddiagnostik og løsninger for 
Kunstig Intelligens.

Cercare Medical har hovedsæde i Aarhus og 
beskæftiger i dag 14 medarbejdere. Virksom-
heden har både private investorer og fået 
tilskud fra EU-midler.
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bettina.jespersen@rm.dk 

Aarhus Universitetshospital
Indgang G9
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Det er vores ambition, at Dansk NeuroforskningsCenter får 
en ny bygning, der kan være ramme for det forsknings- og 
innovationsmiljø, som er i international særklasse. Alt sam-
men til gavn for patienter, der skal have den internationalt 
bedste behandling af hjernesygdomme.
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Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital  
Dariusz Orlowski, Aarhus Universitet


