
NR 3 - 2015 
24. årgang - Vol. 71

s 22
World Congress of

Neurology Santiago - Chile
s 34

Vi gratulerer

s 7
Glimt fra 

Hjerneåret 2015



4 5

 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Det har vært et aktivt år med solid markering av Hjerneåret 2015. I skrivende stund er det
nesten bare avslutningen som gjenstår. Etter åpningen i Aulaen i Oslo 19. februar har det
vært over 50 Hjerneår-arrangement rundt om i landet der et vidt spekter av faget er dek-
ket på møter, stands og  andre arrangement i litteraturhus, sykehus, bibliotek, vitensenter,
skoler etc. Hjerneåret og annet nevrostoff er blitt dekket i mange mediekanaler.  Vi i
NNF-styret vil gjerne få takke alle kolleger som har bidratt i dette viktige formidlingsar-
beidet. Vi er imponert over innsatsen og kreativiteten rundt om i nevromiljøet. 

Fokuset på hjernen og hjernesykdommer øker stadig og gjør det forhåpentligvis enklere
å nå fram med budskapet til helsemyndighetene om at nevrofeltet må prioriteres sterkere.
Det har vært veldig nyttig for NNF å samarbeide med Hjernerådet i disse prosessene. Vi
jobber videre for å få satt nevrofeltet tydeligere på dagsorden hos sentrale helsemyndig-
heter og at det lages en Hjerneplan. Nevrolog og leder av Hjernerådet Hanne F. Harbo
har sammen med  sitt styre gjort en meget solid jobb ovenfor helsemyndighetene og
”Med hjertet for Hjernen”-aksjonen. Deres Hjerneår-arrangement som har vært store 
publikumssuksesser. Det har også vært et fruktbart samarbeid med Nansen Neuroscience
Network som blant annet var ansvarlig for debattmøte under Arendalsuka der NNF deltok. 

Mange NNF-medlemmer er aktive i den nye europeiske nevrologiorganisasjonen EAN.
Det er 31 ulike fagpanel og vi er nå representert i 30 av dem. Noen få panel har også 
norske individuelle medlemmer i tillegg til nasjonal delegat. Det er også nylig kommet
mulighet til å ha junior-delegat som er en fin mulighet for yngre til å knytte internasjonale
kontakter. Noen av panelene har nå norske junior-delegater, og vi oppfordrer flere yngre
til å stille som nasjonal junior-delegat. Oversikten over panelene fer på hjemmesiden til
EAN (http://www.eaneurology.org/Scientific-Panels.1560.0.html). 

Fagpanelene i EAN er viktige både for retningslinjer, konsensusuttalelse, harmonisering
av behandling og forskningssamarbeid i tillegg til at disse panelene er sentrale for det
faglige innholdet på EAN-kongressene. 

Neste EAN-kongress er i København 28.-31. mai. Både Norge og Sverige er involvert i
selve arrangementet, blant annet har Norge fått ansvaret for å lede ”highlight session” for
epilepsi og kanalopatier. Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg på kongressen i
København. Dagen før kongressen starter arrangeres den europeiske nevrologi-eksamen
i regi av UEMS. Det er foreløpig ingen norske som har tatt den, og vi håper fen rekke
norske kolleger tar den denne gangen. 

For mer informasjon se her http://www.uems-neuroboard.org/ebn

Abstraktpåmeldingen til Nevrodagene er åpnet og fristen for påmelding går ut 25. januar.
Programmet holder den tradisjonelle fordelingen med hodepine mandag, MS, immunolo-
giske sykdommer og bevegelesesforstyrrelser på tirsdag, nevromuskulære sykdommer
sykdommer onsdag og som i fjor blir det en blanding av epilepsi og hjerneslag torsdag og
fredag i tillegg til inviterte foredrag som også dekker demens. Programmet publiseres på
hjemmesiden. 

Supplementet fra Nevrodagene 2014 er publisert og tilgjengelig på
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.2016.23.issue-S1/issuetoc 
med gode artikler fra et aktivt norsk nevromiljø. God lesning!

Med ønske om gledelig jul og et fredelig godt nytt år!

Anne Hege

Jakob og Inger Valsøs Stiftelse

Styret i Jakob og Inger Valsøs Stiftelse meddeler med dette at Stiftelsen har
midler til utdeling for 2015. Stiftelsen formål er å fremme forskning og forsk-
ningsformidling innenfor området nevrologi. Det har tidligere vært gitt støtte
primært til å arrangere kongresser, møter og kurs, men også i noen tilfeller til
forskningsprosjekter og forskningsopphold i utlandet. Forventet sum for tilde-
ling i 2015 er inntil kr. 15.000,-

Søknader med redegjørelse for faglig innhold og med nøyaktig budsjetto-
verslag sendes til Jacob og Inger Valsøs Stiftelse v/ Professor Ole-Bjørn
Tysnes, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021
Bergen innen utgangen av året.
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Tilleggsbehandling
ved fokale anfall

REDUSERER 
NEVRONAL
HYPEREKSITASJON1-3

 • Den første selektive AMPA-reseptorantagonisten 
som reduserer nevronal hypereksitasjon ved å motvirke 
glutamataktivitet på postsynaptiske AMPA-reseptorer1-2,4

Fycompa «Eisai Ltd.»
Antiepileptikum.                                           ATC-nr.: N03A X22
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 

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 perampanel-
konsentrasjonen. CYP3A4-hemmeren ketokonazol gir økt AUC og forlenget halveringstid for 
perampanel. Sterke hemmere av andre cytokrom P-450-isoformer kan ev. også øke perampanel-
konsentrasjonen. 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:

C
T

Vilkår: Ingen spesifisert.          Sist endret: 19.12.2013

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

 • Dosering: Én tablett daglig ved sengetid1

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

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.

For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no         
Meld bivirkninger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema 
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 N e v r o l
Martin Kurz, Hanne F. Harbo, Maria Carlsson, Hanne Ellekjær og Anne Hege Aamodt  besøkte
helseminister Bent Høie. Informasjonskampanje om hjerneslag, slagorganisering og behov for
sterkere nevrosatsing med Hjerneplan ble diskutert.

Hjerne litt text om Gjerneåret Hjerne litt text om
GjerneåretHjerne litt text om Gjerneåret Hjerne litt text
om Gjerneåret

Nevrolognytt
Hjerneåret 2015



  N e v r o l

Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus markerte Hjerneåret 2015 med en stand i foajeen. Her er 
lege Savtantar Singh, Agnieszka Hochnowska og Maja Villseth fra Nevrologisk avdeling sammen med 
Svein Bugge Persson fra Norsk forening for slagrammede.

et bilde til fra Norges vakreste by 
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PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg og 35 mg: 
Hvert hetteglass inneh.: Agalsidase beta 5 mg, resp. 35 mg, mannitol, natriumdihydrogen- 
fosfatmonohydrat og dinatrium fosfatheptahydrat. Styrke etter rekonstituering er 5 mg/ml. 
Indikasjoner: Langsiktig enzymsubstitusjonsterapi hos pasienter med diagnose Fabrys 
sykdom ( -galaktosidase A-mangel). Indisert til voksne, barn og ungdom 8 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. Ved milde/moderate infusjonsrelaterte reaksjoner kan behandling 
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 -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. 
Øvrige: Frysninger, pyreksi, kuldefølelse. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
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 -galaktosidase A med aminosyresekvens 
identisk med det naturlige enzymet. Virkningsmekanisme: Gjenoppretter 
enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GL-3). 
Absorpsjon: Fjernes raskt fra sirkulasjonen ved opptak i lysosomer i vaskulære endotel- 
og parenkymceller. Halveringstid: Ved 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 80-120 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 SPC godkjent av SLV: 22.11.2011
PRISER OG PAKNINGER: Fabrazyme® 5 mg: 5066,60 kr; Fabrazyme® 35 mg: 33977,10 kr.

FABRAZYME® (agalsidase beta)             ATC-n.: A16A B04 
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Referanser: 
1. Zarate Y, Hopkin R, Fabry’s disease, Lancet 2008; 372: 1427-35
2. Fabrazyme SPC 22.11.2011

sanofi-aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker · Tlf.: 67 10 71 00 · Faks: 67 10 71 01 · www.genzyme.no

Nevropatisk smerte1

Angiokeratomer1

Påvirkning på nyre, hjerte  
og hjerne i tidlig alder1
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Foredrag for ansatte på Nordlandssykehuset Bodø
med Espen Dietrichs september 2015.

 N e v r o l

Nevrologisk avdeling drev folkeopplysning med stand i
glasshuset i mars 2015.

Glimt fra Hjerneåret 2015 - Bodø

Stinn brakke og 220 personer fikk høre "Hva er hjernen" med
Espen Dietrichs i Stormen bibliotek i Bodø i september 2015.
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1.  Aubagio SPC 19.06.2015 Avsnitt 4.1 
2. Aubagio SPC 19.06.2015 Avsnitt 4.2 
3.  http//lisnorway.no/lisnorway/vedlegg/LIS-MS-anbefalinger—2015.pdf
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TIL BEHANDLING AV  
VOKSNE MED RRMS1

* Senter for avtaler om kjøp av legemidler for helseforetakene i Norge

  Aubagio «sano�-aventis»
Immunsuppressivt middel.                    ATC-nr.: L04AA31
TABLETTER, filmdrasjerte 14 mg: Hver tablett inneh.: Teri�unomid 14 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 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: Anbefalt dose er 14 mg 1 gang daglig. Spesielle 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. Signi�kant svekket 
benmargsfunksjon. Signi�kant 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. ALAT bør evalueres 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 ALAT >2-3 × øvre normalgrense (ULN) må kontroll gjøres ukentlig. Behandlingen bør avsluttes ved mistanke om leverskade. Ved ALAT 
>3 × ULN bør seponering vurderes. Pasienter med allerede eksisterende leversykdom kan ha økt risiko, og bør overvåkes nøye mht. tegn på leversykdom. Teri�unomid 
bør brukes med forsiktighet hos pasienter som inntar betydelige mengder alkohol. Teri�unomid bør ikke brukes ved alvorlig hypoproteinemi, f.eks. ved nefrotisk syndrom, 
pga. økt konsentrasjon av ikke-bundet teri�unomid i plasma. Blodtrykksøkning kan forekomme under behandling. Blodtrykket må kontrolleres før behandlingsstart og 
deretter regelmessig. Hypertensjon bør være tilfredsstillende kontrollert før og under behandling. Ved alvorlig, aktiv, akutt eller kronisk infeksjon bør behandlingsstart 
utsettes inntil restitusjon. Pasienten bør oppfordres til å rapportere infeksjonssymptomer under behandlingen. Ved 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. Ved 
positiv tuberkulosescreeningstest må pasienten få standard tuberkulosebehandling før teri�unomidbehandling startes. Interstitiell lungesykdom (ILD) er rapportert under 
behandling med modersubstansen le�unomid. 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 og blodplater, bør være tilgjengelig før teri�unomidbehandling, 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 inntreffer, bør prosedyren for akselerert teri�unomideliminasjon fra plasma vurderes. Ved alvorlige hematologiske reaksjoner, inkl. 
pancytopeni, må teri�unomid og ev. samtidig myelosuppressiv behandling seponeres, og akselerert teri�unomideliminasjon vurderes. Svært sjeldne tilfeller av Stevens-
Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelutslett med eosino�li og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert ved behandling med 
modersubstansen le�unomid. Ved ulcerøs stomatitt bør teri�unomid seponeres. Ved reaksjoner i hud og/eller slimhinner som fører til mistanke om SJS eller TEN, må 
teri�unomidbehandling og ev. annen mulig utløsende behandling avsluttes, og akselerert eliminasjonsprosedyre må startes umiddelbart. I slike tilfeller bør ikke pasienten 
reeksponeres for teri�unomid. Perifer nevropati er rapportert. De �este pasientene ble bedre etter seponering, men store variasjoner i endelig utfall. Ved bekreftet perifer 
nevropati bør behandlingen seponeres, og akselerert eliminasjon vurderes. Vaksinasjon med inaktivert antigen er sikkert og effektivt. Vaksinasjon med levende, svekkede 
vaksiner kan medføre risiko for infeksjoner, og bør derfor unngås. Samtidig administrering av teri�unomid og modersubstansen le�unomid anbefales ikke. Samtidig 
administrering av antineoplastiske eller immunsuppressive midler som brukes i MS-behandling er ikke evaluert. Studier der teri�unomid ble gitt samtidig med interferon 
beta eller glatirameracetat i opptil 1 år, avdekket ingen spesi�kke sikkerhetsproblemer, men høyere bivirkningsfrekvens ble observert. Den langsiktige sikkerheten for disse 
kombinasjonene er ikke fastslått. Bytte til eller fra teri�unomid: Ingen behandlingspause kreves når man begynner med teri�unomid etter interferon beta eller 
glatirameracetat, eller når man begynner med interferon beta eller glatirameracetat etter teri�unomid. Pga. natalizumabs lange halveringstid kan samtidig eksponering, 
og dermed immunpåvirkning, forekomme i opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teri�unomid startes umiddelbart. Forsiktighet 
er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten behandling er nødvendig for utskillelse av �ngolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder før lymfocyttallet er returnert til normalt 
nivå etter seponering. Oppstart av teri�unomid i dette tidsintervallet fører til samtidig �ngolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er 
påkrevd. Etter teri�unomidseponering vil oppstart av andre behandlinger innenfor intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 måneder, men kan være lengre) føre til samtidig 
teri�unomideksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-
galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Behandling med kolestyramin eller aktivt kull 
fører til rask og signi�kant reduksjon i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital, 
fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør brukes med forsiktighet, pga. redusert teri�unomideksponering. Teri�unomid hemmer CYP2C8 og forsiktighet må utvises ved 
samtidig bruk av CYP2C8-substrater. CYP1A2-substrater bør brukes med forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse 
preparatene. Ved samtidig bruk av warfarin og teri�unomid er det sett 25% reduksjon av høyeste INR. Tett oppfølging og INR-kontroll anbefales. Teri�unomid hemmer 
OAT3, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med OAT3-substrater. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved samtidig bruk av teri�unomid. For andre 
substrater av BCRP og OATP-familien, spesielt HMG-CoA-reduktasehemmere, bør samtidig administrering av teri�unomid 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 teri�unomid 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 veri�sering 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 teri�unomid er >0,02 mg/liter i gjennomsnittlig 8 måneder, 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: Økt ALAT. 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: In�uensa, 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/urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Uro. 
Undersøkelser: Økt �-GT, økt ASAT, vekttap, redusert antall nøytro�le, redusert antall leukocytter. Øvrige: Smerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Mild 
trombocytopeni. Nevrologiske: Hyperestesi, nevralgi, perifer nevropati. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Alvorlige hudreaksjoner. 
Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Øvrige: Posttraumatisk smerte. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Behandling: Kolestyramin eller aktivt kull 
kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teri�unomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger daglig i 
11 dager, alternativt aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dager. Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A A31 side  c. Egenskaper: Klassi�sering: Immunmodulerende 
middel med antiin�ammatoriske 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 state-konsentrasjonen 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/liter, 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. Pris: 28 stk – 12 259,70 kroner, 84 stk – 36696,40 kroner

                    Sist endret: 09.07.2015
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Glimt fra Hjerneåret 2015 - Sørlandet sykehus

Inngangen til «Åpent hus» ved Nevrologisk avdeling
Sørlandet sykehus Kristiansand.

Anne Marit Solheim fra Sørlandet sykehus forklarer vår
fantastiske hjerne til elevene fra forskerlinje ved
Vågsbygd Videregående Skole.

Anne Gerd Monstad og Martin Weisshaar ved kveldsarrangement på Sørlandet sykehus Kristiansand.

Monstad holder foredrag om søvn under kveldsarrangementet på Sørlandet sykehus Kristiansand. Åslaug Rudjord Lorentzen, Martin Weisshaar og Eli Torgrimsen med poster på Torvet i Kristiansand.
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Glimt fra Hjerneåret - Oslo

En fullsatt Gamle festsal fulgte Hjerneårarrangementet i Oslo, der Ragner Stien var en av trekkplasterne. 

Angelina Maniaol forteller om antistoffer på OUS' møte om behandling av nevrologiske sykdommer.

1. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon ved hjerneinfarkt ble arrangert på Domus Medica, UiO på World
Stroke Day 29.10. som et Hjerneårarrangement.

NNFs leder, Anne Hege Aamodt, ledet Hjerneår-
arrangementet i Universitets gamle festsal i Oslo.

Espen Dietrichs åpner OUS' åpne møte om behandling
av nevrologiske sykdommer. 

Fra Espen Dietrichs foredrag under OUS' åpne møte
om behandling av nevrologiske sykdommer.

Sigrid Svalheim foredrar på OUS-Rikshospitalets åpne
møte om epilepsi. 



Ref. 1. Lemtrada SPC 17.12.2013 -  Avsnitt 4.2 og 5.1. Ref. 2. Freedman M, Kaplan J, Markovic-Plese S, Insights into the Mechanisms of the Therapeutic Efficacy of 
Alemtuzumab in Multiple Sclerosis. J Clin Cell Immunol 2013, 4:4 * ARR= Annual relapse rate ** SAD= Sustained accumulation of disability
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Lemtrada:

•   Endrer balansen i immunsystemet med en effekt som varer i flere år1,2

•  Eneste MS-behandling som viser bedring av handikap mot aktiv behandling1

•  Etter 5 år reduserte Lemtrada ARR* med 66% og SAD**  
med 69% versus høydose IFNB-1a1

• Frihet fra daglig, ukentlig eller månedlig behandling1 

• Konsistent sikkerhetsprofil gjennom hele det kliniske utviklingsprogrammet1

FORSKJELLEN MELLOM
AKTIV MS OG ET
AKTIVT LIV MED MS1

For mange pasienter kan Lemtrada være 

Lemtrada®    «Genzyme»
Monoklonalt antistoff. ATC-nr: L04AA34 
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10  mg/ml: 1 ml inneh.: Alemtuzumab 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, 
dinatriumedetatdihydrat, kalium klorid, kaliumdihydrogenfosfat, polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjons væsker. Indikasjoner: Til 
behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller 
bildediagnostiske funn. Dosering: Behandlingen startes og overvåkes av nevrolog med erfaring med behandling av RRMS. Voksne: 12 mg/
dag i 2 behandlingssekvenser. 1. behandlingssekvens: 12 mg/dag i 5 påfølgende dager (totalt 60 mg). 2. behandlingssekvens: 12 mg/dag i 3 
påfølgende dager (totalt 36 mg) gitt 12 måneder etter 1. behandlingssekvens. Utelatte doser skal ikke gis samme dag som planlagt dose. 
Pasienten bør forbehandles med kortikosteroider (i kliniske studier metylprednisolon 1000  mg) umiddelbart før administrering av 
alemtuzumab på hver av de 3 første dagene i hver behandlingssekvens. Forbehandling med antihistaminer og/eller antipyretika vurderes. 
Alle bør starte med oral profylakse mot herpesinfeksjon (i kliniske studier aciklovir 200 mg 2 ganger 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 barn 0-10 år er ikke 
relevant. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥55 år: Data mangler. Tilberedning: Fortynnes før bruk. Rist ikke hetteglasset. 1,2 ml trekkes opp 
fra hetteglasset ved bruk av aseptisk teknikk. Injiser i 100 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning. Må ikke 
fortynnes med andre oppløsningsvæsker. Posen vendes forsiktig for å blande oppløsningen. Inneholder ingen antimikrobielle 
konserveringsmidler. Bør administreres umiddelbart. Kun beregnet til engangs bruk. Administrering: I.v. infusjon etter fortynning. 
Infusjonsposen skal beskyttes mot lys under administrering. Infusjonstid ca. 4 timer. Res surser for håndtering av hypersensitivitet og/eller 
anafylaktiske reaksjoner bør være tilgjengelig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Hiv-infeksjon. 
Forsiktighetsregler: Ikke anbefalt ved ikke-aktiv eller stabil sykdom. Spesialister og utstyr for diagnose og behandling av de vanligste 
bivirkningene, spesielt autoimmune tilstander og infeksjoner, bør være tilgjengelig. Pasienten skal følges opp i 48 måneder etter siste 
infusjon. Behandling med alemtuzumab kan føre til antistoffdannelse og økt risiko for autoimmunmedierte lidelser som immun ologisk 
trombocytopeni (ITP), thyreoideasykdommer eller i sjeldne tilfeller nefropatier, f.eks. antiglomerulær basalmembransykdom (anti-GBM-
sykdom). Forsiktighet ved tidligere andre autoimmune sykdommer. Pasienten må være oppmerksom på symptomer og må ev. oppsøke 
øyeblikkelig medisinsk hjelp. For å overvåke tidlige tegn på autoimmun sykdom, utføres tester jevnlig til 48 måneder etter siste 
behandlingssekvens: Fullstendig blodtelling med differensialtelling, serumkreatinin og urinanalyse med mikroskopi før oppstart og 
deretter hver måned, thyreoideafunksjonstest (uavhengig av anti-TPO-antistoffstatus) før oppstart og deretter hver 3. måned. Etter denne 
perioden vil tegn på nefropatier, endret thyreoideafunksjon eller kliniske funn som tyder på ITP kreve videre testing og ev. spesialisthenvisning. 
Ved mistanke om ITP, utføres fullstendig blodtelling umiddelbart. Hvis ITP bekreftes, skal medisinske tiltak startes straks, inkl. umiddelbar 
henvisning til spesialist. Risiko knyttet til fortsatt behandling etter forekomst av ITP eller nefropati er ukjent. Kliniske manifestasjoner av 
nefropati kan omfatte økning av serumkreatinin, hematuri og/eller proteinuri. Anti-GBM-sykdom kan føre til dialyse- eller 
transplantasjonskrevende nyresvikt, og kan være livstruende. Alveolær blødning, manifestert som hemoptyse, kan forekomme ved anti-
GBM-sykdom. Hemoptyse kan også være en indikasjon på ITP, og differensialdiagnose må utføres. Autoimmune thyreoideasykdommer, 
inkl. hypo- og hypertyreoidisme, er vanlige bivirkninger. Disse er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad, og håndteres med 
konvensjonell behandling. Ved pågående thyreoideasykdom bør alemtuzumab gis hvis fordelen oppveier risikoen.  Resultater av fullstendige 
blodtellinger brukes for å kontrollere for cytopenier, som nøytropeni, hemolytisk anemi og pancytopeni. Hvis cytopeni bekreftes, skal 
relevante medisinske tiltak, inkl. henvisning til spesialist, iverksettes straks. De fleste pasientene opplever milde til moderate 
infusjonsrelaterte reaksjoner (IAR), under og/eller innen 24 timer etter administrering. Alvorlige reaksjoner, inkl. tilfeller av feber, urticaria, 
atrieflimmer, kvalme, ubehag i brystet og hypotensjon, er sett hos 3%. Anafylaksi er sjeldent rapportert, i motsetning til IAR. Pasienten bør 
premedisineres med f.eks. antihistaminer og/eller antipyretika. Observasjon for IAR anbefales under og i 2 timer etter infusjon, og behandling 
gis etter behov. Hvis infusjonen ikke tolereres godt, kan infusjonstiden forlenges. Ved alvorlige IAR, bør umiddelbar stans vurderes. Legen 
bør kjenne pasientens hjertehistorie, siden IAR kan omfatte hjertesymptomer som takykardi. Ressurser for håndtering av anafylaksi eller 
alvorlige reaksjoner bør være tilgjengelig. Infeksjoner er svært vanlig. Infeksjonene er generelt milde til moderate, av typisk varighet, og går 
over etter konvensjonell behandling. Utsatt behandling vurderes ved aktiv infeksjon, til infeksjonen er under fullstendig kontroll. Alvorlige 
infeksjoner er sett. Alvorlige varicella-zostervirusinfeksjoner (VZV), inkl. primær varicella og VZV-reaktivering, har forekommet. Infeksjon i 
livmorhalsen med humant papillomavirus (HPV), inkl. livmorhalsdysplasi, er også rapportert. Årlig HPV-screening anbefales. Tuberkulose 
er rapportert. Før behandling må pasienten evalueres for både aktiv og latent tuberkuloseinfeksjon iht. retningslinjer. Profylakse med oralt 
antiherpesmiddel bør innledes 1. behandlingsdag og fortsette i minst 1 måned etter hver behandlingssekvens. Bruk av alemtuzumab 
samtidig med eller etter antineoplastisk eller immunsuppressiv behandling kan øke risikoen for immunsuppresjon. Screening av pasienter 
med høy risiko for HBV- og/eller HCV-infeksjon vurderes før behandling, og forsiktighet utvises hos bærere. Forsiktighet ved eksisterende 
og/eller pågående malignitet. Pasienten bør ha oppfylt vaksinasjonskrav minst 6 uker før behandling, pga. usikker immunrespons. Levende 
vaksiner bør ikke gis etter nylig behandling. Pasienter som ikke har hatt vannkopper, eller som ikke er vaksinert mot VZV, testes for VZV-
antistoffer før behandling, og vaksinering av antistoffnegative pasienter vurderes. For at VZV-vaksinasjon skal få full effekt, bør behandling 
med alemtuzumab utsettes i 6 uker etter vaksinering.  IAR, f.eks. svimmelhet, kan midlertidig påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, 
og forsiktighet bør utvises. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ukjent om alemtuzumab kan gi fosterskade. Sikker prevensjon bør 
brukes under og i 4 måneder etter behandling. Brukes ev. til gravide kun dersom fordelene oppveier risikoen. Thyreoideasykdom (se 
Forsiktighetsregler) medfører spesiell risiko for gravide. Ubehandlet hypotyreoidisme under svangerskapet gir økt risiko for spontanabort 
og fosterpåvirkning, som psykisk utviklingshemning og dvergvekst. Ved Graves sykdom, kan morens TSH-reseptorantistoffer overføres til 
foster i utvikling og kan gi transient neonatal Graves sykdom. Amming: Ukjent om alemtuzumab utskilles i morsmelk. Amming bør opphøre 
under og i 4 måneder etter behandling. Fertilitet: Ukjent. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfopeni, leukopeni. 
Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Rødming. Hud: Urticaria, utslett, kløe. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. 
Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Feber, utmattelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Endokrine: Basedows sykdom, 
hyper- eller hypotyreoidisme, autoimmun tyreoiditt, struma, anti-thyreoideaantistoff-positiv. Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast, 
diaré, dyspepsi, stomatitt. Hjerte/kar: Takykardi, brady kardi, palpitasjoner, hypo- eller hypertensjon. Hud: Generalisert utslett, erytem, 
ekkymose, alopesi, hyperhidrose, akne. Immunsystemet: Cytokinfrigjørings-syndrom. Infeksiøse: Nedre luftveisinfeksjon, herpes zoster, 
gastroenteritt, oral herpes, oral candidiasis, vulvovaginal candidiasis, influensa, øreinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, uregelmessig 
menstruasjon. Luftveier: Dyspné, hoste, epistaksis, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskel svakhet, artralgi, 
ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelspasmer, nakke smerter. Nevrologiske: MS-relaps, svimmelhet, hypoestesi, parestesi, tremor, 
dysgeusi. Nyre/urinveier: Proteinuri, hematuri. Psykiske: Insomni, angst. Øre: Vertigo. Øye: Uklart syn. Øvrige: Ubehag i brystet, frysninger, 
smerte, perifert ødem, asteni, influensalignende sykdom, sykdomsfølelse, smerte på infusjons stedet, kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, trombocytopeni, redusert hemoglobin, redusert hematokrit. Gastrointestinale: 
Forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, tannkjøtt blødning, dysfagi. Hud: Blemmer, nattesvette. Infeksiøse: Tanninfeksjon, genital 
herpes, onykomykose. Kjønnsorganer/bryst: Cervikal dysplasi, amenoré. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: Tranghet i halsen, hikke, 
irritasjon i halsen. Nevrologiske: Sensorisk forstyrrelse, hyperestesi. Psykiske: Depresjon. Undersøkelser: Vekttap. Øye: Konjunktivitt. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Økt intensitet og/eller varighet av IAR eller immunpåvirkninger forventes. Behandling: Intet antidot. 
Støttebehandling. Se Gift informasjonens anbefalinger. Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant, DNA-derivert, humanisert monoklonalt 
antistoff rettet mot CD52. Virkningsmekanisme: Nøyaktig mekanisme for terapeutisk effekt er ikke fullt ut forstått, men medieres gjennom 
uttømming og repopularisering av lymfocytter. Absorpsjon: 12 mg/dag gir gjennomsnittlig Cmax på 3014 ng/ml på dag 5 av 1. behandlingssekvens 
og 2276 ng/ml på dag 3 av 2. behandlingssekvens. Halver ingstid: 4-5 dager. Utskillelse: Lave eller ikke detekterbare serumkonsentrasjoner 
innen ca. 30 dager etter hver behandlingssekvens. Pakninger og priser: 1 stk (hetteglass) Kr. 70 622,80
Sist endret: 19.03.2014
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Hvert år er det to møter for delegater som sitter i EBS-UEMS, undertegnede er norsk
delegat. Det ene møtet er lagt til EAN sitt møte, det andre er hos ulike vertsnasjoner.
Høstmøtet i år ble gjennomført sammen med den spanske nevrologiforenings ”nev-
rodager”.  Første dag hadde vi derfor møter med den spanske foreningen for å disku-
tere og høre om utdanning av nevrologer i Spania. Helsemyndighetene i Spania øn-
sker kandidatene raskt igjennom, derfor er nevrologiutdanningen i Spania kun fire
år, hvor 15 måneders generell nevrologisk tjeneste er absolutt minimum.
Myndighetene ønsker nå legene enda raskere gjennom og har foreslått den rene nev-
rologiblokken kortere. Den spanske nevrologiforeningen ønsket innspill og hjelp fra
UEMS. UEMS er en ideell organisasjon og jobber med å holde høy kvalitet og har-
monisere spesialistutdanningen i Europa. UEMS har oversikt over utdanningen av
spesialister i de ulike landene og anbefaler fem års nevrologiutdanning og støtter
derfor ikke en enda kortere utdanning i Spania. Det kom også frem at det i flere land
i Europa har en generell blokkutdanning i starten av nevrologiutdanningen, dvs med
for eksempel indremedisin.  Norske nevrologer med turnus har derfor i dag 1.5 års
lengre utdanning enn mange andre land og faktisk 2.5 år lengre utdanning enn
Spania.

Referat fra UEMS- EBN møte i
Valencia, 20-21 november 2015

Brosjyreforside
fra UEMS- EBN
møte i Valencia. 

Under møtet var det også innlegg fra yngre nevrologers forening i Europa
(http://www.eaynt.org/ ). Unge nevrologer/LIS anbefales å melde seg inn i den-
ne organisasjonen. Det er gratis. Foreningen jobber med å styrke utdanningen,
hjelpe unge nevrologer opp og frem og de formidler verdifull informasjon om
møter, stipender, sommer- og vinterskoler på sine nettsider og Facebook sider.

Den andre dagen ble det diskutert harmonisering av nevrologutdanning i Europa
og den europeiske nevrologieksamen.

UEMS-EBN ønsker mest mulig lik nevrologiutdanningen i Europa 
og denne eksamen er en av mange måter å få dette til på. 
Påmelding skjer på: http://www.uems-neuroboard.org/ebn/. 

Neste eksamen er 27.mai 2016, dvs dagen før EAN-kongressen i København.
Første påmeldingsfrist er 14.april 2016.

Forkortelser:

WFN =    World Federation of Neurology
EAN =    The European Academy of Neurology
UEMS =    European Union of Medical Specialists/Union 

      Européenne des Médecins Spécialistes
EBN =    European Board of Neurology

Med vennlig hilsen Jeanette Koht
Nevrolog, Drammen sykehus

Viktig melding! Hold av 29-30/5 2016!
NNF planlegger Vårmøte i Bodø



Ellen Merete Hagen, Rolf Slavesen, Vigdis Bye-Salvesen
og Janne Marit Ertresvåg.
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Kongressen ble holdt fra 31. oktober til  5.november 2015. Det var få deltagere fra
Norge, men så er det jo en svært lang reise også, til den andre siden av jordkloden.
Totalt var det omtrent 4000 deltagere. På deltagerlisten fra Norge sto Alla Bru,
Guttorm Eldøen, Vigdis Bye-Salvesen, Rolf Salvesen , Espen  Dietrichs og underteg-
nede. Vi møtte også Ellen Merete Hagen, som stod på lista for Storbritannia.

Flyturen fra Amsterdam til Buenos Aires og videre til Santago tok totalt 14 timer. Jeg
satt mellom en tyrkisk nevrolog, som var mest interessert i søvn og restless legs, og en
gresk guide som hadde vært i Bergen flere ganger, og som nå var reiseleder for 18
greske nevrologer. Hun var fra øya Lesbos, som nå tar i mot et stort antall flyktninger
fra Syria.

Santiago by har 6 millioner innbyggere og ligger mellom Stillehavet og Andesfjellene.
Vel fremme hjalp en Chilensk dame fra flyet meg med drosjebestillingen. Hun snakket
dansk, da hennes foreldre hadde emigrert til Danmark etter at Salvador Allende ble
styrtet og Juntaen ved Pinochet tok makten i 1973. Det er svært få som snakker engelsk
i Chile og jeg snakker ikke spansk. Men menneskene er vennlige og hjelpsomme.

Det krevdes både metro og drosje for å komme til kongressenteret, Casa Piedra, som
var et stykke unna sentrum hvor vi bodde. 

XXII World Congress of Neurology
Santiago - Chile

Flere ganger måtte jeg stå over et tog da banene var så overfylte i rushtimene at
det ikke var fysisk mulig å komme på for en nordmann.

Presidentfruen, barnelege Michelle Bachelet, kom til åpningsseremonien. Hun
var flankert av politi med skuddsikre vester og våpen samt hunder. Vi reiste oss
når hun kom og nasjonalsangen ble spilt. Presidenten var bekymret for en
økende andel med overvekt i befolkningen. Om overvekten alene skyldes høyt
inntak av cola vet jeg ikke, men det var i alle fall cola i lunchboksen vår hver
dag, ikke vann.

Kongressen var velorganisert med 10 parallelle sesjoner og lange dager. Så det
var mye å velge mellom. Dersom man hadde meldt seg på Teaching  Courses på
forhånd var mail med power point sendt ut en ukes tid før. Det var temadager
med de store emnene epilepsi, MS, demens og hjerneslag. Ellers var de fleste
nevrologiske emner fordelt utover på de ulike dagene. Ellen Merete Hagen hadde
et innlegg om autonomic neurorehabilitation.

Natten før avreise våknet jeg av at sengen og huset ristet i noen minutter.
Klokken var 04.30. Jeg så ut vinduet. Ingen lys kom på i andre leiligheter, ingen
ropte og det var stille i trappene. Så jeg gjorde som de andre sannsynligvis gjorde,
og forsøkte å sove igjen. Jordskjelv er en del av livet i Chile. Det hadde tatt litt
tid å springe ned 16 etasjer.

I 2017 er det verdenskongress i nevrologi i Kyoto, Japan og i 2019 i Dubai for
den som får anledning og liker lange reiser.

Janne Marit Ertresvåg

Artikkelforfatteren var en av få nordmenn på kongressen.

23  N e v r o l o g n y t t
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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

Europace. 2015:Apr:12

Utlysning av pris for nevromuskulært forskningsarbeid

Statutter

1. 
Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer i Norge oppretter en årlig pris
for nevromuskulært forskningsarbeid. Hensikten er at prisen skal stimulere til
forskning av høy kvalitet og med relevans for nevromuskulære sykdommer.
Prisen skal premiere en vitenskapelig artikkel som har vært publisert i det aktuelle
kalenderåret (året før utdeling). Forfatterne tildeles prisen samlet, mens diplom
og prisbeløp overrekkes til arbeidets første- eller sisteforfatter.

2.
Arbeidet skal ha som fokus sykdom i det perifere nevromuskulære system. Det
skal presentere originale data av høy vitenskapelig kvalitet og med relevans for
sykdom. Den vesentlige delen av forskningsarbeidet skal være utført ved en
norsk institusjon.

3.
Det skal inviteres bredt til forslag på prisvinner. Det er ingen restriksjoner med
hensyn til forslagsstillere. Bedømmelseskomitéen kan i tillegg selvstendig
identifisere kandidater.

4.
Octapharma a/s har stilt til rådighet kr 50 000 per år som et prisbeløp. Det skal
ved utlysning og tildeling opplyses om dette. Beløpet forutsettes benyttet til
faglig aktivitet.

5.
Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer i Norge oppnevner en be-
dømmelseskomité på 5 medlemmer, med én leder. Norsk nevrologisk forening
foreslår ett av medlemmene. Komitéen skal på selvstendig grunnlag avgjøre 
tildelingen. Ved behandling av forslag der et komitémedlem er medforfatter 
eller på annen måte inhabil, fratrer medlemmet under behandlingen av dette
forslaget. Maksimum ett av komitéens medlemmer kan være inhabil for at et
forslag skal kunne behandles. Komitémedlemmene oppnevnes for 2 år, og de
kan gjenoppnevnes maksimalt to ganger.

6.
Prisutdelingen skal foregå ved Nevrodagene hvert år. Det skal informeres bredt
om prisvinneren i relevante fora.

Forslagsfrist for årets pris er 17.02 2015. Forslag stilles til:
nils.erik.gilhus@helse-bergen.no
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Foreningssaker

 F o r e n i n g s a k e r!

         

 

Til stede:  Anne Hege Aamodt, Kari Anne Bjørnarå, Lasse Pihlstrøm, Kjell-Morten Myhr, Kashif 
Faiz, Geir Slapø og Grethe Kleveland.     

Ordstyrer:  Anne Hege Aamodt 

Referent:  Grethe Kleveland 
 

Sak nr. SAK 
22-2015 Godkjenning av referat fra styremøtet 29/05 - 2015  

Vedtak: Referatet ble godkjent. 
23-2015 Orienteringssaker 
Økonomi  
 

Kari Anne orienterte om status for økonomi  
 

Høringer Lasse orienterte om aktuelle høringer. Aktuelt nå er «Fritt rehabiliteringsvalg».  
Nettsiden, sosiale 
medier 

Kashif orienterte, intet vesentlig nytt. 
 

Konferanse om 
forbedringsarbeid 

Konferanse for leger: «Enkelt og håndterlig – forbedringsarbeid i praksis» 
foregår neste uke 

Hjerneåret Informasjon om aktuelle arrangement legges ut på Nevrologi.no der også omtale 
i media samles. 

Supplementsbind fra 
Nevrodagene 2015 

Det var planlagt å kontinuere opplegget fra 2014 med et supplementsbind for 
Nevrodagene 2015 i European Journal of Neurology (EJN). Utvalgte kolleger 
hadde allerede skrevet og levert artikler for publisering da det i august kom 
beskjed om at European Journal of Neurology (EJN) ikke ønsker å videreføre 
ordningen med Supplement fra Nevrodagene. 
  
Supplementsavtalen NNF fikk i 2014 i forbindelse med overgang fra Acta 
Neurol Scand til EJN ble tolket av NNF og redaksjonsgruppen som en årlig 
avtale. Editor og forlag fremholder at de oppfattet dette som en enkeltstående 
avtale for 2014-Nevrodagene – basert på mangeårige og viktige bidrag fra Norsk 
Nevrologi til EFNS-organisasjonen og dens kongresser. 
  
Redaksjonsgruppen har forhandlet med EJN og det er kommet til et kompromiss 
for å publisere 6 oversiktsartikler av høy kvalitet for ordinær review-vurdering. 
Kravet fra EJN var at artiklene skal ha bred og generell interesse og ikke 
inneholde originale data. Artikler som blir akseptert vil publiseres i EJN med 
referanse til Nevrodagene 2015. 
 

WFN Department Visit 
Program, OUS 

Anne Hege orienterte om at utvekslingsprogrammet fra WFN sin side er utsatt til 
2016. 

Kvalitetsutvalget Referat fra møtet i kvalitetsutvalget 9.juni var utdelt. Tema var akuttveilederen, 
NevroNEL, høringsrunder for NevroNEL-kapitler, referansegruppe og 
Nevrodagene. 
Se for øvrig sak 26 om NevroNEL. 

ALS referansepanel Det har kommet forslag om utvidelse av prosedyrer/behandlingslinjer for ALS. 
Grethe tar kontakt med kvalitetsutvalget, og sender brev til alle avdelingssjefer 
om en kontaktperson (referanseperson til NevroNEL eller lege i ALS-team). 

    
           

            !

kommet noen konklusjon fra dette arbeidet, men vi oppfordrer til bedre kontakt 
mellom gruppe 1- og gruppe 2- sykehus i alle regioner for å sikre gode 
rotasjonsordninger.  

25-2015 Fagpanel og generalforsamlingen i EAN 
Nærmest alle 31 fagpanel har norsk representasjon, det er planlagt møte i 
fagpanelene under neste års EAN-kongress i København. Foreningen kan ikke 
dekke reiseutgifter til møtene i fagpanelene, men det undersøkes hvorvidt det er 
mulig å få dekket reiseutgifter via reisefond i DNLF og avdelingene oppfordres 
til å prioriterer dette arbeidet. 

26-2015 Nevro-NEL 
Nye/reviderte kapitler skal sendes på høring til referansepersoner på alle 
avdelinger pluss en for avtalespesialistene, som må ta ansvar for å innhente 
tilbakemeldinger og sende dette tilbake til KU.  

27-2015 
 

EAN-kongressen i København 2016 
Både Norge og Sverige er involvert i selve arrangementet, blant annet har Norge 
fått ansvaret for å lede ”highlight session” for epilepsi og kanalopatier. Anne 
Hege tar kontakt med sentrale kolleger innen dette feltet som kan lede denne 
sesjonen.  

28-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Årsfesten 

Nevrodagene 2016 (uke 11; 14.-18.mars) 
Kort diskusjon om strukturen etter questback, spesielt om posterpresentasjoner. 
Vi undersøker mulighet for e-postere på skjermer ved utstillingene, og at 
posterpresentasjoner omgjøres til ”blitz-presentasjon” fra podiet.  

Evalueringen av Nevrodagene inneholdt ga grunnlagt for å endre lunsjtilbudet. 
Vi forsøker enklere servering, med wraps/baguetter neste gang. Dette vil 
sannsynligvis bidra til at folk går mer rundt på utstillingene, samtidig med at det 
blir billigere. 

Fordeling av fagtema og ”State of the art”-forelesninger: Lignende fordeling 
som i fjor videreføres med  åpningsforedrag mandag, ”State of the art”-
forelesninger 3 morgener og «Klinikk og praksis» etter lunsj 3 dager. 
Hovedtema blir imidlertid fortsatt hodepine mandag, MS, nevroimmunologi, 
bevegelsesforstyrrelser tirsdag, nevromuskulære sykdommer onsdag, 
cerebrovaskulære sykdommer og epilepsi torsdag og fredag. 

I tillegg avsettes tid i programmet for NevroNEL med gjennomgang av et 
revidert tema. En presentasjon av NevroNEL for å stimulere til mer bruk.  

Det ble fordelt oppgaver og avtalt hvem som tar kontakt med aktuelle forelesere. 

Det var blandet tilbakemelding etter årets fest, og det vurderes å endre konsept. 

29-2015 Supplement etter Nevro-dagene 
European journal of Neurology ville likevel ikke utgi et eget supplement, slik vi 
mente vi hadde avtale om. Vi avslutter dermed tradisjonen med å utgi et eget 
supplement etter Nevrodagene. Eventuelle review-artikler må sendes inn og 
vurderes på vanlig måte. 

30-2015 Evt.: Lasse går ut av styret over nyttår p.g.a. utenlandsopphold. 
Kari Anne tar over arbeidet med påmelding til Nevrodagene.  

Tid for neste 
styremøte: 

30.nov. 09.30-14.00 
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24-2015 LIS stillingsstruktur, rotasjonsordninger 

Helse Sør-Øst har innhentet informasjon om behov for gruppe 1 og nevrokirurgi-
tjeneste for LIS fra gruppe 2-sykehus, samt faste LIS-stillinger. Det har ikke 

Referat fra styremøte i NNF 4. september 2015 på Jar

GK 04.09.15
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Hvilke verv og delegater velges på årsmøtet i 
norsk nevrologisk forening?

Det er snart Nevrodager og på årsmøtet i mars 2016 er det på nytt valg av styreverv,
delegater og komitémedlemmer. Valgkomiteen gir under en oversikt over hva som
velges på årsmøtet. Valgkomiteen er valgt av årsmøtet og foreslår for årsmøtet kandi-
dater som av valgkomiteen anses som egnet til ulike oppgaver i foreningen. Alle har
mulighet for å stille til valg, uavhengig av valgkomiteens innstilling. 

Styret i NNF
Styret i Norsk Nevrologisk Forening (NNF) består av syv styremedlemmer, hvorav
en er leder og en er økonomiansvarlig. Personer til disse rollene skal velges konkret
og foreslås av valgkomiteen. I tillegg skal styret ha ett YLF medlem og ett medlem
fra privatpraktiserende nevrologer. Styret bør om mulig ha medlemmer spredt fra
hele Norge og det bør være både kvinner og menn i styret. I tillegg ønskes en eller
flere med akademisk tilknytning. Alle styremedlemmene sitter i minimum to år.
Valgkomiteen vil legge frem et forslag iht ovenstående, men andre kandidater kan
foreslås.

NNF styreleder honoreres pt. med 30 000 kroner per år og NNF styremedlemmer
med 10 000 kroner. Foreningsarbeid oppleves av de aller fleste som meget utfor-
drende og morsomt, selv om arbeidsbyrden i perioder kan være betydelig. Gjennom
arbeid i NNF får man knyttet nye kontakter på tvers av avdelinger og regioner, og
man får innsikt i NNF's internasjonale forbindelser. Gjennom arbeid i NNF blir man
også ofte en helsepolitisk aktør på nasjonalt nivå.

Delegater til EAN og WFN:
NNF har en nasjonal delegat i EAN og WFN. Dette bør være en nevrolog med god
erfaring og akademisk stilling. Delegatene bør sitte over flere perioder.

Kvalitetsutvalget:
Fire personer velges til kvalitetsutvalget. Akuttprosedyrer og Nevro-NEL er hoved-
oppgavene. Velges for to år.

Foreningssaker

 F o r e n i n g s a k e r

Ulike priskomiteer:
NNF pleier å velge representanter inn i ulike priskomiteer avhengig av statuttene.
Per 2014 hadde NNF representanter i følgende komiteer og alle velges for to år;
•    Monrad-Krohns stipend
•    Inger & Jacob Valsøes stiftelse 
•    Biogen Idec Forskningspris 
•    Novartis’ Forskningsstipend innen MS 

UEMS-EBN:
Det kan velges 1-2 kandidater som norske delegater til denne 
europeiske organisasjonen. 

Axonet:
Redaktør til Axonet velges på årsmøtet for neste to år.

Valgkomiteen:
Tre nevrologer velges til å sitte i valgkomiteen. De velges for to år.

Forkortelser:

WFN =    World Federation of Neurology
EAN =    The European Academy of Neurology
UEMS =    European Union of Medical Specialists/Union 

      Européenne des Médecins Spécialistes
EBN =    European Board of Neurology

Med vennlig hilsen valgkomiteen 

Jeanette Koht
Ole-Bjørn Tysnes
Christian Lund

Viktig melding! 
Husk Nevrodagene 14. - 18. mars 2016
på Ingeniørenes Hus i Oslo.
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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 mis-
brukes, 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. 

Kjendiser påvirker hjernen 1
TV2 er aktuelle for statsstøtte i halvmilliardklassen for å drive allmennkringkasting.
Det er kanskje derfor de har begynt å satse på tung nevroforskning: «En forsknings-
studie utført ved Shenzhen universitetet i Kina har vitenskapelig bevist at å høre
sladder gjør hjernene våre like glade som å vinne i Lotto", melder TV-kanalen. En
britisk nevrolog som er intervjuet i sakens glade anledning, uttaler at "Når en kjendis
går på trynet aktiveres gledesenteret i hjernen vår fordi vi bevitner nedturen til en
mer fremgangsrik rival innen vår egen stamme". Samme nyhetsside er krydret med
andre forskningssaker som "Jennifer Garner: - Ansiktet mitt ser ut som en andevagina"
og "Britney Spears (32) har funnet lykken etter pornosviket". Statsstøtten kan da
umulig være langt unna.

Kjendiser påvirker hjernen 2
Å se på bilder av kjendiser med lekre sko påvirker hjernen din, melder KK i 
et bredt anlagt oppslag. Kilden er en nederlandsk studie hvor forskerne har 
"hjernescannet" (?) 24 kvinner som så på bilder av kjendiser. Den helt oppsikt-
svekkende nyheten om at noe utenfor skallen faktisk kan påvirke det som skjer
på innsiden av den, ledsages av en understrekning av at dette også kan ha lang-
tidseffekt. "Kjendiser selger" er KKs banebrytende konklusjon. "Hvis du frivillig
ønsker å utsette deg selv for kjendisenes kraft" avslutter KK, "kan du prøve KK's
Trendtoppen.no". Det er helt utrolig hva vitenskapen kan finne ut i våre dager. 

Hjerneoppgradering
Transcendental meditasjon (TM) oppgraderer hjernen, melder "TM Norge" sin
offisielle nettside. TM er en teknikk som "styrker kommunikasjonen mellom
hjernens prefrontale cortex og de andre forskjellige delene av hjernen. Dette 
utvikler en total integrert hjernefunksjon". Total integrert hjernefunksjon altså,
intet mindre. Bildet burde tale for seg selv i så måte. For de som har tungt for det,
utdyper TM Norge, om hjernen til venstre: "Svak utøvende funksjon: Rigid tenk-
ning… Misbruk av narkotika og alkohol. Uetisk tekning og oppførsel". Og om
hjernen til høyre: "Sterk ledende funksjon… Proaktiv oppførsel… Etisk tenkning
og oppførsel". Om noen fortsatt skulle være i tvil, ledsages teksten av en figur fra
tidsskriftet "Hormones and Behavior" fra 1978, med imponerende streker, mange
prikker, tre farger og en p-verdi på under 0,1. Da MÅ det være sant.
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Nevrolitterær quiz nr. 18

Quizen i Axonets nr 2 2015 viste seg å være av det virkelig vriene slaget. Redaktøren
ventet forgjeves ved innboksen utgivelsesdagen, og var i ferd med å gi opp, da et 
riktig svar suste inn fra Lørenskog. Ikke nok med at dette var det eneste riktige 
svaret som ankom; det var i tillegg fra en gynekolog, nemlig Torgrim Sørnes. Når
selv nevrologene må melde pass, viser det seg altså at det er gynekologene man kan
stole på, i alle fall når det gjelder nederlandsk litteratur.

Riktig svar var nemlig "Middagen" av Herman Koch. Denne boken utkom på neder-
landsk i 2009. På norsk kom den allerede i 2011. I 2012 ble den oversatt til engelsk,
og ble straks en internasjonal millionselger. Boken har blitt filmatisert to ganger, i
henholdsvis Nederland og Italia. I 2013 ble det annonsert at Cate Blanchett får sin
regidebut med Hollywood-filmatiseringen av boken.

Handlingen i denne psykologiske thrilleren dreier seg rundt en restaurantmiddag for to
par; Paul og Claire, og Serge og Babette. Paul skjuler en forferdelig hemmelighet, som
leseren ikke får ta del i før mot slutten av boken. I mellomtiden snur den uetterrettelige
fortellerstemmen leserens sympati langsomt rundt blant middagsgjestene. Leseren 
begynner snart å ane uråd, men grusomhetene går først opp for hen henimot slutten.
Da fremtrer den øvrige handlingen i et nytt lys. "En tekst som man med hell kan dis-
kutere med gode venner – eller fiender – over en bedre restaurantmiddag", skrev
Ingvar Ambjørnsen om boken i VG. Andre har kalt boken en studie i ondskapens natur.

Den såkalt nevrologiske diagnosen som så å si fremtrer som en "forklaring" på 
bokens sentrale handlinger, fremstår som mer enn tvilsom. Forfatteren har i inter-
vjuer uttalt at han ikke har hatt en spesifikk diagnose i tankene. For en nevrolog er
dette et tankekors, for dulgte hentydninger om "skumle hjernesykdommer" som får
tilsynelatende normale mennesker til å bli monstre, burde tilhøre fortiden. Det blir
spennende å se hvordan det vanligvis politisk korrekte Hollywood løser akkurat den
problemstillingen.

Stor heder og ære altså, til Torgrim Sørnes, som i tillegg til å 
være gynekolog og forfatter av flere bøker om henrettelser, 
nå også kan smykke seg med å være norske nevrologers 
overmann når det gjelder nederlandsk litteratur. 

Axonet gratulerer!

are

?

Løsningen på forrige nummers
Nevrolitterære quiz, var
"Middagen" av Herman Koch

33

Nevrolitterær quiz nr. 19

""Which is it today?" I asked, "morphine or cocaine?"

He raised his eyes languidly from the old black-letter volume which he had opened. "It
is cocaine," he said,--"a seven-percent solution. Would you care to try it?"

"No, indeed," I answered, brusquely. "My constitution has not got over the Afghan cam-
paign yet. I cannot afford to throw any extra strain upon it."

…

"But consider!" I said, earnestly. "Count the cost! Your brain may, as you say, be roused
and excited, but it is a pathological and morbid process, which involves increased tis-
sue-change and may at last leave a permanent weakness. You know, too, what a black re-
action comes upon you. Surely the game is hardly worth the candle. Why should you,
for a mere passing pleasure, risk the loss of those great powers with which you have
been endowed? Remember that I speak not only as one comrade to another, but as a me-
dical man to one for whose constitution he is to some extent answerable."

He did not seem offended. On the contrary, he put his finger-tips together and leaned
his elbows on the arms of his chair, like one who has a relish for conversation."

Vi holder oss til utenlandsk litteratur, og gjengir denne gang sitatene på originalspråket.
Det burde være leselig for de fleste. Heller ikke denne gang får dere særlig mange lede-
tråder, ja faktisk kun dette: Dere blir i sitatet presentert for to personer. Den ene er lege.
Den andre er det ikke, men hans karakter er basert på en historisk person som var lege.
Denne sistnevnte lege skrev en bok i 1866. Den ble gitt som julegave til en legekarakter
gestaltet av en britisk skuespiller i en populær TV-serie 140 år senere. Denne skuespil-
leren er sønn av en lege.

Spørsmålene er altså flere denne gangen: Hvilken bok er sitatet fra? Hva heter forfatte-
ren? Hva heter boken fra 1866, og hva heter den britiske skuespilleren? Med litt detek-
tivarbeid kan de fleste klarenoen av disse spørsmålene, men kanskje ikke alle. Det burde
være elementært.

Som alltid stor heder og ære i neste nummer av Axonet til de første som kommer med
riktig svar. Adressen er: 
are.brean@legeforeningen.no

?



Vi gratulerer

Lasse Pihlstrøm, som 27/11 2015 disputerte for graden ph.d.
med avhandlingen "The genetics of sporadic Parkinson's disease
- Refining the insights from genome-wide association studies."
Veileder var Mathias Toft.

Vi korrigerer  
Ved en beklagelig glipp hadde det skjedd en billedforveksling i Axonet nr 2-2015.
Bildet var fra Ahmed Elsais' disputas, og viste fra venstre Hanne Harbo, Terje
Osnes, Åse Mygland, Ahmed Elsais, Veileder Emilia Kerty og Merete Hagen.
Redaktøren beklager, og benytter samtidig anledningen til å gratulere BÅDE
Ahmed Elsais og Azhar Abbas med vellykkede disputaser. Redaktøren tar ikke 
sjansen på flere bilder i sakens anledning. 

Kari Anne Bjørnarå, som 26. juni 2015 disputerte for graden ph.d. med avhand-
lingen “Carotid artery atherossom 13/11 2015 disputerte for graden ph.d. med
avhandlingen “Clinical and genetic aspects of REM sleep behaviour disorder in
Parkinsons disease”. Veiledere var Mathias Toft og Espen Dietrichs.
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Axonet ønskeralle en riktig god jul og et fredelig nytt år!






