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Redaktørens
hjørne
Ny Nevroplan nå!
Norsk nevrologi generelt, og NNF spesielt, syder av aktivitet. Les bare NNF-leder Anne
Hege Aamodts Lederord i herværende Axon. Også internasjonalt er nevrologien og nevrofagene blant de mest aktive av de medisinske fagfelt. Det har kommet gjennombrudd i behandlingen av flere store hjernesykdommer. Store internasjonale forskningssatsninger i
både EU, Asia og USA gir håp om å forstå hjernen enda bedre – til glede for fremtidens
pasienter. Dessverre ser ikke den myldrende nevroaktiviteten, alle nye behandlingsmuligheter og tung internasjonal satsning på nevroforskning ut til å interessere norske myndigheter i særlig grad. For det paradoksale er at i Hjerneåret 2015 lar regjeringen to viktige
symbolsatsninger løpe ut i sanden: Forskningsrådets koordinerende organ, NevroNor, legges ned, og regjeringens Nevroplan 2015 utløper, uten at noen ny tilsvarende plan hverken
er på plass eller påtenkt.Når NevroNor nå legges ned betyr det et farvel til den, tross alt beskjedne, pott med øremerkede midler til nevroforskning i Norge. Det er ikke gitt at manglende øremerking gir mindre midler til norsk nevroforskning samlet sett. Men veien frem
til finansiering kommer til å bli lengre og tyngre, særlig for de nevrofaglige miljøene.
NevroNor har vært markedsført som «en nasjonal satsning på nevrovitenskapelig
forskning». Symbolverdien av å nå legge den ned er derfor kanskje enda større enn de
konkrete midlene som årlig ble kanalisert gjennom tiltaket. Nevroplan 2015 ble lansert av
regjeringen i 2011. Gjennom informasjon, ny kunnskap, rehabilitering og flerfaglig utviklingsarbeid skulle mennesker med nevrologiske sykdommer få bedre og mer målrettede
kommunale tjenester. Igjen var symbolverdien viktig. For selv om den konkrete effekten
av slike satsninger er umulig å måle, er det ikke tvil om at initiativet har satt «hjernen på
dagsorden» i sterkere grad enn før i kommunal omsorg. En samlet plan åpnet for innsikt i
at mennesker med nevrologiske sykdommer utgjør en stor og viktig gruppe med til dels
sammenfallende behov. I en nylig interpellasjon i Stortinget svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie med å peke på 50 millioner i ulike øremerkede forskningsmidler for
2015, men ville ikke love hverken ny Nevroplan eller mer koordinert forskningsinnsats for
nevrofeltet. Sammen med Hjernerådets leder Hanne Flinstad Harbo har jeg nylig kommet
hjem fra et møte med det europeiske Hjernerådet i Brussel. Rådet fra våre europeiske nevrokolleger er entydige: Nasjonale nevrosatsninger er symbolsk og praktisk viktig. De åpner for
koordinert innsats både klinisk og forskningsmessig, og hjelper de store, men ofte svake,
kronikergruppene til ikke å tape mot mer prestisjefylte fagfelt. Hjernesykdommene utgjør
helsevesenets største sykdomsgruppe. Omkostningene ved å ikke se nevrofeltet under ett
er store. Fagmiljøenes engasjement og kunnskap må møtes av en mer koordinert innsats
fra nasjonale myndigheter. Norge trenger en ny Nevroplan!
Are Brean
are.brean@legeforeningen.no
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Leder’n har ordet

Så langt har det vært over 50 medieoppslag om Hjerneåret, blant annet mange interessante radioprogram med NRKs ”husnevrolog” Ragnar Stien. De fleste er samlet på
Hjerneåresidene der også programmet for resten av Hjerneåret stadig oppdateres.
Tyngdepunktet for høstens program blir i uke 47 når Hjerneuken arrangeres. Jeg ser fram
til et innholdsrikt Hjerneår-program i høst!

Kjære nevrokolleger!
Med atskillig aktivitet i foreningen både på Nevrodagene, Vårmøtet i Bodø og en lang
rekke ulike Hjerneår-arrangement rundt om i landet. Mange kolleger har lagt ned betydelig innsats og sørget for mange inspirerende og vellykkede arrangement.
På Nevrodagene var det MS-miljøet som stod for den desidert største abstraktpåmeldingen og fylte store deler av programmet de to første dagene. Det var utdeling av hele
tre firmasponsede MS-priser. For første gang var nevromuskulære presentasjoner
samlet på onsdag morgen med blant andre Petter S. Sanakers presentasjon som ble kåret
til årets beste frie foredrag. Samme dag fikk hans nestor, professor Laurence Bindoff
tildelt Monrad-Krohn-prisen for sitt arbeid med mitokondriesykdommer og nevromuskulære sykdommer. Etter en rekke innspill valgte vi i år å blande epilepsi og hjerneslag
på torsdag og fredag. Evalueringen viser at flere satte pris på å treffe kolleger og få oppdatering fra andre deler av faget enn det de driver mest med til vanlig. Annet sted i dette
nummeret kan du finne resultatene fra hele Questbacken ved styremedlem Kashif Faiz
som har gjort opp resultatene. Vi valgte i år å gi pris også til beste poster-presentasjon for
å styrke oppmerksomheten rundt disse sesjonene. Det var stud.med. Line Bédos Ulvin
som vant prisen med et materiale om fokale epilepsier og mikroanfall fra Hôpital PitiéSalpêtrière i Paris.
I slutten av mai var mange kolleger samlet på Vårmøtet i Bodø som ble meget vellykket.
Arrangementskomiteen hadde gjort solide forberedelser og laget et spennende sosialt og
faglig program. Værgudene bidro til at rammene rundt arrangementet ble helt optimale.
Jeg tror fagmiljøet vårt har behov for et slikt møte som avholdes i ulike deler av landet.
Det bidrar til å styrke det norske miljøet og gi et løft for avdelingen som avholder
møtene. Det sosiale rundt disse møtene gir mange gode treffpunkter. Bildekavalkaden fra
møtet som du finner lenger bak i dette nummeret gir en rekke eksempler på det.
Det har vært et godt synlig Hjerneår så langt med mange arrangement spredt utover
landet og markering i ulike mediekanaler. Det gode samarbeidet mellom NNF,
Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network har bidratt til at Hjerneåret kan markeres
på en rekke arenaer. Markeringen av Hjerneåret i Norge blir lagt merke til, og ble blant
annet nevnt i spørretime i Stortinget i vår, i World Neurology (3/2015) og på møte i
Brussel i Det europeiske hjernerådet i juni der det norske Hjernerådet var invitert. Vi har
mange dyktige formidlere i vårt fagmiljø, og flere er blitt brukt på folkemøter i ulike regioner. Det har vært fulle hus, ikke minst i Molde hvor disse møtene arrangeres i samarbeid med Bjønsonfestivalen. Møtene har vært svært populære. Som en moldenser som
stoppet Guttorm Eldøen på gaten etter et av de mange godt besøkte møtene, sa:
”Dere snakker til oss i øyehøyde sånn at vi forstår”.
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I skrivende stund er nettopp den første EAN-kongressen avholdt i Berlin etter at EFNS
og ENS ble slått sammen til EAN på Joint Congress i Istanbul i fjor. Berlin var et naturlig møtested denne historiske kongressen - som sentral hovedstad; kulturelt og vitenskapelig senter og med lange nevrologiske tradisjoner. Det var her Moritz Heinrich Romberg
skrev ”Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen” – som har vært sentral for
etableringen av moderne nevrologi. Det var god norsk deltakelse både blant de som ledet
sesjonene, holdt foredrag på teaching courses og workshops og som presenterte egen
forskning med orale og posterpresentasjoner. Norge har per i dag deltakere i om lag halvparten av fagpanelene (EAN Subspecialty Scientific Panel). Det er viktig at norske deltar
i disse komiteene som har en rekke sentrale oppgaver, blant annet å bistå programkomiteen med å organisere kongressene , koordinere klinisk forskning, utdanning og videreutdanning av nevrologer, samt lage retningslinjer. Neste år er kongressen i København, og
det er EANs ønske at det legges opp til et samlet nordisk engasjement under denne
kongressen. Vi er derfor invitert til å delta i arrangementet av kongressen med blant annet
ledelse av hightlight-sesjoner.
Norge er det tredje vertslandet etter Tyrkia og Østerrike som deltar i WFNs “Department
Visit Program” – et utvekslingsprogram som legger til rette for at unge nevrologer fra
lavkostnadsland kan hospitere og få erfaring ved utenlandsk nevrologisk avdeling. Dette
var en av sakene som Johan A. Aarli jobbet med da han var president i WFN. Formålet
med programmet er blant annet å legge til rette for langsiktig forbedring av nevrologisk
helsetjeneste i landene hospitantene kommer. Det er lagt opp til at hospitantene skal
bruke kompetansen de har fått fra utvekslingen til å lære opp helsepersonell i hjemlandet.
I oktober er det planlagt at to afrikanske nevrologer skal hospitere ved Nevrologisk avdeling på Oslo unversitetssykehus. Planen er at de større avdelingene i landet kan bytte på å
ha disse hospitantene framover.
Det har vært et stort gjennombrudd i akutt slagbehandling de siste månedene med publiseringen av de randomiserte kontrollerte studiene med endovaskulær intervensjonsbehandling. Disse resultatene vil få konsekvens for slagorganiseringen når denne behandlingen skal bygges ut. Arbeidet med planene for omorganiseringen er så vidt startet. Norsk
forening for hjerneslag som er et referansepanel for NNF og nylig har søkt om å bli en
egen forening i Legeforeningen, er en sentral aktør her. At fagmiljøet samler seg med god
representasjon fra alle regioner er en viktig forutsetning for å få til en god organisering.
Ha et fortsatt inspirerende Hjerneår!
Anne Hege
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Nevrolognytt

Tilleggsbehandling
ved fokale anfall

Priser og stipender under Nevrodagene 2015

REDUSERER
NEVRONAL
HYPEREKSITASJON

Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under årets
Nevrodager. Axonet gratulerer alle vinnere!

Monrad-Krohns prisen

1-3

• Den første selektive AMPA-reseptorantagonisten
som reduserer nevronal hypereksitasjon ved å motvirke
glutamataktivitet på postsynaptiske AMPA-reseptorer 1-2,4
• Dosering: Én tablett daglig ved sengetid1

Fycompa «Eisai Ltd.»
C Antiepileptikum.
ATC-nr.: N03A X22
T TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg og 12 mg: Hver tablett inneh.: Perampanel
2 mg, resp. 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg og 12 mg, laktosemonohydrat 78,5 mg, resp. 157 mg, 151 mg,
149 mg, 147 mg og 145 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 2 mg: Gult
jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172). 4 mg: Rødt jernoksid (E 172). 6 mg: Rødt jernoksid (E 172). 8
mg: Rødt jernoksid (E 172), sort jernoksid (E 172). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132).
12 mg: Indigokarmin (E 132). Indikasjoner: Tilleggsbehandling av partielle anfall med eller uten
sekundære generaliserte anfall hos pasienter >12 år med epilepsi. Dosering: Voksne og ungdom
(>12 år): Titreres ut fra individuell pasientrespons. Døgndoser på 4-12 mg er vist å være effektive.
Behandling bør startes med 2 mg/døgn. Dosen kan økes basert på respons og tolerabilitet med 2 mg/
døgn til en vedlikeholdsdose på 4-8 mg/døgn, og ved behov ev. 12 mg/døgn. Ved samtidig bruk av
legemidler som ikke reduserer halveringstiden til perampanel, skal det ikke titreres hyppigere enn
annenhver uke. Ved samtidig bruk av legemidler som reduserer halveringstiden til perampanel, skal
det ikke titreres hyppigere enn 1 gang i uken. Ved seponering skal dosen reduseres gradvis. Uteglemt
dose: Pga. lang halveringstid skal neste dose tas som planlagt etter en uteglemt enkeltdose. Dersom
>1 dose er uteglemt i en sammenhengende periode <5 halveringstider (3 uker uten bruk av
antiepileptika som induserer perampanel-metabolisme, 1 uke ved samtidig bruk av antiepileptika
som induserer perampanelmetabolisme), bør det overveies å starte behandlingen på nytt på forrige
dosenivå. Etter seponering i en sammenhengende periode >5 halveringstider, anbefales det at
startdosene ovenfor følges. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett eller moderat
nedsatt leverfunksjon skal døgndosen ikke overskride 8 mg og ikke opptitreres hyppigere enn
annenhver uke. Ikke anbefalt ved sterkt nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved moderat eller sterkt nedsatt
nyrefunksjon eller hemodialyse. Eldre (>65 år): Dosejustering er ikke nødvendig. Administrering: Tas
1 gang daglig før leggetid. Tas med eller uten mat. Svelges hel med et glass vann. Skal ikke tygges.
Skal ikke knuses eller deles. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Risiko for selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd kan øke. Pasienten bør
derfor overvåkes for tegn på dette, oppfordres til å søke legehjelp omgående ved symptomer, og
nødvendig behandling bør vurderes. Bør seponeres gradvis for å begrense faren for tilbakefall av
anfall, men pga. lang halveringstid og påfølgende langsomt fall i plasmakonsentrasjonen, kan det
seponeres brått hvis absolutt nødvendig. Økt risiko for fallulykker, spesielt hos eldre. Bør brukes med
forsiktighet hos eldre, og faren for interaksjoner ved polymedisinering må tas i betraktning. Aggressiv
og fiendtlig atferd er rapportert. De fleste tilfellene var lette eller moderate og pasientene ble restituert
spontant eller ved dosejustering. Tanker om å skade andre, fysisk angrep eller truende atferd ble
observert hos <1% av pasientene i kliniske studier. Pasienter og pårørende bør rådes til å varsle
helsepersonell omgående ved signifikante endringer i humør eller atferdsmønster. Doseringen bør
reduseres ved slike symptomer og seponeres omgående ved alvorlige symptomer. Forsiktighet bør
utvises ved tidligere misbruk av legemidler, og pasienten bør overvåkes. Kan gi svimmelhet og
søvnighet som kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Effekten er additiv eller synergistisk
til effekten av alkohol. Pasienter frarådes å kjøre, bruke kompliserte maskiner eller delta i andre
potensielt farlige aktiviteter til det er kjent om de påvirkes. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved
laktoseintoleranse. Interaksjoner: Kan redusere effekten av progestagenholdige hormonelle
antikonseptiva ved doser på 12 mg/døgn, og en pålitelig prevensjonsmetode (spiral, kondom) bør
brukes i tillegg. Visse enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenytoin, okskarbazepin) er
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vist å øke perampanels clearance og dermed redusere plasmanivået. Pasienters respons bør derfor
overvåkes ved bytte fra samtidige ikke-enzyminduserende antiepileptika til enzyminduserende
antiepileptika og motsatt, og dosen justeres ved behov. Perampanel påvirker ikke i klinisk relevant
grad clearance av klonazepam, levetiracetam, fenobarbital, fenytoin, topiramat, zonisamid,
karbamazepin, klobazam, lamotrigin og valproinsyre. Redusert eksponering for midazolam (eller
andre sensitive CYP3A-substrater) kan ikke utelukkes. Sterke cyto-krom P-450-induktorer, som
rifampicin, johannesurt (Hypericum perforatum) og felbamat forventes å redusere perampanelkonsentrasjonen. CYP3A4-hemmeren ketokonazol gir økt AUC og forlenget halveringstid for
perampanel. Sterke hemmere av andre cytokrom P-450-isoformer kan ev. også øke perampanelkonsentrasjonen. Tolerabilitet og respons bør derfor overvåkes nøye når cytokrom P-450-induktorer
eller -hemmere legges til eller seponeres, og det kan være nødvendig å justere perampaneldosen.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt under graviditet. Ikke anbefalt til fertile
kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Ukjent om perampanel går
over i morsmelk. Det må tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen skal
avsluttes/avstås fra. Fertilitet: Ukjent om perampanel påvirker fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige
(≥1/10): Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme.
Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter. Nevrologiske: Ataksi, dysartri, balanseforstyrrelser,
irritabilitet. Psykiske: Aggresjon, sinne, angst, forvirringstilstand. Stoffskifte/ernæring: Redusert/økt
appetitt. Undersøkelser: Vektøkning. Øre: Vertigo. Øye: Diplopi, tåkesyn. Øvrige: Unormalt ganglag,
tretthet, fallulykker. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: En tilsiktet overdosering inntil 264 mg,
har gitt episoder av endret mental status, uro og aggressiv atferd og restituering uten sekvele.
Behandling: Intet spesifikt antidot. Generell støttebehandling, inkl. overvåking av vitale funksjoner.
Effekter kan være langvarige pga. lang halveringstid. Lav nyreclearance gjør det lite sannsynlig at
forsert diurese, dialyse eller hemoperfusjon vil være effektivt. Se Giftinformasjonens anbefalinger for
Diverse antiepileptika, N03A X side d. Pakninger og priser: 2 mg: 7 stk.1 (blister) kr 371,60.
4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 1355,30. 6 mg: 28 stk.1 (blister) kr 1355,30. 8 mg: 28 stk.1 (blister) kr 1355,30.
10 mg: 28 stk.1 (blister) kr 1355,30. 12 mg: 28 stk.1 (blister) kr 1355,30.
Refusjon: 1.N03A X22_1. Perampanel Refusjonsberettiget bruk:. Tilleggsbehandling av partiell epilepsi
med eller uten sekundær generalisering til pasienter i alderen 12 år eller eldre som er
utilfredsstillende behandlet med etablert annenlinjebehandling. Refusjonskode:

Vilkår: Ingen spesifisert.

Fycompa-ND0197

Fycompa® (perampanel) er indisert for tilleggsbehandling av partielle anfall med
eller uten sekundære generaliserte anfall hos pasienter over 12 år med epilepsi.1

Laurence Bindoff tildelt Monrad Krohns legat flankert av Espen Dietrichs og Leif Gjerstad (til høyre).

Genzyme-prisen

Sist endret: 19.12.2013

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no
Meld bivirkninger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema
Referanser: 1. Fycompa® SPC. 2. Rogawski MA. Epilepsy Curr 2011(2); 11: 56-63. 3. Ceolin L et al.
Neurochem Int. 2012 Sep;61(4):517-22. 4. Hanada T et al. Epilepsia 2011; 52(7):1331-1340.

Eisai AB, Svärdvägen 3 A, SE-182 33 Danderyd, Sverige
Tlf. +46 8 501 01 600, Fax +46 8 501 01 699
nordic_medinfo@eisai.net www.eisai.no

Vinner av Genzyme-prisen Tone Berge sammen med Gabriel Johannessen fra Genzyme og NNF-leder
Anne Hege Aamodt.

»
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Kasuistikkonkurransen

Vinner av kasuistikkonkurransen Joakin Goberg Jørgensen, Sykehuset i Vestfold.

Biogen-stipend

Vinnerne av Biogen Idecs forskningsstipend Heidi Øyen Flemmen og Sonia Gavasso.
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Novartis-prisen

Vinnerne av Novartis-prisen Silje S. Kvistad, Antonee Beiske, Maria Alme og Staffan D Bos flankert av
Novartis´ representant og Trygve Holmøy.

Octapharma-prisen

Vinner av Octapharmas pris for nevromuskulært forskningsarbeid Morten A. Horn flankert av Svein Ivar Mellgren,
Chantal Tallaksen og Nils-Erik Gilhus.
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Nevrodagene 2015 – resultater
fra Questback-undersøkelse
I forbindelse med de XXVII. Nevrodager ble det for første gang sendt ut et elektronisk evalueringsskjema (Questback) kort tid i etterkant til alle medlemmene. Det ble
informert om evalueringsskjemaet på NNFs hjemmeside (www.nevrologi.no), i
abstraktheftet og under Nevrodagene. Hensikten var å bruke tilbakemeldingene
aktivt i planleggingen av neste års Nevrodager.
Svarprosenten var på beskjedne 14 %. Omtrent 46 % av de som svarte var under
40 år, og ratio spesialist i nevrologi:LIS var 3:2. Det var en jevn deltagelse under de
ulike dagene. Det var gjennomgående mange positive tilbakemeldinger. Andel med
skår 4+5 (skårskala 1-5):
-

Helhetsinntrykk 90 %
Informasjon om arrangementet 79 %
Praktisk gjennomføring 94 %
Faglig innhold 87 %
Dagsoppsett 92 %
Postersesjon 74 %
Prisutdelinger 66 %
Fordeling inviterte/frie foredrag/postere 81 %
Fordeling av tema/dag 74 %

Kjedelig lunsj
Det var en del tilbakemeldinger på kjedelig/skuffende lunsj. Noen ønsket gjennomføring over færre dager, eventuelt med parallellsesjoner. Når det gjelder fordeling av
type foredrag (inviterte/frie/postere) ønsket én «flest mulig frie foredrag, som stimulerer forskning, fagutvikling og de unge», mens en annen mente at «det burde vært
flere inviterte foredrag» og en tredje ga tilbakemelding om at «jeg liker begge deler
like bra». Dermed var det vanskelig å konkludere!
Fordelingen av tema på de ulike dagene har ofte vært gjenstand for diskusjon; skal
man ha flest mulig «rene» dager med ulike temaer (bevegelsesforstyrrelser, hjerneslag, epilepsi etc), eller ha noe overlapp slik at LIS’ene får med seg mer enn ett tema,
og spesialistene også kan møte kollegaer utenfor deres eget fagfelt? I år var det en
hybridløsning med noen «rene» og andre mer blandede dager. Tilbakemeldingene
var også her sprikende.

10

Salsa på årsfesten.

Postersesjonene fikk noen negative tilbakemeldinger; spesielt at det var vanskelig å
se og høre, og det var ønskelig med en annen tilnærming neste år, for eksempel lynpresentasjoner med maksimalt 3-4 powerpointbilder fra podiet.
Salsa
Av forslag til forbedringer ble det blant annet foreslått quiz-konkurranse, mer fokus
på klinikk og kommunikasjon, og det var ønskelig med temaer som kunne gi mulighet for mer debatt/diskusjon i salen. Noen ønsket også en noe strammere ramme,
med påmelding, navneskilt og velkomstmappe, men man vil da være avhengig av en
profesjonell konferansearrangør, som igjen vil gjøre arrangementet dyrere. Per i dag
er arrangementet et dugnadsarbeid av styremedlemmene og noen gode hjelpere.
De fleste kommentarene var positive, eksemplifisert med kommentaren «Nevrodagene
forblir det viktigste arrangementet innenfor nevrologi i Norge». Deltakerne var mest
fornøyde med kasuistikkonkurransen, State of the art-forelesningene og kliniske
oversiktsforelesninger. Noen mente at festen og salsaen var høydepunktet! At ALS
var satt på dagsorden, ble også positivt mottatt.
Vi tar med alle tilbakemeldingene når neste års Nevrodager planlegges, og gjentar
Questback-undersøkelse i etterkant av Nevrodagene 2016. Da håper vi også på høyere
svarprosent!
Kashif Waqar Faiz
Styremedlem, NNF
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Øystein Ramleth foreleser

Toastmaster på å rsfesten
Grethe Kleveland

Christian Georg Lund

Erik Taubøll

Hild Flatmark Sødal.

En tallrik forsamling følger med på posterpresentasjon
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Nevropatisk smerte1
Angiokeratomer1
Påvirkning på nyre, hjerte
og hjerne i tidlig alder1

Martin Kurz foreleser

Hanne Flinstad Harbo

Iselin Teresa Dahl

Anette Huuse Farmen

Torleiv Svendsen

ATC-n.:
A
TC-n.: A16A B04

PUL
LVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg og 35 mg:
Hvert hetteglass inneh.: Agalsidase beta 5 mg, resp. 35 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat og dinatrium fosfatheptahydrat. Styrke etter rekonstituering er 5 mg/ml.
Indikasjoner: Langsiktig enzymsubstitusjonsterapi hos pasienter med diagnose Fabrys
sykdom (އ-galaktosidase
(އ-galaktosidase A-mangel).
A-mangel).Indisert
Indiserttiltilvoksne,
voksne,
barn
barn
og ungdom
og ungdom
*8
*8 år
år.
Dosering: Skal overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Fabrys
sykdom eller andre nedarvede metabolske sykdommer. Anbefalt dose: Voksne, ungdom
og barn *8 år: 1 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang hver 2. uke. Spesielle pasientgrupper:
Nedsatt leverfunksjon: Ikke utført studier hos denne pasientgruppen. Nedsatt
nyrefunksjon: Ikke nødvendig med dosejustering. Barn )7 år: Ingen anbefalt dosering,
da sikkerhet og effekt ikke er vist. Eldre >65 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet
og effekt ikke er vist.Tilberedning: Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og
fortynnes deretter umiddelbart med 9 mg/ml natriumkloridoppløsning før infusjon.
Fortynnet oppløsning bør administreres gjennom et 0,2 µm in-line filter for å fjerne
proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstituering, fortynning og
administrering. Administrering: I.v. infusjon. Initial infusjonshastighet skal ikke
overstige 0,25 mg/minutt (15 mg/time). Kan økes gradvis ved påfølgende infusjoner
når pasientens toleranse er fastslått. Hjemmeinfusjon: Kan vurderes/anbefales dersom
infusjonene tåles godt. Ved bivirkninger ved hjemmeinfusjon skal infusjonen stanses
og tilsyn utføres av helsepersonell. Påfølgende infusjoner bør kanskje skje på sykehus.
Dose og infusjonshastighet må være konstant ved hjemmeinfusjon, og kun endres ved
overvåkning av helsepersonell.
Kontraindikasjoner: Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: De fleste pasientene med liten eller gjenværende enzymaktivitet
utvikler IgG antistoffer til agalsidase beta, vanligvis innen 3 måneder etter første
infusjon. Pasienter med slike antistoffer har en større risiko for å få infusjonsrelaterte
reaksjoner og må behandles med forsiktighet ved ny behandling. Antistoffstatus må
monitoreres regelmessig. 67% får minst 1 infusjonsrelatert reaksjon og frekvens
reduseres over tid. V
fortsette dersom infusjonshastigheten reduseres og antihistaminer, paracetamol,
ibuprofen og/eller kortikosteroider administreres før behandling. IgE-antistoffer er påvist
hos et begrenset antall pasienter. Ved alvorlige allergiske eller anafylaktoide reaksjoner
må umiddelbar seponering vurderes og standard akuttbehandling må følges. Effekt på
nyrer kan være begrenset ved fremskreden nyresykdom. Bivirkninger som svimmelhet,
søvnighet, vertigo og synkope kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Interaksjoner: Må ikke administreres sammen med klorokin, amiodaron, monobenzon
eller gentamicin pga. teoretisk fare for hemmet intracellulær
އ-galaktosidaseaktivitet.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke klarlagt. Skal kun brukes under graviditet

hvis strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Går over. Amming anbefales ikke.
Bivirkninger: Alvorlighetsgraden er for det meste mild til moderat. Svært vanlige
(*1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Nevrologiske: Hodepine, parestesi.
( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Øvrige: Frysninger, pyreksi, kuldefølelse. Vanlige (*1/100
Abdominalsmerte, smerte øverst i abdomen, abdominalt ubehag, mageubehag, oral
hypoestesi, diaré. Hjerte/kar: Rødming, hypertensjon, pallor, hypotensjon, hetetokter,
takykardi, palpitasjoner, bradykardi. Hud: Pruritus, urticaria, utslett, erytem, generell
pruritus, angionevrotisk ødem, hevelse i ansiktet, makulopapulært utslett. Infeksiøse:
Nasofaryngitt. Luftveier: Dyspné, nasal kongestion, tett hals, hiving etter pusten, hoste,
forverret dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene, myalgi, ryggsmerter,
muskelkramper, artralgi, muskelspenning, stivhet i muskler og skjelett. Nevrologiske:
Svimmelhet, somnolens, hypoestesi, sviende følelse, letargi, synkope. Øre: Tinnitus,
vertigo. Øye: Økt lakrimasjon. Øvrige: Tretthet, ubehag i brystet, varmefølelse, perifert
ødem, smerte, asteni, brystsmerte, ansiktsødem, hypertermi. Mindre vanlige (*1/1000
til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi, dysfagi. Hjerte/kar: Sinus bradykardi, perifer
kuldefølelse. Hud: Livedo reticularis, erytematøst utslett, pruritisk utslett, misfarget hud,
ubehag i huden. Infeksiøse: Rhinitt. Luftveier: Bronkospasme, faryngolaryngeal smerte,
rhinoré, takypné, kongestion i øvre luftveier. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i muskler
og skjelett. Nevrologiske: Hyperestesi, tremor. Øre: Aurikulær hevelse, smerte i øret. Øye:
Øyepruritus, okulær hyperemi. Øvrige: Varme og kuldefølelse, influensalignende sykdom,
smerte, reaksjon og trombose på infusjonsstedet, malaise, ødem. Svært sjeldne (<1/10
000), ukjent: Hud: Leukocytoklastisk vaskulitt. Immunsystemet: Anafylaktoid reaksjon.
Luftveier: Hypoksi. Undersøkelse: Nedsatt oksygenmetning.
Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant އ-galaktosidase A med aminosyresekvens
identisk med det naturlige enzymet. Virkningsmekanisme:
irkningsmeka
Gjenoppretter
enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GL-3).
Absorpsjon: Fjernes raskt fra sirkulasjonen ved opptak i lysosomer i vaskulære endotelog parenkymceller. Halveringstid: V ed doser på 0,3 mg/kg, 1 mg/kg og 3 mg/kg var
eliminasjonshalveringstiden doseavhengig og varierte fra 45-100 minutter. Metabolisme:
Degraderes via peptidhydrolyse. I.v. injeksjon av agalsidase beta 1 mg/kg 2 ganger pr.
uke til voksne (infusjonstid ca. 300 minutter) ga gjennomsnittlig Cmax 2000-3500 ng/ml,
AUCinf 370-780 µg/ml/minutt, Vss 8,3-40,8 liter , plasmaclearance 119-345 ml/minutt og
gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid
eliminasjonshalveringstid 80-120
80-120minutter
minutter
.
Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert oppløsning kan ikke lagres. Fortynnet
oppløsning kan oppbevares i inntil 24 timer ved 2-8°C.
Sist endret: 16.01.2013
Basert på
påSPC
SPCgodkjent
godkjent
av SL
av
LV
V:SL
22.11.2011
PRISER OG P
PAKNINGER:
AKNINGER: Fabrazyme® 5 mg: 5066,60 kr; Fabrazyme® 35 mg: 33977,10 kr.
Referanser:
1. Zarate
eY
Y,, Hopkin R, Fabry’s disease, Lancet 2008; 372: 1427-35
Y
2. Fabrazyme SPC
SPC 22.11.2011
22.11.2011
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Aubagio «sanofi-aventis»
Immunsuppressivt middel.
ATC-nr
A
TC-nr.: L04AA31
TABLETTER, filmdrasjerte 14 mg:
mg Hver tablett inneh.: T
Teriflunomid
eriflunomid 14 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestofff: Indigokarmin aluminiumlake (E 132).1 Indikasjoner: Til
behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (MS). Dosering:: Behandlingen bør startes og overvåkes av lege som har erfaring med behandling
av multippel sklerose. Voksne:
oksne: Anbefalt dose er 14 mg 1 gang daglig. Spesielle pasientgrupper:
pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller
moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, som ikke er dialysekrevende. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos barn 0-10 år er ikke relevant. Ingen
tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Brukes med forsiktighet pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.
Kontraindikasjoner:: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig immunsvikt. Signifikant svekket benmargsfunksjon. Signifikant
anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Alvorlig aktiv infeksjon. Alvorlig nedsatt dialysekrevende nyrefunksjon. Alvorlig hypoproteinemi, f.eks. nefrotisk syndrom.
Graviditet. Amming. Kvinner som planlegger graviditet. Forsiktighetsregler: Økte leverenzymnivåer er sett, vanligvis i løpet av de 6 første månedene.
e. ALA
AT
T bør evalueres
AT
T
før behandlingsstart, hver 2. uke i de 6 første behandlingsmånedene og deretter hver 8. uke, eller som indisert ved kliniske tegn og symptomer på leversykdom. Ved ALA
>2-3 × øvre normalgrense (ULN) må kontroll gjøres ukentlig. Behandlingen bør avsluttes ved mistanke om leverskade. Ved
Ved ALA
AT
T >3 × ULN bør seponering vurderes.
e
bør brukes med forsiktighet hos
Pasienter med allerede eksisterende leversykdom kan ha økt risiko, og bør overvåkes nøye mht. tegn på leversykdom. Teriflunomid
e
bør ikke brukes ved alvorlig hypoproteinemi, f.eks. ved nefrotisk syndrom, pga. økt konsentrasjon av ikkepasienter som inntar betydelige mengder alkohol. Teriflunomid
bundet teriflunomid i plasma. Blodtrykksøkning kan forekomme under behandling. Blodtrykket må kontrolleres før behandlingsstart og deretter regelmessig. Hypertensjon
bør være tilfredsstillende kontrollert før og
g under behandling. Ved
Ved alvorlig, aktiv, akutt eller kronisk infeksjon bør behandlingsstart utsettes inntil restitusjon. Pasienten bør
oppfordres til å rapportere infeksjonssymptomer
ptomer under behandlingen. V
Ved
ed alvorlig infeksjon bør behandlingsutsettelse vurderes. Akselerert eliminasjon kan ev. utføres.
Fordeler og risiko evalueres før behandlingen gjenopptas. Sikkerheten ved bruk hos pasienter med latent tuberkulose er ukjent. V
Ved
ed positiv tuberkulosescreeningstest må
pasienten få standard tuberkulosebehandling før teriflunomidbehandling startes. Interstitiell lungesykdom (ILD) er rapportert under behandling med modersubstansen
leflunomid. ILD kan oppstå akutt, og symptomer som vedvarende hoste og dyspné kan være grunnlag for å avslutte behandlingen og iverksette videre undersøkelser.
Gjennomsnittlig reduksjon av antall hvite blodceller på <15% fra ULN er sett. Nylig utført total blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodceller
ler og blodplaterr,, bør
være tilgjengelig før teriflunomidbehandling, og vurderes utført under behandlingen iht. kliniske tegn og symptomer (f.eks. infeksjon). Pasienter med allerede eksisterende
anemi, leukopeni og/eller trombocytopeni, svekket benmargsfunksjon eller risiko for benmargssuppresjon, har økt risiko for hematologiske sykdommer. Hvis dette
inntreffferr, bør prosedyren for akselerert teriflunomideliminasjon fra plasma vurderes. V
Ved
ed alvorlige hematologiske reaksjonerr, inkl. pancytopeni, må teriflunomid og ev.
samtidig myelosuppressiv behandling seponeres, og akselerert teriflunomideliminasjon vurderes. Svært sjeldne tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk
epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert ved behandling med modersubstansen leflunomid. V
Ved
ed
ulcerøs stomatitt bør teriflunomid seponeres. Ved reaksjoner i hud og/eller slimhinner som fører til mistanke om SJS eller TEN, må teriflunomidbehandling og ev. annen
mulig utløsende behandling avsluttes, og akselerert eliminasjonsprosedyre må startes umiddelbart. I slike tilfeller bør ikke pasienten reeksponeres for teriflunomid. Perifer
nevropati er rapportert. De fleste pasientene ble bedre etter seponering, men store variasjoner
joner i endelig utfall. V
Ved
ed bekreftet perifer nevropati bør behandlingen
seponeres, og akselerert eliminasjon vurderes. V
Vaksinasjon
aksinasjon med inaktivert antigen er sikkert og
g efffektivt.
fektivt. Vaksinasjon
a
med levende, svekkede vaksiner kan medføre risiko
for infeksjonerr,, og bør derfor unngås. Samtidig administrering av teriflunomid og modersubstansen leflunomid anbefales ikke. Samtidig administrering av antineoplastiske
eller immunsuppressive midler som brukes i MS-behandling er ikke evaluert. Studier der teriflunomid ble gitt samtidig med interferon beta eller glatirameracetat i opptil
1 årr,, avdekket ingen spesifikke sikkerhetsproblemerr, men høyere bivirkningsfrekvens ble observert. Den langsiktige sikkerheten for disse kombinasjonene er ikke fastslått.
Bytte til eller fra teriflunomid: Ingen behandlingspause kreves når man begynner med teriflunomid etter interferon beta eller glatirameracetat, eller når man begynner med
interferon beta eller glatirameracetat etter teriflunomid. Pga. natalizumabs lange halveringstid kan samtidig eksponering, og dermed immunpåvirkning, forekomme i
opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teriflunomid startes umiddelbart. Forsiktighet er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten
behandling er nødvendig for utskillelse av fingolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder før lymfocyttallet er returnert til normalt nivå etter seponering. Oppstart av
teriflunomid i dette tidsintervallet fører til samtidig fingolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Etter teriflunomidseponering
vil oppstart av andre behandlinger innenfor
for intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 månederr,, men kan være lengre) føre til samtidig teriflunomideksponering, og kan gi
additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner:: Pasienter som får teriflunomid bør ikke behandles med kolestyramin eller aktivt kull, da dette fører til rask og signifikant reduksjon
i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør
g. T
Teriflunomid
eriflunomid hemmer CYP 2C8 og forsiktighet må utvises ved samtidig
brukes med forsiktighet under teriflunomidbehandling, pga. redusert teriflunomideksponering.
bruk av CYP 2C8-substraterr,, som repaglinid, paklitaksel, pioglitazon og rosiglitazon. CYP 1A2-substrater
ubstraterr,, som duloksetin, alosetron, teofyllin og tizanidin, bør brukes med
forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse preparatene. Ved samtidig bruk av warfarin og teriflunomid er det sett 25%
T3, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med OA
reduksjon av høyeste INR. T
Tett
ett oppfølging og INR-kontroll anbefales. T
Teriflunomid
eriflunomid hemmer OA
AT3,
AT3-substrater
T3-substraterr, som
cefaklorr, benzylpenicillin, ciprofloksacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotreksat eller zidovudin. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved
TP-familien, spesielt HMGsamtidig bruk av teriflunomid. For andre substrater av BCRP (f.eks. metotreksat, topotekan, sulfasalazin,
ulfasalazin, daunorubicin, doksorubicin) og OA
ATP-familien,
CoA-reduktasehemmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotreksat, nateglinid, repaglinid, rifampicin), bør samtidig administrering av teriflunomid skje med
forsiktighet. Pasienten bør overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på for høy eksponering, og dosereduksjon bør vurderes. Graviditet, amming og fertilitet: Se
Kontraindikasjoner. Graviditet: Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriflunomid er >0,02 mg/liter. Det er mulig at
man ved mistanke om graviditet kan redusere risikoen for fosteret ved rask og umiddelbar akselerert eliminasjon. Dersom graviditet ønskes, kreves verifisering med 2
separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom, og en periode på 1,5 måned mellom første forekomst av plasmakonsentrasjon <0,02 mg/liter
og befruktning, også etter akselerert eliminasjon. Hvis akselerert eliminasjon ikke brukes, kan man forvente at plasmanivået av teriflunomid er >0,02 mg/liter i
gjennomsnittlig 8 månederr,, men hos noen kan det ta opptil 2 år. Risikoen for embryoføtal toksisitet overført via mannen anses som lav. Amming: Kontraindisert pga.
utskillelse i morsmelk. Fertilitet: Ingen påvirkning forventes. Bivirkninger:: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hud: Alopesi. Undersøkelser:
ersøkelser: Økt ALA
AT
T.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni. Gastrointestinale: Smerter i øvre abdomen, oppkast, tannverk. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, akne.
Immunsystemet: Milde allergiske reaksjoner. Infeksiøse: Influensa, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, bronkitt, sinusitt, faryngitt, cystitt, viral gastroenteritt, oral herpes,
tanninfeksjon, laryngitt, fotsopp. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Muskel-skjelettsystemet: Smerte, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, isjias, karpaltunnelsyndrom. Nyre/
T, økt ASA
AT, vekttap, redusert antall nøytrofile, redusert antall leukocytter. Øvrige: Smerter. Mindre vanlige
urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Uro. Undersøkelser: Økt -GT
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Mild trombocytopeni. Nevrologiske: Hyperestesi, nevralgi, perifer nevropati. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale:
Pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Øvrige: Posttraumatisk smerte. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Behandling: Kolestyramin eller
aktivt kull kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teriflunomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger
daglig i 11 dagerr,, alternativt aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dager. Egenskaper:: Klassifisering: Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaper.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo-syntese av pyrimidin. Dette gir redusert proliferasjon av
celler i celledeling, som trenger de novo-syntese av pyrimidin for å utvikles. Nøyaktig mekanisme for terapeutisk virkning på MS er ikke fullt ut forstått, men medieres av et
redusert antall lymfocytter. Absorpsjon: Median Tmax er 1-4 timer etter gjentatt oral administrering. Biotilgjengeligheten er nesten 100%. 95% av steady statekonsentrasjonen oppnås etter ca. 100 dager (3,5 måneder). Beregnet AUC-akkumuleringsrate er ca. 34 ganger. Proteinbinding: >99% til plasmaproteiner. Halveringstid:
Medianverdien for T1/2 er ca. 19 dager etter gjentatte doser på 14 mg. Metabolisme: Metaboliseres i moderat grad og er eneste komponent som detekteres i plasma.
Utskillelse: Utskilles gjennom mage-tarmkanalen, i hovedsak uendret via gallen og høyst sannsynlig ved direkte sekresjon. Elimineres langsomt fra plasma. Uten akselerert
eliminasjon tar det i gjennomsnitt 8 måneder å oppnå plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/literr, men pga. individuelle variasjoner kan det ta opptil 2 år. Akselerert eliminasjon
kan brukes når som helst etter seponering. Pakninger og priser:: 28 stk. (blister) 061112. 84 stk. (blister) 142480. Priser:: 12 259,70 ,- 28 pk, og 36 696,40 84 pk.
Sist endret: 13.11.2014

Vårmøtet 2015 i Bodø
Bredt faglig påfyll, kultur, midnattssol og sosialt samvær med kolleger fra hele landet.
Disse stikkordene karakteriserer vårmøtet som fant sted den siste helgen i mai. I alt 55
nevrologer hadde funnet veien til Bodø, og alle helseregioner var representert.
Avdelingen i Bodø presenterte et bredt faglig program, der samtlige foredragsholderne kom fra Nordlandssykehuset Bodø. NNF sitt styre hadde valgt å legge et styremøte
i forkant av vårmøtet, og gikk derfor dessverre glipp av åpningen. Undertegnede kom
derfor rett inn i første faglige bolk, der temaet var nevro-onkologi med blant annet
presentasjon av behandlingsmuligheter for glioblastom og hjernemetastaser.
Fredag ettermiddag handlet om ALS, der vi fikk en presentasjon av epidemiologien
i Nordland og et tankevekkende og engasjerende innlegg om etiske aspekter ved
bruk av hjemmerespirator. Fredagens program inkluderte også et tredelt kulturelt
innslag der vi fikk et innblikk i Bodø by på Hamsuns tid og etterfulgt av et foredrag
om Hamsuns tid i Bodø, der han innimellom holdt til i tårnværelsene på Grand
hotell. Sesjonen ble avsluttet med et musikalsk innslag av gitarist Arve Gunnar
Heløy som hadde satt musikk til Hamsuns dikt. En deilig middag på restaurant Bjørk
rundet av kvelden.
Glade nevrologer i strålende Bodøvær.

Solid faglig program også på lørdag, som åpnet med MS der blant annet epidemiologi og en spennende kasuistikk ble presentert. I neste bolk stod cerebrovaskulære
sykdommer i fokus, med innlegg om trombolyse, atrieflimmer og intrecerebrale
blødninger. Det faglige programmet ble avsluttet med foredrag om retinal mikrosirkulasjon og clusterhodepine. Utpå ettermiddagen bar det med buss og ferge til
Kjerringøy, hvor vi fikk en innføring i Kjerringøys viktige posisjon som handelssted
på 1800-tallet. Sightseeing på handelsstedet og sosialt samvær med tilhørende drikke i strålende solskinn var populære aktiviteter! Middagen bestod av havets delikatesser, og stemningen rundt bordene var det ingen ting å si på. Etter hvert trakk likevel alle ut i den deilige kveldssola, så da det skulle takkes for maten måtte dette gjøres utendørs!
En stor takk til arrangørene, med Rolv Salvesen, Ida Bakke, Hilde Ofte, Ane Skaare
Sjulstad, Matilde Johnsen og Espen Benjaminsen i spissen.
By, fjord, fjell og himmel dannet en spektakulær ramme om arrangementet.

20

For NNF-styret,
Kari Anne Bjørnarå
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Glimt fra Vårmøtet 2015
Vårmøtet ble avsluttet med busstur til Kjerringøy i strålende vær, på en av årets siste vårdager i nord. Vi startet med vandring på Kjerringøy handelssted. Deretter var det tid til å nyte
en forfriskning ute i tindrende solskinn på Kjerringøy bryggehotell, før middag hvor det ble
servert fristende og flott havrettsbord.
Mathilde Johnsen

Foto: Ryaz Yaseen

Agnete Eltoft, Susanne Ingebrigtsen og Mathilde Johnsen. Foto: Ida Bakke
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Glimt fra Vårmøtet 2015

Foto: Ryaz Yaseen

Morten Horn på stranden

«Det begynte
å bli ingen natt,
solen dukket såvidt skiven
ned i havet og kom så opp
igjen, rød, fornyet, som om
den hadde vært nede og
drukket»
Knut Hamsun
«Pan»

Karoline Aaseng synger. Foto: Ida Bakke

Foto: Ryaz Yaseen
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Lemtrada «Genzyme»
Monoklonalt antistoff.
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ATC-nr: L04AA34

.216(175$7 7,/ ,1)86-21696.( RSSOºVQLQJ b PJPO 1 ml inneh.: Alemtuzumab 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, dinatriumedetatdihydrat,
kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
,QGLNDVMRQHU 7LO EHKDQGOLQJ DY YRNVQH PHG UHODSVHUHQGH UHPLWWHUHQGH PXOWLSSHO VNOHURVH 5506  PHG DNWLY V\NGRP GHȌQHUW YHG NOLQLVNH HOOHU
bildediagnostiske funn.
'RVHULQJ %HKDQGOLQJHQ VWDUWHV RJ RYHUY§NHV DY QHYURORJ PHG HUIDULQJ PHG EHKDQGOLQJ DY 5506 9RNVQH b PJGDJ L  EHKDQGOLQJVVHNYHQVHU 
EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWbPJ EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWPJ JLWWP§QHGHU
HWWHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV8WHODWWHGRVHUVNDOLNNHJLVVDPPHGDJVRPSODQODJWGRVH3DVLHQWHQEºUIRUEHKDQGOHVPHGNRUWLNRVWHURLGHU LNOLQLVNHVWXGLHU
PHW\OSUHGQLVRORQ b PJ  XPLGGHOEDUWIºU DGPLQLVWUHULQJDY DOHPWX]XPDE S§ KYHUDYGH IºUVWHGDJHQHL KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV )RUEHKDQGOLQJ
PHGDQWLKLVWDPLQHURJHOOHUDQWLS\UHWLNDYXUGHUHV$OOHEºUVWDUWHPHGRUDOSURI\ODNVHPRWKHUSHVLQIHNVMRQ LNOLQLVNHVWXGLHUDFLNORYLUbPJJDQJHU
daglig eller tilsvarende) den 1. dagen av hver behandlingssekvens, og fortsette i minst 1 måned etter behandlingen. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt
le verfunksjon: Data mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos
EDUQ  §U HU LNNH UHOHYDQW ,QJHQ WLOJMHQJHOLJH GDWD (OGUH ȉb §U 'DWD PDQJOHU 7LOEHUHGQLQJ )RUW\QQHV IºU EUXN 5LVW LNNH KHWWHJODVVHW b PO
WUHNNHVRSSIUDKHWWHJODVVHWYHGEUXNDYDVHSWLVNWHNQLNN,QMLVHULbPObPJPO  QDWULXPNORULGRSSOºVQLQJHOOHUJOXNRVHRSSOºVQLQJ0§LNNH
IRUW\QQHVPHGDQGUHRSSOºVQLQJVY¨VNHU3RVHQYHQGHVIRUVLNWLJIRU§EODQGHRSSOºVQLQJHQ,QQHKROGHULQJHQDQWLPLNURELHOOHNRQVHUYHULQJVPLGOHU%ºU
DGPLQLVWUHUHVXPLGGHOEDUW.XQEHUHJQHWWLOHQJDQJVEUXN$GPLQLVWUHULQJ,YLQIXVMRQHWWHUIRUW\QQLQJ,QIXVMRQVWLGFDWLPHU5HVVXUVHUIRUK§QGWHULQJ
DYK\SHUVHQVLWLYLWHWRJHOOHUDQDI\ODNWLVNHUHDNVMRQHUEºUY¨UHWLOJMHQJHOLJ
.RQWUDLQGLNDVMRQHU2YHUIºOVRPKHWIRUQRHQDYLQQKROGVVWRIIHQH+LYLQIHNVMRQ
)RUVLNWLJKHWVUHJOHU Ikke anbefalt ved ikke-aktiv eller stabil sykdom. Spesialister og utstyr for diagnose og behandling av de vanligste bivirkningene,
VSHVLHOW DXWRLPPXQH WLOVWDQGHU RJ LQIHNVMRQHU EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ 3DVLHQWHQ VNDO IºOJHV RSS L  P§QHGHU HWWHU VLVWH LQIXVMRQ %HKDQGOLQJ PHG
DOHPWX]XPDENDQIºUHWLODQWLVWRIIGDQQHOVHRJºNWULVLNRIRUDXWRLPPXQPHGLHUWHOLGHOVHUVRPLPPXQRORJLVNWURPERF\WRSHQL ,73 WK\UHRLGHDV\NGRPPHU
HOOHU L VMHOGQH WLOIHOOHU QHIURSDWLHU IHNV DQWLJORPHUXO¨U EDVDOPHPEUDQV\NGRP DQWL*%0V\NGRP  )RUVLNWLJKHW YHG WLGOLJHUH DQGUH DXWRLPPXQH
V\NGRPPHU3DVLHQWHQP§Y¨UHRSSPHUNVRPS§V\PSWRPHURJP§HYRSSVºNHº\HEOLNNHOLJPHGLVLQVNKMHOS)RU§RYHUY§NHWLGOLJHWHJQS§DXWRLPPXQ
V\NGRP XWIºUHV WHVWHU MHYQOLJ WLO  P§QHGHU HWWHU VLVWH EHKDQGOLQJVVHNYHQV )XOOVWHQGLJ EORGWHOOLQJ PHG GLIIHUHQVLDOWHOOLQJ VHUXPNUHDWLQLQ RJ
XULQDQDO\VH PHG PLNURVNRSL IºU RSSVWDUW RJ GHUHWWHU KYHU P§QHG WK\UHRLGHDIXQNVMRQVWHVW XDYKHQJLJ DY DQWL732DQWLVWRIIVWDWXV  IºU RSSVWDUW RJ
deretter hver 3. måned. Etter denne perioden vil tegn på nefropatier, endret thyreoideafunksjon eller kliniske funn som tyder på ITP kreve videre testing
RJHYVSHVLDOLVWKHQYLVQLQJ9HGPLVWDQNHRP,73XWIºUHVIXOOVWHQGLJEORGWHOOLQJXPLGGHOEDUW+YLV,73EHNUHIWHVVNDOPHGLVLQVNHWLOWDNVWDUWHVVWUDNV
inkl. umiddelbar henvisning til spesialist. Risiko knyttet til fortsatt behandling etter forekomst av ITP eller nefropati er ukjent. Kliniske manifestasjoner
DYQHIURSDWLNDQRPIDWWHºNQLQJDYVHUXPNUHDWLQLQKHPDWXULRJHOOHUSURWHLQXUL$QWL*%0V\NGRPNDQIºUHWLOGLDO\VHHOOHUWUDQVSODQWDVMRQVNUHYHQGH
Q\UHVYLNWRJNDQY¨UHOLYVWUXHQGH$OYHRO¨UEOºGQLQJPDQLIHVWHUWVRPKHPRSW\VHNDQIRUHNRPPHYHGDQWL*%0V\NGRP+HPRSW\VHNDQRJV§Y¨UH
HQLQGLNDVMRQS§,73RJGLIIHUHQVLDOGLDJQRVHP§XWIºUHV$XWRLPPXQHWK\UHRLGHDV\NGRPPHULQNOK\SRRJK\SHUW\UHRLGLVPHHUYDQOLJHELYLUNQLQJHU
'LVVHHUYDQOLJYLVDYPLOGWLOPRGHUDWDOYRUOLJKHWVJUDGRJK§QGWHUHVPHGNRQYHQVMRQHOOEHKDQGOLQJ9HGS§J§HQGHWK\UHRLGHDV\NGRPEºUDOHPWX]XPDE
JLVKYLVIRUGHOHQRSSYHLHUULVLNRHQ5HVXOWDWHUDYIXOOVWHQGLJHEORGWHOOLQJHUEUXNHVIRU§NRQWUROOHUHIRUF\WRSHQLHUVRPQº\WURSHQLKHPRO\WLVNDQHPLRJ
SDQF\WRSHQL+YLVF\WRSHQLEHNUHIWHVVNDOUHOHYDQWHPHGLVLQVNHWLOWDNLQNOKHQYLVQLQJWLOVSHVLDOLVWLYHUNVHWWHVVWUDNV'HȍHVWHSDVLHQWHQHRSSOHYHU
PLOGHWLOPRGHUDWHLQIXVMRQVUHODWHUWHUHDNVMRQHU ,$5 XQGHURJHOOHULQQHQWLPHUHWWHUDGPLQLVWUHULQJ$OYRUOLJHUHDNVMRQHULQNOWLOIHOOHUDYIHEHU
XUWLFDULDDWULHȍLPPHUNYDOPHXEHKDJLEU\VWHWRJK\SRWHQVMRQHUVHWWKRV$QDI\ODNVLHUVMHOGHQWUDSSRUWHUWLPRWVHWQLQJWLO,$53DVLHQWHQEºU
SUHPHGLVLQHUHV PHG IHNV DQWLKLVWDPLQHU RJHOOHU DQWLS\UHWLND 2EVHUYDVMRQ IRU ,$5 DQEHIDOHV XQGHU RJ L  WLPHU HWWHU LQIXVMRQ RJ EHKDQGOLQJ JLV
HWWHU EHKRY +YLV LQIXVMRQHQ LNNH WROHUHUHV JRGW NDQ LQIXVMRQVWLGHQ IRUOHQJHV 9HG DOYRUOLJH ,$5 EºU XPLGGHOEDU VWDQV YXUGHUHV /HJHQ EºU NMHQQH
pasientens hjertehistorie, siden IAR kan omfatte hjertesymptomer som takykardi. Ressurser for håndtering av anafylaksi eller alvorlige reaksjoner
EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ ,QIHNVMRQHU HU VY¨UW YDQOLJ ,QIHNVMRQHQH HU JHQHUHOW PLOGH WLO PRGHUDWH DY W\SLVN YDULJKHW RJ J§U RYHU HWWHU NRQYHQVMRQHOO
EHKDQGOLQJ8WVDWWEHKDQGOLQJYXUGHUHVYHGDNWLYLQIHNVMRQWLOLQIHNVMRQHQHUXQGHUIXOOVWHQGLJNRQWUROO$OYRUOLJHLQIHNVMRQHUHUVHWW$OYRUOLJHYDULFHOOD
]RVWHUYLUXVLQIHNVMRQHU 9=9 LQNOSULP¨UYDULFHOODRJ9=9UHDNWLYHULQJKDUIRUHNRPPHW,QIHNVMRQLOLYPRUKDOVHQPHGKXPDQWSDSLOORPDYLUXV +39 
LQNO OLYPRUKDOVG\VSODVL HU RJV§ UDSSRUWHUW UOLJ +39VFUHHQLQJ DQEHIDOHV 7XEHUNXORVH HU UDSSRUWHUW )ºU EHKDQGOLQJ P§ SDVLHQWHQ HYDOXHUHV IRU
E§GHDNWLYRJODWHQWWXEHUNXORVHLQIHNVMRQLKWUHWQLQJVOLQMHU3URI\ODNVHPHGRUDOWDQWLKHUSHVPLGGHOEºULQQOHGHVEHKDQGOLQJVGDJRJIRUWVHWWHLPLQVW
b P§QHG HWWHU KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV %UXN DY DOHPWX]XPDE VDPWLGLJ PHG HOOHU HWWHU DQWLQHRSODVWLVN HOOHU LPPXQVXSSUHVVLY EHKDQGOLQJ NDQ ºNH
ULVLNRHQIRULPPXQVXSSUHVMRQ6FUHHQLQJDYSDVLHQWHUPHGKº\ULVLNRIRU+%9RJHOOHU+&9LQIHNVMRQYXUGHUHVIºUEHKDQGOLQJRJIRUVLNWLJKHWXWYLVHVKRV
E¨UHUH)RUVLNWLJKHWYHGHNVLVWHUHQGHRJHOOHUS§J§HQGHPDOLJQLWHW3DVLHQWHQEºUKDRSSI\OWYDNVLQDVMRQVNUDYPLQVWXNHUIºUEHKDQGOLQJSJDXVLNNHU
LPPXQUHVSRQV/HYHQGHYDNVLQHUEºULNNHJLVHWWHUQ\OLJEHKDQGOLQJ3DVLHQWHUVRPLNNHKDUKDWWYDQQNRSSHUHOOHUVRPLNNHHUYDNVLQHUWPRW9=9WHVWHV
IRU9=9DQWLVWRIIHUIºUEHKDQGOLQJRJYDNVLQHULQJDYDQWLVWRIIQHJDWLYHSDVLHQWHUYXUGHUHV)RUDW9=9YDNVLQDVMRQVNDOI§IXOOHIIHNWEºUEHKDQGOLQJPHG
DOHPWX]XPDEXWVHWWHVLXNHUHWWHUYDNVLQHULQJ,$5IHNVVYLPPHOKHWNDQPLGOHUWLGLJS§YLUNHHYQHQWLO§NMºUHELORJEUXNHPDVNLQHURJIRUVLNWLJKHW
EºUXWYLVHV
*UDYLGLWHW DPPLQJ RJ IHUWLOLWHW *UDYLGLWHW 8NMHQW RP DOHPWX]XPDE NDQ JL IRVWHUVNDGH 6LNNHU SUHYHQVMRQ EºU EUXNHV XQGHU RJ L  P§QHGHU HWWHU
EHKDQGOLQJ%UXNHVHYWLOJUDYLGHNXQGHUVRPIRUGHOHQHRSSYHLHUULVLNRHQ7K\UHRLGHDV\NGRP VH)RUVLNWLJKHWVUHJOHU PHGIºUHUVSHVLHOOULVLNRIRUJUDYLGH
8EHKDQGOHWK\SRW\UHRLGLVPHXQGHUVYDQJHUVNDSHWJLUºNWULVLNRIRUVSRQWDQDERUWRJIRVWHUS§YLUNQLQJVRPSV\NLVNXWYLNOLQJVKHPQLQJRJGYHUJYHNVW9HG
*UDYHV V\NGRP NDQ PRUHQV 76+UHVHSWRUDQWLVWRIIHU RYHUIºUHV WLO IRVWHU L XWYLNOLQJ RJ NDQ JL WUDQVLHQW QHRQDWDO *UDYHV V\NGRP $PPLQJ 8NMHQW RP
DOHPWX]XPDEXWVNLOOHVLPRUVPHON$PPLQJEºURSSKºUHXQGHURJLP§QHGHUHWWHUEHKDQGOLQJ)HUWLOLWHW8NMHQW
%LYLUNQLQJHU 6Y¨UW YDQOLJH ȉ  %ORGO\PIH /\PIRSHQL OHXNRSHQL *DVWURLQWHVWLQDOH .YDOPH +MHUWHNDU 5ºGPLQJ +XG 8UWLFDULD XWVOHWW
NOºH ,QIHNVLºVH YUH OXIWYHLVLQIHNVMRQ XULQYHLVLQIHNVMRQ 1HYURORJLVNH +RGHSLQH YULJH )HEHU XWPDWWHOVH 9DQOLJH ȉ WLO   %ORG
lymfe: Lymfadenopati. Endokrine: Basedows sykdom, hyper- eller hypotyreoidisme, autoimmun tyreoiditt, struma, anti-thyreoideaantistoff-positiv.
*DVWURLQWHVWLQDOH 0DJHVPHUWHU RSSNDVW GLDU« G\VSHSVL VWRPDWLWW +MHUWHNDU 7DN\NDUGL EUDG\NDUGL SDOSLWDVMRQHU K\SR HOOHU K\SHUWHQVMRQ +XG
*HQHUDOLVHUWXWVOHWWHU\WHPHNN\PRVHDORSHVLK\SHUKLGURVHDNQH,PPXQV\VWHPHW&\WRNLQIULJMºULQJVV\QGURP,QIHNVLºVH1HGUHOXIWYHLVLQIHNVMRQ
KHUSHV ]RVWHU JDVWURHQWHULWW RUDO KHUSHV RUDO FDQGLGLDVLV YXOYRYDJLQDO FDQGLGLDVLV LQȍXHQVD ºUHLQIHNVMRQ .MºQQVRUJDQHUEU\VW 0HQRUDJL
uregelmessig menstruasjon. Luftveier: Dyspné, hoste, epistaksis, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, artralgi,
ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelspasmer, nakkesmerter. Nevrologiske: MS-relaps, svimmelhet, hypoestesi, parestesi, tremor, dysgeusi.
1\UHXULQYHLHU3URWHLQXULKHPDWXUL3V\NLVNH,QVRPQLDQJVWUH9HUWLJR\H8NODUWV\QYULJH8EHKDJLEU\VWHWIU\VQLQJHUVPHUWHSHULIHUWºGHP
DVWHQLLQȍXHQVDOLJQHQGHV\NGRPV\NGRPVIºOHOVHVPHUWHS§LQIXVMRQVVWHGHWNRQWXVMRQ0LQGUHYDQOLJH ȉWLO %ORGO\PIH,PPXQRORJLVN
WURPERF\WRSHQL WURPERF\WRSHQL UHGXVHUW KHPRJORELQ UHGXVHUW KHPDWRNULW *DVWURLQWHVWLQDOH )RUVWRSSHOVH JDVWURºVRIDJHDO UHȍXNVV\NGRP
WDQQNMºWWEOºGQLQJG\VIDJL+XG%OHPPHUQDWWHVYHWWH,QIHNVLºVH7DQQLQIHNVMRQJHQLWDOKHUSHVRQ\NRP\NRVH.MºQQVRUJDQHUEU\VW&HUYLNDOG\VSODVL
DPHQRU« /HYHUJDOOH NW $6$7 /XIWYHLHU 7UDQJKHW L KDOVHQ KLNNH LUULWDVMRQ L KDOVHQ 1HYURORJLVNH 6HQVRULVN IRUVW\UUHOVH K\SHUHVWHVL 3V\NLVNH
'HSUHVMRQ8QGHUVºNHOVHU9HNWWDS\H.RQMXQNWLYLWW
2YHUGRVHULQJ)RUJLIWQLQJ 6\PSWRPHU NW LQWHQVLWHW RJHOOHU YDULJKHW DY ,$5 HOOHU LPPXQS§YLUNQLQJHU IRUYHQWHV %HKDQGOLQJ ,QWHW DQWLGRW
6WºWWHEHKDQGOLQJ6H*LIWLQIRUPDVMRQHQVDQEHIDOLQJHU.
(JHQVNDSHU .ODVVLȌVHULQJ 5HNRPELQDQW '1$GHULYHUW KXPDQLVHUW PRQRNORQDOW DQWLVWRII UHWWHW PRW &' 9LUNQLQJVPHNDQLVPH 1º\DNWLJ
PHNDQLVPH IRU WHUDSHXWLVN HIIHNW HU LNNH IXOOW XW IRUVW§WW PHQ PHGLHUHV JMHQQRP XWWºPPLQJ RJ UHSRSXODULVHULQJ DY O\PIRF\WWHU $EVRUSVMRQ b PJ
dag gir gjennomsnittlig CmaxS§bQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQVRJbQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQV+DOYHULQJVWLGGDJHU
8WVNLOOHOVH/DYHHOOHULNNHGHWHNWHUEDUHVHUXPNRQVHQWUDVMRQHULQQHQFDGDJHUHWWHUKYHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV
3DNQLQJHURJSULVHUVWN KHWWHJODVV .U
Sist endret: 15.11.2013

Referat fra møte i UEMS-Section of
Neurology/EBN-møte Berlin 2015
Jeg reiste som norsk representant for NNF for å være eksaminator på den europeiske
eksamen og for å delta på møte i UEMS-Section of Neurology*. Mye av møtene i
denne gruppen går til å diskutere eksamen, hvilken form den skal ha, kostnader,
hvem som bør ta den og hvor den skal være og gjennomføringen av den. Det er en
god tanke å ha en europeisk eksamen for å sette et nivå på hva vi forventer av europeiske nevrologer. Mange land i Europa har allerede sin egen eksamen slik som for
eksampel England, Østerrike, Tyrkia, Sverige. I Norge har vi ingen slik avsluttende
eksamen før man får spesialiteten.
Vi hadde i år ingen fra Norge som tok den europeiske eksamen. Vi har diskutert både
i styret og på Nevrodagene om vi skal forvente at norske nevrologer skal ta denne
eksamenen: Det gjør vi foreløpig ikke, og det er foreløpig heller ikke noe krav for
spesialiteten.
Jeg bidro selv i år som eksaminator i den muntlige delen av eksamineringen. Jeg ble
imponert over organiseringen av denne eksamenen som består av både skriftlige
oppgaver (med og uten bøker) og en muntlig del hvor man skal ta opp temaer rundt
folkehelse og etiske problemstillinger relatert til nevrologifaget. I tillegg besto den
muntlige delen også av en fagrelatert alminnelig problemstilling. Kandidatene hadde
da på forhånd forberedt et essay som de hadde sendt inn til eksaminator, i tillegg
hadde de analysert en forskningsartikkel/artikler relatert til deres problemstilling.
Eksempler på etiske/folkehelse-relaterte temaer var: respiratorbehandling for ALS
pasienter, behandling og lindrende
sedering i livets sluttfase, epilepsi
og førerkort, vaksinering og nevrologiske senfølger. Den muntlige delen bestod av både multiple
choice spørsmål og utvidete medisinske spørsmål (MCQ og
EMQ).

Professor Jan Kuks og Gabrielle Lohner, ansvarlige
for den europeiske eksamen. I gang med utfylling av
diplomer.
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Hele eksamen varte i over 6 timer
og bestod av over 120 spørsmål.
Den muntlige eksamineringen
varte i 25 minutter.

Alle som besto eksamen og eksaminatorer. Jeanette Koht bak til venstre.

Jeg tror mange norske nevrologer og snart ferdige nevrologer ville hatt glede av å
gjennomføre denne eksamenen. Spørsmålene og foreberedelsesoppgavene er nyttige
for å heve eget nivå og dessuten kan man få endel tips til bruk i egen internundervisning. Det ligger nyttige linker på hjemmesidene og logger man inn som medlem av
NNF får man også tilgang til mange nyttige oppgaver.
Jeg vil etter min erfaring i år anbefale flere å melde seg på denne eksamenen. Vi har
generelt et høyt faglig nivå i Norge, og jeg tror mange vil ha glede av å ta denne eksamenen. Påmeldingen skjer på nettet og under finner dere link til nettsiden.
Kostnaden for kandidatene er nå 400 Euro.
I år var det over 80 kandidater meldt opp til eksamen. 63 møtte opp til eksamen,
hvorav 55 besto (man består eksamen ved ca 60% riktige svar). Det var en formell
seremoni for de som hadde klart eksamen med utdeling av diplom.
Neste år vil eksamen være 27. mai i København i forbindelse med EAN-kongressen,
og jeg håper å se norske kandidater oppmeldt til eksamen.
Jeanette Koht

Forkortelser og link:
UEMS = European Union of Medical SpecialistsEBN = European Board of neurology
*Hovedoppgaven til EBN (som er underlagt UEMS) er å ivareta et høyt nivå
både innen utdanning og videreutdanning av nevrologer i Europa.
http://www.uems-neuroboard.org/ebn/
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European Academy of Neurology 2015 i Berlin
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Iselin Wedding svarer på spørsmå l under postersesjonen. Foto: Jeanette Koht

Finne flimmer
- Stoppe slag
Enkelt og kostnadseffektivt
Brukes på 300 klinikker i Nord-Europa
1). Svennberg, E. et.al. Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study. Circulation. 2015:Apr:24
 $URQVVRQ0HWDO&RVWHIIHFWLYHQHVVRIPDVVVFUHHQLQJIRUXQWUHDWHGDWULDOͤEULOODWLRQXVLQJLQWHUPLWWHQW(&*UHFRUGLQJ
Europace. 2015:Apr:12
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www.zenicor.no

Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

Glade nevrologer bak fra venstre : Jeanette Koht, Elisabeth Surlien Navjord, Jone Furulund Owe, Brit Andenes Blaauw.
Fra venstre foran: Einar Kinge, Kari-Anne Bjørnarå, Karl-Friedrich Amthor, Anette Storstein, Unn Tone Lien
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Foreningssaker
Referat fra styremøte i Norsk nevrologisk forening
29 mai - 2015 i Bodø
Til stede: Anne Hege Aamodt (på telefon), Kari Anne Bjørnarå, Lasse Pihlstrøm,
Kjell-Morten Myhr, Kashif Faiz, Geir Slapø og Grethe Kleveland.
Ordstyrer: Kjell-Morten Myhr
Referent: Grethe Kleveland
Sak nr.
13-2015
14-2015
15-2015
16-2015
Økonomi

Høringer

Nettsiden
og
sosiale
medier

32

SAK
Godkjenning av referat fra styremøtet 09/03 - 2015
Vedtak: Referatet ble godkjent med små endringer.
Godkjenning med signatur av årsmøtereferat 2015
Vedtak: Referatet ble godkjent med små endringer, deretter signert.
Godkjenning med signatur av regnskapet for 2015
Vedtak: Revidert regnskap ble godkjent og signert.
Orienteringssaker
Kari Anne orienterte om status for økonomi under forberedelse til år
møtet. Så langt ser det ut til at vi får meget gode annonseinntekter til
Axonet; Slik det ser ut nå har vi solgt annonser for kr 157.000, og
ligger bra an inntektsmessig. I tillegg får vi 20.000 for nettside-annonsen
for 2014 og 2015. Vi har også fått et tilskudd på 30.000 i "kvalitetsut
viklings-midler" fra Legeforeningen, som skal brukes til neste års
opptrykk av Akuttveilederen.
For første gang gikk Nevrodagene imidlertid i underskudd. Inntektene
fra utstillere ble drøyt 416.000, mens vi betalte 418.00 til Ingeniørenes
Hus. I tillegg kommer en del utgifter utenom, til blomster, priser m.m.
Lasse orienterte om aktuelle høringer, bl.a. om fritt behandlingsvalg
og kjøp av private helsetjenester, og at det nå kommer høringer om
nasjonal veileder om henvisninger til spesialisthelsetjenesten, om
obduksjon, og om evt. avvikling av Felleskatalogen i papir.
Kashif orienterte om NNFs hjemmeside; Det er jevn aktivitet, lett
økende, og ekstra mye i forbindelse med Hjerneåret og
Nevrodagene. En av de sidene som blir mest besøkt, er oversikten
over private nevrologer og oversikt over avdelingssjefer/kontakt
personer. Det skal legges ut en generell informasjon om at
medlemmene ved å logge seg på Legeforeningen med egen ID kan
få tilgang til høringer og evt. sende sine tilbakemeldinger til styret
før høringsfristen.

Spørreundersøkelse Anne Hege orienterte om at Anne Spurkland og
om klinisk
medisinerstudenter ønsker å gjennomføre en spørreunderanatomi
søkelse om opplevelsen av undervisningen i anatomi.
Foreningen har stilt seg positiv til dette.
WFN Fellowship
Anne Hege orienterte om at Norge blir det tredje landet som tar
Program, OUS
imot fellowship-kandidater, etter Tyrkia og Østerrike. Det plan
legges å gjennomføre hospitering for 2 leger i 4 uker ved OUSRikshospitalet i oktober -15.
Akuttilbud på
Anne Hege orienterte om Legeforeningens workshop om
fremtisykehus dens akuttilbud i sykehus som foregikk under
Nevrodagene. Lars Thomassen, ved Haukeland universitetssykehus, representerte NNF under workshopen.
Slagbehandling er en viktig del av denne diskusjonen, og ble
lagt frem som en akuttnevrologisk sykdom, som i dag
håndteres primært ved mange lokalsykehus. Avhengig
av geografien vil det måtte være slik mange steder, men dette
stiller krav til nettverksløsninger som f.eks. teleslag.
I tettbygde områder synes en spredning på mange mindre
sykehus å være uheldig. Utviklingen av endovaskulær
behandling vil føre til et trykk for sentralisering av akutte
slagpasienter til større sykehus, der dette er mulig. Møtet ble en
bekreftelse for Dnlf’s linje i denne saken. Legeforeningens
oppsummering fulgte i hovedsak Bakgrunnsnotatet fra Dnlf.
Nevrologi-stipender Kjell Morten orienterte om den planlagte samordningen av MS
forskningsstipend som deles ut på Nevrodagene. Planen er at
alle firmaene skal ha sine atskilte priser videre, men at
utlysning, søknadsfrist og priskomité vil være felles.
Samordningen skal ikke være til hinder for at «sponsor» kan
markere stipendet og tildelingene. Det har vært får tilbakemeldinger fra komitemedlemmer og legemiddelfirmaer så
langt, men arbeidet med å få til en samordning fortsetter.
17-2015
Valg av landsstyrerepresentanter fra valggruppe
2 – (indre-) medisinske fag
Det skal velges landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske
foreningene for perioden 1.9.2015-31.8.2017. NNF tilhører
Landsstyrets valggruppe - 2 (Indre)Medisinske fag. Det skal
velges fire representanter fra valggruppe to, én av disse skal
være lege i spesialisering. Det er vedtatt ny instruks for valg av
landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene, der
nye momenter blant annet er at man kan velge bade personer
ved navn og spesiell funksjon (f.eks.: «Leder av Norsk nevrolo
gisk forening»). Det må oppnevnes minst tre personlige varare
presentanter per valgte representant i rangert rekkefølge.
På styremøtet ble det vedtatt at NNF melder inn “Leder av
Norsk nevrologisk forening” med følgende vara Kjell-Morten,
Kashif og Kari Anne. I inneværende periode har Jana Midelfart
Hoff vært NNFs representant.
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Nevrodagene – evaluering
Svarprosenten på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i etter
kant var lav. Generelt var folk fornøyde. Noe tilbakemeldinger
angående lunsjene. Mulighet for enklere servering, der antallet
spiller mindre rolle.
Noen hadde nevnt tekniske problemer, men generelt fungerte
det tekniske tilfredsstillende.
Positive tilbakemeldinger på faglig innhold. Noen synes det
blir lange dager eller for få pauser. Antall dager kom også opp
igjen som tema. Muligheten for å bruke 3 ukedager ble
diskutert, samt å bruke helga.
Blandet tilbakemelding angående rene tema-dager eller blandet
tema. Styret var fornøyd med fordelingen.
Praktisk gjennomføring: Forslag om navneskilt, dette har
firmaet GSK hatt ansvar for tidligere. Postersesjonene fikk
noen negative tilbakemeldinger; spesielt at det var vanskelig å
se og høre, og det var ønskelig med en annen tilnærming neste
år, for eksempel lynpresentasjoner med maksimalt 3-4 power
pointbilder fra podiet. Det kom også forslag om quiz. Twitterveggen fungerte, men kunne vært mer synlig for flere. Kashif
lager en presentasjon om spørreundersøkelsen til Axonet.
Hjerneåret
Det har vært bra aktivitet mange steder i landet. En rekke
avdelinger har fått lagt ut program for hele året på Hjerneårsidene, mens andre ikke har noe program foreløpig. Styret
vil legge opp til at flest mulig benytter Hjerneuken i uke 47
aktivt. Mulighet for mobilisering til undervisning på skoler.
Nevro-NEL
Diskusjon om at kompetansetjenestene kan ha større ansvar for
aktuelle kapitler i NevroNEL, d.v.s. MS, bevegelsesforstyrrelser, hodepine, nevromuskulære sykdommer (OUS/UNN) og
epilepsi. Det er ute en høring om faglige veiledere, frist 4. juni.
NevroNEL er foreslått som pilot, det er sannsynligvis for stort,
men akuttveilederen er mer aktuell.
Diskusjon om omfang, innhold og grad av
kvalitetssikring/GRADE/AGREE i NevroNEL pågår i
Kvalitetsutvalget og NNF-styret. NevroNEL er et høyt skattet
verktøy i den kliniske hverdag og brukes av mange. Per i dag er
det ikke ressurser til å drive NevroNEL, men det vil være at
traktivt for NevroNEL dersom Legeforeningen velger å satse
tyngre på arbeid med prosedyrer og veiledere. Det kan åpne for
muligheter til at NevroNEL kan videreutvikles.

21-2014
Tid for neste
styremøte:

Legeforeningen har også spilt inn at Helsedirektoratet ikke
skal lage dubletter, men evt. supplere det som finnes i
fagmiljøene.
Det kom forslag om å ta NevroNEL-tema inn i Nevrodagene
2016, f.eks MS, da det kommer en nasjonal veileder til høsten.
Journalkort - Nmf
Styret er blitt spurt om å kvalitetssikre innholdet i
Nmfs journalkort. Kashif ser over og foreslår endringer
04.09.15. kl.13.00 i Oslo.

GK 29.05.15

ADVOKAT ROLF SANBERG REBERG OG ELLEN MARIE
REBERGS LEGAT TIL FORSKNING AV PARKINSONS
SYKDOM SKAL I 2015 DELE UT LEGATPORSJONER PÅ
TIL SAMMEN INNTIL KR. 175.000,Legatets formål lyder bl.a. "Legatets midler skal anvendes til forskning av
Parkinsons sykdom". Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres
ved norsk nevrologisk klinikk og /eller universitetsinstitutt. Legatet tar i første
rekke sikte på å støtte større forskningsprosjekter.
Støtte over flere år kan være aktuelt. Søknad om bidrag fra legatet må angi spesifisert kostnadsoverslag over det aktuelle forskningsprosjektet. Navnet på prosjektets øverste ansvarlige leder skal oppgis. Etter fullførelse av et prosjekt skal
det utarbeides en rapport med et kortfattet resyme av forskningsarbeidet som
skal stiles til legatets styre.
Søknad om legatmidler sendes til legatets forretningsfører:
jensemil.rynning@getmail.no innen 15. september 2015.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av november måned 2015.
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Bokanmeldelse
Hva er hjernen
Anmeldt av Are Brean

Universitetsforlagets «Hva er»-serie har gledet vitebegjærlige helt fra 2003, med
små lettleste, men innholdstunge populærvitenskapelige introduksjonsbøker til de
forskjelligste fagfelt. De over 50 titlene spenner fra «Hva er en roman» til «Hva er
matematikk» og «Hva er hukommelse». Alle bøkene er skrevet av anerkjente og formidlingserfarne fagfolk innen det aktuelle feltet, noe som nok har vært grunnlaget
for seriens suksess.

På mesterlig vis forenes slik vitenskapshistorie og naturvitenskaplig tilnærming med undrende fascinasjon over alt det vakre og spennende i hjernen. Og
som forfatteren selv postulerer allerede i første kapittel: Det handler mest om
den friske hjernen. Ikke desto mindre er han innom de fleste av de vanlige (og
noen uvanlige og spektakulære) hjernesykdommer.
Litteraturhenvisningene bak hvert kapittel inspirerer til videre lesning for den
over middels interesserte leser, referanselisten og det underholdende noteverket bakerst utdyper ytterligere.
Dagens tips til alle nevrokolleger er derfor: Neste gang du strever med å forklare hva en nevrolog egentlig holder på med og hvorfor dette faget vårt er så
fascinerende, kan du triumferende slå denne lille boken i bordet og si:
«Akkurat så spennende som dette er det!»

Fakta
Pussig nok er det ikke før nå at det foreligger en bok med det selvsagte temaet «Hva
er hjernen». Når Universitetsforlaget endelig skjønte sin besøkelsestid i så måte, visste de heldigvis å sette rett person på jobben. Espen Dietrichs er ikke bare professor
og avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling OUS samt tidligere leder av NNF og redaktør av Axonet. Han er også en av Norges mest erfarne populærvitenskapelige formidlere OG tidligere Brageprisvinner for en populærvitenskapelig bok om, nettopp,
hjernen.
Allerede i innledningen slår forfatteren an en personlig tone, ved å fortelle som sin
egen vei inn i medisinen, hjerneforskningen og etterhvert nevrologien. Også videre
utover i boken er jeg-stemmen tydelig. Det er et fortellerteknisk grep som kler stoffet godt – for hjernen er som tema like allmenngyldig som personlig. Dette grepet
gjør også at forfatterens store engasjement for temaet kommer tydelig frem. Slikt
holder på leseren, også i de av bokens avsnitt der temaene er på kanten kompliserte å
henge med på for et allment publikum.
De syv kapitlene har titler som vanskelig kan unngå å pirre den nysgjerrige leser: de
færreste vil kunne motstå titler som «Du kan ikke bytte hjerne», «Personligheten bak
pannebrasken» og «Hva er bevisstheten, og hvor er sjelen?» Og innholdet innfrir hva
titlene lover: Her er kortfattede, men grundige innføringer i hjerneforskningens og
–forståelsens historie, i sjel-legeme-dualisme, i nevroanatomi og –fysiologi på både
makro- og mikronivå og i moderne hukommelsesforskning, for bare å nevne noe. Alt
ispedd nevrohistoriske, nevrolitterære og populærkulturelle anekdoter og sitater.
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Titel: Hva er hjernen
Forfatter: Espen Dietrichs
Antall sider: 160
Forlag: Universitetsforlaget, 2015
ISBN/EAN: 9788215024417
Pris: kr 199,–

NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI
OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT
Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er angitt. Det
kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning
av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene
oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i oktober/november 2015.
Les mer om kriterier på nettsiden til NNF.
Søknaden sendes elektronisk innen 1. september 2015 til:
Norges Parkinson Forskningsfond. E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2015.
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Nevrolitterært

Litt senere forklarer Per i en
samtale med presten:

Hasmsun, Babinski og nosognosien
Av Ragnar Stien og Halfdan Kierulf

Børn av tiden

11. juni i 1914 beskrev Joseph Babinski (1857-1932), under et møte i den franske
nevrologforeningen, to pasienter med venstresidig hemiparese og et forunderlig
neglisjerende forhold til sin lamme venstre side (1). Denne merkelige tilstanden,
hvor pasienten dels kan ignorere sin lammelse til han i ytterste konsekvens oppfatter sin lamme side som et fremmedlegeme, er senere beskrevet i mange varianter.
Denne forstyrrelsen i sykdomsoppfattelsen kalte Babinski anosognosi.
Halfdan Kierulf gjorde medlemmene i Den norske nevrolitterære klubb oppmerksom på at en passasje i en av Hamsuns bøker kanskje inneholdt en beskrivelse av
denne tilstanden. Halfdan rakk dessverre ikke å gjøre noe med dette før han døde, så
derfor denne lille påminnelse.
Boken det dreier seg om, er «Børn av Tiden» som utkom i 1913. Boken er første del
av en historie som ble avsluttet med «Segelfoss by» i 1915. Per på Bua er den slue
forretningsmannen som driver landhandelen og nok representerer den gamle tids
menn. Han får slag med en total hemiparalyse men ingen dysfasi. Vi får da tro at dette dreier seg om en venstresidig lammelse. Hamsun beretter så:
«Der hadde nu endog en mand som Per på Bua fåt
slag, tykke Per på Bua, han som stundom måtte veie
op igjen efter sig selv fordi han hadde veiet for knapt,
og han var det som hadde fåt slag. Det var ingen
ringe skade han fik heller, han blev lam på den ene
siden og distriktslæge Muus sa at en gang til så var
han færdig, sa hr. Muus. Da var det som om alverden
var gåt avlage for Per på Bua og han skjønte det
ikke. Hvad – lå den ene siden hans sammen med ham
her i sengen og var død?»

«Men se nu denne siden, sa han
og tok og kastet den døde arm
bort til væggen så præsten kunde
få se godt. Det er denne siden jeg
snakker om. Der ligger den; men
dersom at jeg ikke så den, så visste jeg det ikke. Så tok han den
døde hånd i klypen med den andre og holdt den i veiret og snudde og dreiet den: Der er hånden
som hører til, sa han, tvi vorde
den – forlate min synd! og kastet
hånden bort til væggen igjen.»

Jozeph Babinski

Det er altså dette spesielle trekk ved anosognosien – den manglende oppfattelse
av at det syke lem tilhører ens egen kropp – som Hamsun må ha sett og her beskriver. Noen av oss har jo også sett dette at pasienten forsøker å kaste armen ut
av sengen fordi han oppfatter den som noe fremmed. Hamsun beskrev dette et
par år før Babinski. De to gamle mestere får kanskje dele æren, men avsnittet i
«Børn av Tiden» illustrerer hvordan store forfattere ofte også er meget gode iakttagere.
1. Babinski J. Contribution à l`étude des troubles mentaux dans l`hemiplegie
organique cerebrale (anosognosie). Rev Neurol (Paris) 1914; 27: 845-8

Har du prøvd eBrain?
eBrain er et e-læringsprogram utviklet av European Academy of Neurology (EAN)
For å få tilgang til eBrain trengs eget brukernavn og passord.
Medlemmer av Norsk nevrologisk forening har mulighet for tilgang til eBrain.
eBrains hjemmeside: http://www.ebrainjnc.com/. Brukernavn og passord fås på
forespørsel; send en e-post til education@eaneurology.org - husk å nevne at du er
medlem i NNF (Norwegian Neurological Association)

Knut Hamsun
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Nevrolitterært
Skjegg og klokskap?
Av Arnulf Hestnes.

Tobias i tårnet

I Kardemomme by fortelles om Tobias i tårnet. Han er den klokeste i byen, og forfatteren Torbjørn Egner kommer med en hypotese om hvorfor det er slik: «Det er
kanskje fordi han har så langt skjegg».
Boken «Folk og røvere i Kardemomme by» kom ut i 1955. Det er lett å se at kjønnsrollemønstrene var annerledes den gang enn nå, og Egner er rimeligvis preget av sin
tid. Den gang var posisjonene ute i samfunnet helst for menn. Utviklingen gikk ikke
så fort. I dag er det sterkt vektlagt å følge godt med og tilegne seg det som er nytt. I
gamle dager det kanskje viktigere å ha levd lenge og ha mye erfaring. Gamle menn
sto ofte for visdom og klokskap.
Ellers har jeg tenkt på om dette synspunktet om skjegg og klokskap lar seg bekrefte
kulturhistorisk. Utgangspunktene har vært Bibelen, Koranen og norrøn litteratur.
Bibelen nevner skjegg bare fem ganger. Først hos Esra 9.3: « Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått». Hos Jesaja 15.2 heter det: «De går opp til tempelet / Dibon går til offerhaugene for å gråte /Moab sørger over Nebo og Medeba / Hvert hode er snauklipt / alt skjegg er raket av».
Jeremia i 48,37 formulerer seg ganske likt: «Hvert hode er snauklipt / alt skjegg er
raket av / Alle har rispet opp hendene / og har sekkestrie om hoftene». Også i Esekiel
5, 1 omtales skjegg i forbindelse med synd og fortvilelse, mens Salmenes bok 133,2
bare nevner ordet uten at det er noen hovedsak i teksten. Bibelen gir ikke eksplisitt
gitt uttrykk for at en er klok på grunn av skjegg, men at en raker det av seg i fortvilelsens stund gir et inntrykk av at det er positivt å være skjeggprydet.

For muslimer er spørsmålet om
skjegg viktig.
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For muslimer er spørsmålet om skjegg viktigere.
På nettstedet islam.no kan vi lese følgende: «Et
tema som for en ikke-muslim kan sees på som
en bagatell er skjegg. Men for muslimer er dette
et tema som er blitt mye diskutert, og som det
også er skrevet utredninger om. Profeten
Muhammad hadde skjegg.

Eksempler på nevrologer med skjegg

Han har også, med ord, oppfordret muslimer til å ha skjegg. Å følge hans eksempel innebærer å ha skjegg. Diskusjonen om hvor viktig det er å ha skjegg som
muslim, blir ofte tatt opp i muslimske miljøer. Er det en religiøs plikt eller bare
en smakssak?»
En synes å være på den sikre siden når en beholder sitt skjegg, men det er tillatt å
stelle skjegget. Det er nevnt at å beholde skjegget ville skille en i utseende fra
hedninger i omgivelsene, men noen begrunnelse for at en blir vis av å ha skjegg
har jeg ikke funnet.
Norrøn litteratur gir ikke støtte for at en blir klok av å ha skjegg. Tvert imot er det
slik at hovedpersonen Njål i den fremste av alle islandssagaer er skjeggløs, men
berømt for sin klokskap: «Njål stod seg godt og var en vakker mann. Skjegg ville ikke vokse på ham. Han var så stor en lovmann at hans jevning ikke fantes,
vettstor var han og fremsynt, full av gode råd og god vilje, så det alltid ble gangsråd, der han rådet folk, - fredsæl og manndomsmann; han løste vanskene for hver
som søkte ham.»
Således blir det nok slik at Egner skriver i en tid hvor det var en fordel å være
mann. Å ha skjegg var et ganske sikkert tegn på å være mann. Om en hadde levd
lenge og skjegget var blitt langt, så var kanskje klokskapen ekstra stor. Det er
selvsagt også en mulighet for at Egners utsagn kan forståes ironisk. Uansett blir
hypotesen om at Tobias i tårnet var den klokeste i byen fordi han hadde så langt
skjegg en åpenbar nevrolitterær tekst.
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Nevroklipp
Nevroklipp
Nevrologi er den nye vin(d)en. Aldri har det vært skrevet, sagt og reklamert så mye
for og om nevrobiologiske temaer som nå. Nevroviten kan både misforstås og misbrukes, for lite er så effektivt som lange uforståelige ord når noe skal selges eller
noen skal overtales. Av og til går det helt galt, både i sykehusjournaler, i redaksjoner
og i reklame. Finner du nevromorsomheter på din vei? Send dem til redaktøren på
are.brean@legeforeningen.no.

Reidar Kloster har i mange år samlet på Nevroklipp.
Tilskyndet av Axonets nye spalte deler han et knippe:
Gammel nevrologisk byggeteknikk:
”CT cerebrum viser et lite laftet område i venstre frontallapp”
Vanskelige arbeidsforhold:
”kona arbeider i deltoidstilling på Vinmonopolet”
«Pasienten har vært urolog, men har etter hvert blitt mer våken”
”Pasienten er selvstendig pleietrengende”
Auskultasjon av halskar er ikke enkelt:
”Pasienten har en ikke hørbar stenoselyd på venstre side”

«En slags hjerne
omprogrammering»
Lenge manglet nevrologien effektive
behandlingsmuligheter, men nå er
det endelig håp. Nei, jeg tenker ikke
på trombolyse for hjerneslag, DBS
eller nye medikamenter. Jeg tenker på
NEVROTRENING, også kalt moderne
kinesiologi. Se bare på informasjonen
hos www.nevrotrening.no:
«NevroTrening inkluderer mange beWilliam Hogarth- A visit to the quack doctor.
handlingsformer og kan av den grunn
programmere grundigere og gi klientens underbevissthet riktigere nye nevrologiske valg muligheter. Nevrotreneren
har flere hundre forskjellige korreksjoner tilgjengelig. Noen ganger vil kroppen
at ubalanser korrigeres med triggerpunkter, trykk eller laserlys på meridianpunkter, massasje av en muskel, rette opp chakra-energi, eller ved en slags hjerne
omprogrammering eller nevrotrening. Andre ganger ved bruk av blomsteressenser,
Jin Shin Jiustu punkter eller NLP, m.m. Mange korreksjoner oppfattes noen
ganger som litt merkverdige øvelser. Men det ligger 40 års forskning i disse og
virkningen uteblir aldri. Årsakene til problemene ligger som regel tilbake i tid,
noen ganger helt til unnfangelsen eller tilbake i forrige generasjonen, dvs. genetisk. Korreksjoner eller rettere sagt, valg av nye nevrologiske muligheter eller
valg av nye baner i hjernen og kroppen vil derfor oftest også bli utført i forhold
til disse tidsperioder som dukker opp.»

”det er systolisk bilyd over abdominale halskar”

Ikke bare vanlig øresus

”det er ingen cyanoselyd over halskar”

Rockestjernen Noel Gallagher, mest kjent fra gruppa
«Oasis», har «avslørt sin ukjente lidelse», melder
kjendisnettstedet Underholdning.no. Etter en 20 år
lang rockekarriere har Gallagher blitt plaget av øresus,
og gjennomgikk i følge nettstedet en undersøkelse
som avslørte at årsaken til øresusen er en tilstand med
det skremmende navnet TINNITUS. «Jeg har hatt en
fantastisk karriere og hvis jeg nå kommer til å dø av en
hjernesykdom, så har det vært verdt det» uttaler rockestjernen i følge nettstedet. Kanskje han burde vurdere
en ny konsultasjon?

”ved rektal eksplorasjon ingen stenoselyd over carotidene”
Antikoagulerende homeopati?
”Av medisiner bruker pasienten bare vann”
Urologisk råd:
”Samleie i en liten dose til kvelden kan også være nyttig å prøve”
Nevrologisk realityprogram:
”Pasienten ble nylig stemt ut for en stenose i arterie i underekstremitet”
Noel Gallagher

N e v r o k l i p p
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Nevrolitterær quiz nr. 17

?

Den nye redaktøren var spent, for å lage nevrolitterær quiz etter selveste quizmaster
Dietrichs føltes som å hoppe etter, tja –QuizDan Børge Akerø. På Axonets utgivelsesdag behøvde jeg ikke stirre lenge på min tomme mailboks før svarene strømmet på.
Kun fire minutter skilte mellom første- og andreplass. Den aller raskeste denne gang
var en gynekolog; Torgrim Sørnes. Kun seks minutter senere reddet Astrid Edland
nevrologenes ære med sin andreplass, før Jan Frich ytterligere syv minutter senere
seilte inn til en overlegen tredjeplass. Axonet gratulerer de tre vinnerne! Deretter
fulgte i rask rekkefølge Ragnar Solhoff, Guttorm Eldøen, Siri Lynne Rydning og
Kari Anne Bjørnarå. Først på åttendeplass finner vi en landsmann av forfatteren:
Carl-Johan Ramberg.
Og svaret? Det var Jonas Jonassons første roman «Hundreåringen som klatret ut av
vinduet og forsvant». Boken handler om hundreåringen Allan, som stikker av fra sin
egen hundreårsfeiring iført tøfler, og ikke lenge etter roter seg inn i forviklinger som
skaffer ham både politi og narkotikalangere på nakken. Parallelt med den elleville
nåtidshistorien fortelles historien om Allans liv: Han har vært på fylla med Harry S.
Truman, haiket med både Franco og Winston Churchill, gitt avgjørende råd til amerikanernes utvikling av atombomben og hatt eskapader med Mao Zedongs hustru.
Sistnevnte dog ikke av erotisk natur, fordi han som ung ble sterilisert av nevrologen
og nazisten Herman B. Lundborg (som nok må ha tatt mer enn bare sædlederne, for
Allan beskrives som en helt aseksuell figur).
Den svenske originalutgaven ble utgitt i 2009, og var forfatteren Jonas Jonassons debutroman. I hjemlandet solgte den i over 600 000 eksemplarer. Filmatiseringen med
Robert Gustafsson i hovedrollen ble en internasjonal suksess med flere millioner
solgte billetter. Det skumles allerede om en oppfølger, så kanskje vi får høre mer om
Lundborg?
Axonet hyller prisvinnerne!

are
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Løsningen på forrige nummers
Nevrolitterære quiz, var Jonas
Jonassons første roman
«Hundreåringen som klatret ut
av vinduet og forsvant».

Nevrolitterær quiz nr. 18

?

Forfatteren bak boken i nevroquizen denne gang stiller i klassen for elendig nevrologisk
research. Det er i seg selv underlig, for dette er en dyktig forfatter som ellers har
skrudd sammen et svært intelligent og drivende plot. Handlingens gang snur leserens
sympati langsomt rundt og rundt blant personene i boken, inntil ondskapens totale gru
etterhvert demrer for en henimot desserten. Et godt stykke ut i boken får vi vite at
hovedpersonen har en nevrologisk sykdom. Han er lærer, og blir i voksen alder henvist
til skolepsykologen, som enkelt og greit stiller diagnosen. Hovedpersonen forteller:
«Dette var etter den første samtalen, som knapt varte en halvtime. «Jo, det er sant», sa
jeg. «Han rådet meg til å gå med solbriller». «Solbriller?» «Han sa jeg tar inn for
mange inntrykk, og at jeg kan dempe dem på den måten.»... Psykologen hadde nevnt et
navn, et tyskklingende navn. Det var etternavnet på nevrologen som tilstanden han
hadde oppdaget, hadde fått navn etter. «Med terapi kan jeg justere det noe», sa XXX
mens han så alvorlig på meg, «men du må likevel hovedsakelig se på det som et spørsmål om nevroner. Det er fullt mulig å holde det i sjakk med de riktige medisinene.»
Etterpå hadde han spurt meg om det, så vidt jeg visste, fantes familiemedlemmer med
sammenliknbare plager eller symptomer... Jeg gikk gjennom hele vaskeseddelen av
onkler og tanter og fettere og kusiner mens jeg hele tiden prøvde å huske det XXX hadde
sagt, nemlig at syndromet ofte var nesten usynlig: De fleste mennesker fungerte normalt,
de var i høyden litt mer individualistiske, sa han. I store forsamlinger var de enten den
mest pratsomme eller tvert i mot fullstendig tause... «Du spør etter familien min», sa
jeg. «Vil det si at det er arvelig?» «Iblant er det det. Andre ganger ikke. Vi ser alltid på
slektshistorien. Har du barn?»»
Noe senere fremkommer det at diagnosen kan stilles i en fostervannsprøve, og at oppdagelsen av den hos et foster ofte fører til at foreldrene velger abort. Flere medisinske
opplysninger får vi ikke, men tilstanden det dreier seg om er drivende for bokens etterhvert meget voldelige plot.
Denne europeiske boken er allerede filmatisert to ganger. Den tredje filmatiseringen
kommer snart. Det blir en Hollywood-versjon og den første engelskspråklige. Filmen
blir regidebuten til en av vår tids mest prisbelønnede kvinnelige skuespillere. Hun er
australsk. Mer får dere ikke vite. Gakk hen og gjør dypdykk i samtidslitteraturen. God
appetitt!
Som alltid stor heder og ære i neste nummer av Axonet til de første som kommer med
riktig svar på bok og forfatter. Ekstra ære til den som kommer opp med en plausibel
diagnose, for diagnostisk må i alle fall jeg melde pass.Adressen er:
are.brean@legeforeningen.no
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Vi gratulerer
Kjersti Grøtta Vetvik, som 12. juni 2015 disputerte for
graden ph.d. med avhandlingen “Menstrual migraine in the
general population – prevalence, clinical characteristics and
classification”. Veileder var Michael Bjørn Russell.

Nevrologisk avdeling ved Drammen Sykehus, som har blitt godkjent som
Gruppe 1-avdeling i Nevrologi.

Azhar Abbas, som 26. juni 2015 disputerte for graden ph.d. med avhandlingen
“Carotid artery atherosclerosis- The role of inflammation in ischemic stroke”.
Veileder var Mona Skjelland.

Espen Saxhaug Kristoffersen (Ahus/UiO),
Espen Saxhaug Kristoffersen (Ahus/UiO) har
fått EAN Investigator Award for innlegget
han holdt under EAN i Berlin, for beste
hodepine-presentasjon.
Eneste nordmann som vant en Investigator
Award under EAN, og 1 av 25 utvalgte blant
flere hundre presentasjoner.
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Pål Berg Hansen, som 4. mai 2015 disputerte for graden ph.d. med avhandlingen
«Clinical and epidemiological studies of immigrants with multiple sclerosis in Norway”.
Veiledere var Elisabeth Gulowsen Celius, Stine Marit Moen og Hanne Flinstad Harbo.

Axonet ønsker alle
en riktig god høst!

Ahmed Elsais, som 13. Mars 2015
disputerte for graden ph.d. med avhandlingen «Examination of fatigue
and mapping of the predisposing
HLA-loci in Myasthenia gravis.”
Veileder var Emilia Kerty.
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