
N A S J O N A L  K O M P E T A N S E T J E N E S T E 
F O R  B E V E G E L S E S F O R S T Y R R E L S E R , 
I  S A M A R B E I D  M E D  N O R M O D I S

N R .  1  /  2 0 2 1

Z E B R A F I S K

liten men svært verdifull

C A N N A B I S

og Parkinsons sykdom

C O V I D - 1 9

Risiko for PS?



Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
Samarbeidspartner: NorModis
Ansvarlig redaktør: Eldbjørg Fiske
Redaksjon dette nummer: Eldbjørg Fiske, Karen R. Simonsen, Guido Alves
Opplag: 500 eksemplarer
Layout: Melvær&Co
Trykk: Byråservice
Forsidefoto: Unsplash.com
Fotobidrag: Svein Lunde/SUS

 
INNHOLD 

Et underlig år med nedsteng
inger, sykdomsfrykt, hjemme
kontor, videokonsultasjoner, 
digitale møter, håndsprit, 
avstands regler og munnbind 
er lagt bak oss. Frykten for å bli 
syk eller utsette andre, kanskje 
sårbare, personer for smitte er i 
ferd med å reduseres.  Ettersom 
de fleste i risikogruppene og 
helsepersonell nå er vaksinerte 
ser vi endelig for oss at livet 
snart kan vende tilbake til det 
det en gang var. Vi har savnet 
de fysiske møtene, de faglige 
diskusjonene ansikt til ansikt, 
reisene, klemmene, bestemor, 
dansegulvet… Snart er de her 
igjen. Håper vi.  

Mange liv har gått tapt til 
covid19 verden over. Noen 
har opplevd å bli alvorlig eller 

langvarig syke etter infeksjonen. 
En del symptomer og komplika
sjoner som rapporteres under 
og etter covid19 infeksjon er 
nevrologiske, og noen ytterst 
få tilfeller av parkinsonisme er 
dokumentert i kasusrapporter. 
Dette har ført til spekulasjoner 
om covid19 pandemien vil 
medføre økning i forekomsten 
av Parkinsons sykdom i årene 
som kommer. Mer om dette 
kan du lese i dette nummeret 
av MOVE.

I utgaven gir Aleksander 
H. Erga også en oppsummering 
av hva vi i dag vet om bruk 
av cannabis produkter hos 
personer med Parkinsons 
sykdom, og hvorfor det er viktig 
å øke kunnskapsgrunnlaget 
om effekt og sikkerhet i tiden 

fremover. Du vil også bli bedre 
kjent med leder i Norsk dystoni
forening, Johan Arnfinn Warvik, 
i hovedportrettet og med 
zebra fisk som modelldyr i 
parkinsonforskning som 
presenteres av Kari E. 
Fladmark. Vi tar en prat 
med ny generalsekretær i 
Norges Parkinsonforbund og 
får et innblikk i hverdagen 
og utfordringene til Karen 
Herlofson som driver som nevro
logspesialist utenfor sykehus. 

I tillegg finner du nytt 
om ParkinsonNet, Norsk 
Parkinsonregister og annet 
småstoff. Hjertelig takk til 
alle bidrags ytere.

 
God sommer, og god lesning!

Guido Alves
Leder ved NKB

Med hilsen,

Eldbjørg Fiske
Redaktør for MOVE
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I de senere årene har interessen 
for cannabis og cannabis-relaterte 
produkter bredt seg blant personer med 
kroniske lidelser.

CANNABIS
OG 
PARKINSONS 
SYKDOM
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I tråd med endringer i lov
giv ning rundt cannabis
bruk i USA, og økt omtale av 
cannabis i media og ulike 

pasientfora, er det en økende 
oppfatning at virkestoffer fra 
cannabisplanten kan ha en 
dempende effekt på en rekke 
symptomer som ofte opptrer ved 
kroniske lidelser [1].

Blant pasienter med 
Parkinsons sykdom har også 
interessen vært økende de senere 
årene. En ikkevitenskapelig 
spørreundersøkelse blant 
medlem mene av Parkinson 
UK (pasientorganisasjon), 
viste at 26 % av respondentene 
(N = 1660) brukte eller hadde 
brukt cannabis og cannabis
relaterte produkter og 59 % av 
respondentene ville vurdert å 
bruke cannabis og cannabis
relaterte produkter [2]. Bruk 
av cannabidiololje (beskrevet 
senere i teksten), var mest 
utbredt blant brukere. Mindre 
spørre undersøkelser fra USA og 
Tsjekkia estimerer en bruks
frekvens mellom 4 % og 37 %, 
men metodologiske utfordringer 
i disse studiene gjør disse 
estimatene usikre [35]. Det skal 
også legges til at cannabisbruk 
i den generelle befolkningen 
er svært variabel mellom ulike 
land, noe som gjør det vanskelig 
å generalisere funn fra USA 
og Tsjekkia til norske forhold. 
I Norge er bruken av cannabis 

og cannabisrelaterte produkter 
blant pasienter med Parkinsons 
sykdom ikke kartlagt, men 
en pågående studie (CANPD 
studien) er ventet å gi mer 
kunnskap om dette i løpet av 
året som kommer. 

HVA ER CANNABIS OG 
CANNABIS-RELATERTE 
PRODUKTER
Plantebasert cannabis inklu
derer alle produkter som tar 
utgangspunkt i planter som 
produserer cannabinoider 
(primært plantene cannabis 
sativa og cannabis indica). De 
primære virkestoffene som er 
av interesse for medisinsk bruk 
er Δ9tetrahydrocannabinodiol 
(THC) og cannabidiol (CBD). 
Plantebasert cannabis 
inkluderer marihuana, hasj, 
medisinsk cannabis, THC
olje, og ulike typer CBDoljer 
som kjøpes over internett. 
Denne type cannabis er 
definert som et narkotisk stoff 
i FNs narkotikakonvensjon, og 
import, oppbevaring, salg og 
bruk av cannabis er straff art 
etter norsk lov. Dette inne
be fatter alle plantebaserte 
cannabisprodukter, uavhengig 
av forholdet mellom de ulike 
virkestoffene som befinner seg i 
produktet en kjøper. 

Som tidligere nevnt er sann
synligvis bruk av CBDolje mest 
utbredt blant pasienter med 

Parkinsons sykdom. CBD er et 
ikkepsykoaktivt ekstrakt fra 
cannabisplanten, som brukere 
i den generelle befolkningen 
rapporterer kan oppleves som 
angst og stressdempende, 
samt å gi bedre søvn[6]. Blant 
pasienter med Parkinsons syk
dom foreligger det lite viten
skapelige data, men tall fra 
bruker undersøkelsen gjennom
ført av Parkinson UK kan tyde på 
at pasienter opplever bedring av 
angst, søvnvansker, smerte og 
rigiditet. CBDoljer som kjøpes 
over nett har typisk anbefalt 

dosering på omtrent 25 mg per 
dag, men selges også med høyere 
avertert dosering. Samtidig er 
det betydelig usikkerhet rundt 
renhet, dosering og virkestoffer 
i produktet [7, 8]. CBDpreparater 
har også vist interaksjon med 
noen benzodiazepiner og 
anti epileptikum i enkelte 
pasient populasjoner, og vil i 
mange tilfeller gi diaré [9]. Det 
bemerkes også at bivirknings
profilen til de fleste former for 
plantebasert cannabis er lite 
beskrevet hos eldre pasienter 
(> 60 år) [1]. 

I Norge er bruken av cannabis og cannabis-
relaterte produkter blant pasienter med 
Parkinsons sykdom ikke kartlagt, men 

en pågående studie (CAN-PD studien) 
er ventet å gi mer kunnskap om dette 

i løpet av året som kommer.
Aleksander H. Erga
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Farmasøytisk fremstilte 
cannabispreparater er lege
midler som har et cannabinoid 
som aktivt virkestoff. Disse 
prepa ratene er i noen tilfeller 
ut vunnet av ekstrakter fra 
cannabisplanter (som for 
eksempel med legemiddelet 
Sativex®), men kan også bestå 
av syntetiske cannabinoider 
(som med legemidlene Naboline 
eller Marinol). Farmasøytisk 
produsert CBDolje / dråper er 

også tilgjengelig (primært fra 
Glostrup apotek i Danmark). 

BEHANDLINGSSTUDIER AV 
CANNABIS OG PARKINSONS 
SYKDOM
Til tross for at interessen for 
cannabis er stor både blant 
pasienter og i media, er data
grunn laget for dets effekt 
i dag svært begrenset [10]. 
Optimismen knyttet til produkt
ene støttes delvis av resultatene 
fra en rekke prekliniske studier, 
som underbygger hypotesen om 
at medikamentelle endringer av 
det endocannabinoide systemet 
i hjernen kan være med på å 
redusere motoriske symptomer i 
ulike Parkinsonmodeller [11].

Et fåtall studier har under
søkt effekt av cannabis eller 
cannabis preparater for pasienter 
med Parkinsons sykdom (total N 
= 57, fordelt på fem studier) [12]. 
Disse studiene er i all hovedsak 
openlabel observasjonsstudier 
med små utvalg, og resultatene 
fra disse undersøkelsene er 
variable og gir samlet ingen 
tydelige resultater. Flere studier 
har undersøkt bruk av CBD, 
men også her er datagrunnlaget 
svært begrenset, og primært 
av anekdotisk verdi [11]. I disse 
studiene ser CBD ut til å kunne 
ha positiv effekt på ikke
motor iske symptomer, som 
psykose og livskvalitet. Det 
er imidlertid høyst usikkert 
om disse effektene vil la seg 
etterprøve i større, blindede 
randomisertkontrollerte 
studier[11]. En pågående større 
blindet randomisertkontrollert 
studie vil muligens gi bedre 
kunnskap om effekten av CBD 
for Parkinsons sykdom. 

Samlet foreligger det ikke 
tilstrekkelig evidens for å 
anbe fale bruk av cannabis 
eller cannabisrelaterte 
produkter for pasienter med 
Parkinsons sykdom [1013]. 
Per i dag er det knyttet flere 
usikkerhetsmomenter til 
sikkerheten ved bruk av disse 
preparatene. Det kreves en 
betydelig vitenskapelig innsats 
før disse spørsmålene er avklart 
for denne pasientgruppen. 

RÅD VED FORESPØRSLER OM 
CANNABIS I KLINISK PRAKSIS
Ettersom interessen for cannabis 
og cannabisrelaterte produkter 
har økt i de senere årene, har det 
også blitt vanligere at pasienter 
undersøker eller ønsker 
be handling med cannabis. 
For mange er det vanskelig å 
skille mellom de ulike begrepene 
på dette feltet. Historier fra 
folk som har opplevd nytte 
av CBDolje kjøpt over nett, 
YouTubefilmer av amerikanske 
pasienter som bruker medisinsk 
cannabis, og kjennskapen til 
bruken av Sativex® ved MS, 
gjør at mange har fått et bilde 
av at cannabis er en tilgjengelig 
medisin for pasienter i Norge. 
I møte med pasienter som 
ønsker cannabis eller cannabis
relaterte produkter kan det 
være hensiktsmessig å forklare 
forskjell på farmasøytisk frem
stilt cannabisprodukter og 
plante basert cannabis, samt 
gi informasjon om kravene 
til sikkerhet som stilles til 
medikamenter foreskrevet av 
lege, samt risikoen for interak
sjoner mellom cannabis
produkter og eventuelle andre 
preparater pasienten bruker. ●

Samlet foreligger det ikke tilstrekkelig 
evidens for å anbefale bruk av cannabis 
eller cannabis-relaterte produkter for 

pasienter med Parkinsons sykdom.
Aleksander H. Erga
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Zebrafisk er blitt en av de mest populære dyremodellene i medisinsk 
forskning. Det er vanskelig å forestille seg at man har mye til felles 

med denne lille tropiske fisken. Allikevel ser man at stadig flere 
basal- og translasjonsforskere tar i bruk zebrafisk som modell for 

humane sykdommer. Hvorfor denne økende populariteten?

MEN SVÆRT 
VERDIFULL FISK

Zebrafisk utvikler seg svært hurtig og 
allerede tre dager etter befruktning 
kan man finne dopaminerge celler. 
Bildet viser hjernen fra en tre dager 
gammel zebrafisk der alle cellekjernene 
er merket med blå fluorisens og neurale 
mitokondrier er merket med rødt 
fluoriserende protein. 
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AV Kari Espolin Fladmark, professor ved Institutt 
for Biovitenskap, Universitet i Bergen

LITEN,
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ZEBRAFISK SOM MODELL 
FOR PARKINSONS SYKDOM
Anatomiske, fysiologiske og 
cellulære responser er høyt 
konservert mellom mennesker 
og zebrafisk. Allerede i tre dager 
gamle larver finner man dopa
minproduserende nerveceller 
og en funksjonell blodhjerne 
barriere [2]. Effekten av 1methyl
4Phenyl1,2,3,6tetrapyridine 
(MPTP), som har vist seg å 
indusere død i dopaminerge 
celler og utvikle Parkinsons 
sykdom hos mennesker [3], blir 
brukt som modell for parkinson
isme i zebrafisk. MPTP og dens 
derivat (MPP+) induserer dopa
minerg celledød og endret 
bevegelses funksjon både i 
larver og voksen fisk.

I vår forskningsgruppe 
bruker vi zebrafisk til å forstå 
mekanismene som ligger til 
grunn for dopaminerg celledød 
og død i andre celletyper som 
er særlig utsatt for oksidativt 
stress. Vi studerer også 
beskyttelses mekanismene 
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Fisk og supermodell. Zebrafisk er blitt en yndling i medisinsk 
forskning. Parkinsons modellen som mangler DJ-1 proteinet er 
tynnere enn normalfisken og har endret svømmemønster. 
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for denne type celledød og 
betydningen av nevrale støtte
celler: gliaceller. 

ANTIOKSIDANTPROTEINET DJ-1 
OG PARKINSONS SYKDOM
Park7 er et av flere gener som 
er assosiert med Parkinsons 
sykdom. Park7genet koder 
for DJ1 proteinet og tapav
funksjonmutasjoner i park7 
gir en sjelden tidlig form for 
familiær Parkinsons sykdom. 
Samtidig er det verdt å merke 
seg at man finner økt mengde 
av oksidert DJ1 i post-mortem 
vev fra ideopatiske Parkinsons 
pasienter. Man finner også 
økt mengde DJ1 i gliaceller 
rundt patologiske områder. 
En rekke studier har vist at 
DJ1 har en beskyttende effekt 
på oksidativt stress i celler, 
men mekanismene bak denne 
funksjonen er enda ikke 
kartlagt. En forståelse av disse 
mekanismene er viktige da DJ1 
og dens signalveier er et opplagt 
terapeutisk mål [4].

GLIAL DJ-1 HAR EN VIKTIG 
NEURO BESKYTTENDE 
FUNKSJON
Vi har vist i en av våre zebrafisk
modeller at økt mengde DJ1 i 
gliaceller beskytter zebrafisk 
fra dopa minerg celledød og 
bevegelses forstyrrelser indusert 
av MPTP [5]. Dette indikerer at 
økt mengde glial DJ1 observert 
i pasienter er en stressrespons 
som skal beskytte omliggende 
nerveceller. Fordi denne trans
gene zebrafiskmodellen også 
har fluorisensmerkete gliaceller 
har vi også kunnet isolere 
disse cellene og kart legge 
protein profilen vha masses

Zebrafisk er både 
billige i inn kjøp og 
oppstalling, de har en 
kort generasjonstid 

og ikke minst: hver fisk kan 
produsere hundrevis av egg 
ukentlig. Zebrafisk har i 
tillegg utvendig befruktning 
og embryoene utvikler seg 
raskt og er gjennomsiktige 
frem til ca. 5 dager etter 
be fruktning. I løpet av denne 
korte tiden har de allerede et 
fullt utviklet nervesystem. 
84 % av humane sykdomsgener 
finner vi igjen hos zebrafisk 
og molekylære metoder som 
geneditering og transgenese 
gjør at disse forholdsvis enkelt 
kan manipuleres og effekten 
studeres. Gjennomsiktige 
larver åpner for muligheten til 
å fluorescensmerke spesifikke 
celletyper eller proteiner, 
og følge disse i levende dyr 
under mikroskopet. Dette gjør 
zebrafisk særlig anvendelige 
for storskala screening av 
medikamenter [1].

Transgene zebrafisk kan brukes til å studere spesifikke 
celletyper i levende dyr. Her har vi laget en transgen linje 
der gliacellene i en 3 dager gammel larve er merket med 
grønt fluoriserende protein. 
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spektrometri. Kartlegg ing 
av proteinprofilen gjør at vi 
bedre kan forstå mekanismen 
bak hvordan gliacellene kan 
beskytte de omliggende dopa
minerge nervecellene.

ZEBRAFISK SOM MANGLER 
DJ-1 UTVIKLER PARKINSONS-
LIKNENDE FENOTYPE 
OVER TID
Videre har vi etablert zebrafisk 
som mangler DJ1 ved å bruke 
CRISPR/cas9 teknikken til å 
slå ut park7 genet [6]. Ved økt 
alder har disse fiskene lavere 
dopaminnivå, respiratoriske 
avvik, redusert vekt og endret 
svømme mønster. I protein
kartleggingen av hjernene på 
disse DJ1 null fiskene fant vi 
at kun 5 % av de totalt 4091 
identifiserte proteinene viste 
endring samelignet med 
kontroll dyr. Disse regulerte 
proteinene er assosiert med 
mitokondriell metabolisme, 
inflammasjon, og stressrespons.

GEN-EDITERING OG TRANS-
GENESE I ZEBRA FISK GIR NYE 
MULIG HETER
Med utgangspunkt i vår DJ1 null 
linje har vi laget nye linjer der 
vi har satt inn DJ1 og muterte 
versjoner av DJ1 i spesifikke 
celle typer. Vi har også laget 
modeller med fluoriserende 
mitokondrier slik at vi kan måle 
hvilken effekt fravær av DJ1 
har på bevegelseshastigheten 
på disse i levende dyr. I tillegg 
har vi etablert modeller med 
fluoresensmerkete dopaminerge 
celler for testing av gamle 
medika menter foreslått til 
«repurposing» etter analyse 
av felles helsedata gjennom 

maskinlæring og kunstig 
intelligens.

ØYET SOM VINDU
I øyets netthinne finner vi 
nevrale celler, like som dopa
minerge celler i hjernen og 
særlig utsatt for oksidativt stress. 
Endringer i øyets netthinne 
er blitt foreslått som en tidlig 
og ikke minst tilgjengelig 
markør for diagnostisering 
av Parkinsons sykdom [7]. 
Vi ser markante degenerative 
endringer i netthinnen i zebra
fisk som mangler DJ1 og at 
spesifikt uttrykk av DJ1 i 
retinas hovedgliaceller, Müller 
celler, beskytter mot denne 
degenereringen. Vi arbeider nå 
med å karakterisere funksjonen 
og mekanismen til retinale glia
celler i vår DJ1 null modell.

Til vårt forskningsarbeid 
har vi fått støtte av Advokat 
Rolf Sandberg Rebergs og 
Ellen Marie Rebergs legat 
og nylig også Norges 
Parkinsons Forskningsfond. 
Se videoomvisning på laben:
https://vimeo.com/480230447 ●
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BOSTED: FLEMMA PÅ NORDMØRE

SIVILSTATUS: GIFT MED JORID LID OG HAR TO BARN OG FEM BARNEBARN

FARTSTID I NORSK DYSTONIFORENING: 8 ÅR

UTDANNELSE: MASKINTEKNIKER MED TILLEGGSUTDANNELSE 
I ARBEIDSLEDELSE

STØRSTE MERITT: 2 BARN, BEHOLDT FAMILIEN OG SAMME KONA I 44 ÅR

BESTE PERSONLIGE EGENSKAP: LIKER Å JOBBE SAMMEN MED ANDRE 
MENNESKER. PRØVER ALLTID Å SE ET TER DE GODE EGENSK APENE HOS 
DEN ENKELTE OG IKKE HENGE MEG OPP I DE MINDRE GODE, SOM VI ALLE 
HAR. HAR ALLTID EN INNSTILLING OM AT ALT L AR SEG GJENNOMFØRE, 
DET UMULIGE TAR BARE LIT T LENGRE TID.

OG EN MINDRE GOD: K AN BLI LIT T FOR ENGASJERT OG IKKE SE HELT 
HVOR MYE ARBEID ALT INNEBÆRER. DET K AN I ENKELTE TILFELLER GÅ 
UTOVER DE SOM ER RUNDT MEG OG VIL HJELPE MEG.
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Hvordan begynte du å arbeide 
i Dystoniforbundet? 
Jeg ble kontaktet av valg komiteen 
om jeg kunne være villig til å 
stille som medlem av styret. 
Jeg tenkte ikke lenge, hvis en 
forening skal kunne fungere 
må noen være villig til å stille. 
Jeg hadde tid nok og hvis jeg 
kunne bruke mine erfaringer 
inn i foreningen, til beste for 
medlemmene, kunne det 
være interessant.

Hvorfor ønsker du å drive 
arbeid innenfor pasient
foreningen?
Etter å ha deltatt på likepersons
møter i foreningen og fått 
opp  leve den stor nytten det er 
av å møte andre med samme 
diagnose og dele erfaringer. 
Å kunne ha en arena der en kan 
være seg selv og ikke føle seg 
annerledes er utrolig verdifullt. 
Samtidig oppdaget jeg at det 
ikke var bare jeg som hadde gått 
i mange år med feil diagnose, 
mye på grunn av manglende 
kunnskap om diagnosen blant 
allmennleger. Her må det 
arbeides aktivt fra foreningen 
for å spre kunnskap og da må 
noen være villig til å yte en 
inn sats. Være med å utarbeide 
medlemsblad, som er en veldig 
viktig informasjonskilde 
for mange.

Fortell litt om Norsk 
Dystoniforening. Hvordan er 
dere organisert, hvor mange 
medlemmer har dere?
Foreningen ble etablert i 1993 
som en landsdekkende forening 
med Tore Wirgenes som leder og 
Liv Rørstrøm som nestleder. Den 
drives som en frivillig pasient

forening uten ansatte. I tillegg 
til hovedstyre har vi 7 lokal lag, 
fordelt fra nord til sør med egne 
styrer. Medlemstallet ligger på i 
overkant av 600 betalende.

Hva har du inntrykk av opptar 
pasientgruppen?
Den vanligste behandlings
formen ved de fleste typer 
dystoni, er injeksjoner av 
Botulinumtoxin i rammede 
muskler. Her er mange opptatt 
av å få bedring i behandlingen 
som gis. Det være seg intervaller, 
riktig diagnosti sering og ut 
førelse av injeksjonene. Sam
handling mellom tilbudene med 
nevrologer og fysioterapeuter 
er også et tema. Manglende 
kunnskap blant allmennleger 
om diagnosen er også ofte 
ut fordrende i mange sammen
henger. Symptomene ved 
dystoni er ofte lett synlige, og 
mange føler seg lett stigmati sert 
i det offentlige rom. Mer opp
lysning i samfunnet generelt om 
sykdommen ville også gjøre det 
lettere. Det er lett å trekke seg 
unna og isolere seg.

Å ikke bli trodd i det 
offentlige, det gjelder både i 

NAVsystemet og andre etater, er 
også gjennomgående.

Hvordan vil du beskrive 
pasientforeningen? Hva er 
styrkene deres? Hva er det 
viktigste fokuset for 
foreningen?
Jeg deltok på et landsdekkende 
likepersonsmøte i Stavanger, 
rett etter å ha fått diagnosen. 
Nevrologen som diagnostiserte 
meg, anbefalte meg sterkt å 
melde meg inn i foreningen. 
Inntrykket som satte seg, var 
at dette var en forening med 
medlemmer med utrolig mye 
kompetanse. Alle ble vennlig 
mottatt og et sterkt fellesskap 
kunne føles. Dette føler jeg vi har 
bygget videre på. Her møter du 
som en person, uten tittel, status 
eller fordommer, og da blir 
samtalene ærlige og utilslørte. 
Vi deler erfaringer på både godt 
og vondt, og lærer utrolig mye 
av hverandre. Vårt hovedfokus 
er å være et støttende nettverk 
for alle med dystoni. Gjennom 
likepersonsarbeid både ved 
møter, telefontjeneste og 
kontakt mail kunne hjelpe den 
enkelte. Vi gir ut medlemsblad 
to ganger i året, som vi prøver å 
fylle med faglig innhold i tillegg 
til referater fra aktiviteter. Spre 
kunnskap både til medlemmer, 
men også i samfunnet ellers 
om diagnosen. Hele tiden 
arbeide for at alle skal få en så 
god behandling som mulig. 
Gjennom samarbeid og respekt 
for hverandre arbeider vi hele 
tiden for å oppnå resultater.

Har dere et definert mål dere 
arbeider for å oppnå? 
Vårt mål er at helsepersonell 

skal kjenne til diagnosen, kunne 
tidlig stille riktig diagnose og at 
alle skal få den beste behandling 
som kan gis.

Slik du ser det, har korona
situasjonen rammet deres 
medlemmer på noen måte? 
Som for alle andre i samfunnet 
har pandemien ført til mer 
ensomhet. Dystoni er veldig 
følsom for psykiske påkjenninger 
i tillegg. Når det da blir mye 
negativt som skjer rundt oss, kan 
lett symptomene forsterkes og 
dagene bli mer krevende. Siden 
Norge har greid å styre på en slik 
måte at helsevesenet ikke har 
brutt sammen, har heldigvis de 
fleste fått injeksjonene innenfor 
akseptable tidsrammer. Dette 
har utrolig stor betydning for 
effekten av behandlingen. 
Nesten all møteaktivitet har 
vi måtte innstille, og dette er 
et utrolig stort savn. Vanligvis 
møtes vi med en god klem, noe 
som er blitt helt fjernt.

Hva mener dere har vært mest 
utfordrende i året som har gått? 
Både for pasientorganisasjonen 
som helhet og for den enkelte 
pasient? 
Å drive en pasientforening 
uten mulighet til fysiske 
møter, hverken mellom 
medlemmer eller internt i 
styret, har ikke vært enkelt. 
Vi har som mange andre, lært 
oss å ta i bruk den digitale 
plattformen. En del kan utføres 
greit rent praktisk, men dette 
erstatter ikke møtene fysisk. 
Diskusjonene i pausene, ved 
frokosten, lunsjen og samtalene 
rundt middagsbordene ved 
likepersonsmøtene, kan ikke 
erstattes digitalt. For den 
enkelte har nok dette blitt et 
savn, foreningen er blitt fjern. 
Vi har prøvd å bøte på noe med 
Webinar og lagt ekstra vekt 
på medlemsbladet.

Har det kommet noe positivt 
ut av pandemien sett fra ditt 
perspektiv? 

Når en får dette på avstand, tror 
jeg kanskje vi også gjennom 
denne krisen har lært noe. 
Verdien av sosial omgang, som 
ikke kan måles i kroner og øre. 
Kanskje har det åpnet øynene for 
at alt ikke kan tas for gitt.

Hva ser du på som den største 
utfordringen fremover? Både 
for pasientgruppen og for 
forskning og fagutvikling? 
De som rammes av dystoni er 
en forholdsvis liten gruppe, 
sammenlignet med en del 
andre diagnoser. En ønsker jo 
selvfølgelig at så få som mulig 
skal rammes, men samtidig gjør 
dette det vanskeligere på mange 
områder. Det er vanskeligere 
å få midler til forskning, og 
det er ikke så interessant for 
legemiddelindustrien. Mindre 
tid brukes i utdanningen av 
helsepersonell, og manglende 
kunnskap i samfunnet om 
ut fordringene sykdommen 
innebærer. 

Symptomene ved dystoni er 
ofte lett synlige, og mange 
føler seg lett stigmati sert i 

det offentlige rom. 
Johan Arnfinn Warvik,  

leder Norsk Dystoniforening

>>

Å kunne ha en arena 
der en kan være 

seg selv og ikke føle 
seg annerledes er 
utrolig verdifullt. 

Johan Arnfinn Warvik,  
leder Norsk Dystoniforening
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Hvordan synes du samarbeidet 
med fagmiljøet fungerer? 
I hele min periode i foreningen, 
har samarbeidet med fagmiljøet 
vært utrolig godt. Vi har kunne 
nyttiggjort oss av de beste 
nevro logene på fagfeltet, som 
har gitt oss utrolig verdifull 
informasjon. I tillegg gjennom 
kursrekken vi organiserte på 
fysioterapi i behandlingen, har 
vi også fått etablert god kontakt 
innenfor fysioterapifeltet. Det er 
blitt vesentlig større opp merk
somhet på betydningen av en 
kombinasjon av injeksjoner og 
fysioterapibehandling.

Er det noe fagmiljøet kan bli 
bedre på?
Kunnskapsdeling mellom de 
enkelte sykehusene innenfor 
fagfeltet, hadde jeg gjerne 
sett kunne vært bedre. Der 
diagnosen blir tatt alvorlig, 
fungerer behandlingen utrolig 
godt. Skifte av behandler fra 
gang til gang er ofte et uttrykk 
for at dystonibehandling er lavt 
prioritert. Når behandler ikke 

kjenner godt nok til pasienten, 
blir ofte effekten dårligere. Å 
være åpen for ny kunnskap 
på fagfeltet, ta i bruk nye 
behandling steknikker og utsyr, 
ønsker vi også.

Hva vil du trekke frem som 
positive erfaringer rundt 
samarbeid med fagmiljøet? 
Samarbeidet har gitt oss mulig
heten til å påvirke til bedrede 
rutiner ved behandling. Vi har 
også fått kunnskap, som vi igjen 
kan bruke i like personsarbeidet. 
Vi føler vi spiller en viktig rolle 
mellom pasient og behandler. 
Vi har tid til å lytte, og ofte har 
vi en stor grad av tillit. Da er 
det viktig at vi også innehar 
kunn skap om sykdommen og 
behandlingsmuligheter. Vi skal 
ikke behandle, men kunne forstå 
den enkelte.

Hvordan kan pasient foreninger 
være med å påvirke agendaen 
til forsknings institusjoner og 
helse forvaltningen? 
Ved å synliggjøre utfordringene 

som de med dystoni opplever, 
og gi de en stemme. Det er jo 
mangel på midler til forskning 
på feltet, som er den største 
utfordringen. Men jo mer vi 
kan synliggjøre oss, jo større 
sjanse er det til å bli tatt med i 
vurdering til prosjekt.

Hva gir det deg personlig 
å engasjere seg i pasient
foreningsarbeid? 
Jeg har fra jeg var ungdom hatt 
en stor trang til å engasjere meg 
i sosialt arbeid utenom jobb. Å 
komme inn i en pasientforening 
var noe helt nytt. Gjennom 
arbeidet har jeg blitt kjent 
med nye mennesker over hele 
landet, og fått venner for livet. 
Når du etter en kanskje lang 
telefonsamtale, med en som er 
langt nede og fortvilt, får en stor 
takk og ordene «du ga meg håp». 
Da er det lønn for innsatsen 
som ikke kan måles i noe. I til
legg har jeg fått kunnskaper 
innenfor et felt, som har vært 
helt fjernt fra mitt tidligere 
yrkes liv. Når helsa satte stopper 

for den jobben, var det utrolig 
godt å kunne føle at en fortsatt 
har en rolle. Å bruke både kropp 
og hode føler jeg bidrar til at jeg 
fungerer bedre også. Gjennom 
all informasjonen jeg har fått, 
har jeg også lært meg bedre å 
takle min egen dystoni.

Hva synes du er givende med 
arbeidet, og hva trives du best 
med i funksjonen som leder?
Å være leder har jeg vært største 
delen av livet, så det var ikke 
nytt. Jeg har aldri følt at jeg 
har vært noen ekspert på noe, 
men kan litt om ganske mye. 
Jeg har derfor vært avhengig av å 
bygge nettverk rundt meg, med 
flinke personer på hvert sitt felt. 
I foreningen har jeg tatt med 
meg dette, og har bygget team.  
Når en får det til å fungere, blir 
arbeidet for alle mye enklere og 
en får utrettet mye mer. Dette 
føler jeg at vi har lykkes utrolig 
godt med i foreningen. Jeg har 
aldri tatt meg selv høytidelig, 
liker godt å ha en spøk på lur. 
Noen ganger kan det kanskje 
ta litt tid før omgangstonen 
jeg er vant med fra nordmøre 
oppfattes rett. Vi gleder oss i 
hvert fall til å møtes, og trives i 
hverandres selskap. Det er også 
da kreativiteten blomstrer.

Hvordan arter en hverdag seg 
for deg? 
Som pensjonist har jeg egentlig 
nok tid til alt. Men jeg prøver 
å holde en døgnrytme som 
tidligere. Er oppe kl.07.00 nesten 
hver dag, men i motsetning 
til tidligere med jobb, kan 
frokosten bli lengre. God tid til 
litt frokosttv og kaffe. Har eget 
hus og hage og i tillegg arvet et 

småbruk bare noen kilometer 
unna, så dagene fylles opp med 
praktisk arbeid.

Hva liker du å gjøre i fritiden? 
En iboende trang etter å skape 
ting. Arvet et småbruk med en 
lang strandlinje. Her bruker jeg 
all min fritid, restaurering av 
hus og tillaging av alt som kan 
formes i tre. Etter å ha jobbet 
med stål i hele min yrkeskarriere 
ble fasinasjonen for å forme i tre 
stor. Å kunne lage utstyr som 
kan glede andre, gir også en 
ekstra inspirasjon. Da jeg fikk 
fem barnebarn på kort tid, løp 
fantasien løpsk. Har laget alt 
fra sjørøverskute, stupebrett og 
mange andre ting etter ønsker. 
Området er uten wifidekning 
og da kan en oppleve lek i sin 
naturlige form, kombinert med 
fisking og badeliv. Her bruker vi 
også mye tid sammen med gode 
venner. Jeg finner roen, og om 
noe av arbeidet gjør at dystonien 

i perioder blir mer aktiv, gir alt 
dette innhold i livet. Da lever jeg 
godt med litt ekstra smerter.

Beskriv deg selv med tre ord: 
Uhøytidelig, positiv og engasjert.

Hva engasjerer deg? 
Når jeg føler at jeg kan utgjøre en 
forskjell. Hvis min innsats kan 
gjøre noen andre glad.

Og hva provoserer deg? 
Ingen ting provoserer meg mer 
enn egoisme. Et samfunn hvor 
alle bare skulle være opptatt av 
seg selv og sitt eget, håper jeg 
vi ikke får. Koronapandemien 
har vel vist oss mange hva et 
fellesskap betyr. Veldig trist 
med dem vi har mistet på grunn 
av korona og all ensomheten 
mange har fått føle på. Mitt håp 
er at vi setter større pris på 
om gangen og fellesskapet i 
ettertid. Alt kan ikke kjøpes. 

Etter å ha jobbet 
med stål i hele min 

yrkeskarriere ble 
fasinasjonen for å forme 
i tre stor. Å kunne lage 
utstyr som kan glede 

andre, gir også en 
ekstra inspirasjon.

Johan Arnfinn Warvik,  
leder Norsk Dystoniforening

>>

Barnebarna nyter godt av Johan Arnfinns 
store skapertrang, som blant annet har gitt 
resultater i form av en seilskute.

Et arvet småbruk uten wi-fi stimulerer 
kreativiteten og legger til rette for et rolige 
dager. Her nytes livet tett på naturen.

18 19



Guido Alves

Leder ved NKB

Jeg kjenner Johan Arnfinn 
primært g jennom våre 
bruker medvirkningsfora 
der han alltid taler pasient-
gruppens sak. Han er en blid 
og engasjert mann som er 
lett å samarbeide meg. Han 
fremstår som en god lagspiller 
og er en flott ambassadør for 
dystoniforeningen.

Rolf Villanger

Varamedlem i styret NDF

Joff er en trivelig kar tvers 
ig jennom. Som leder er 
han unik. Hele styret blir 
til et sammensveiset team, 
likeverdige og som hjelper 
hverandre når det trengs. 
Det er mye arbeid, som vi 
ikke ser, som faller på en 
leder. Han er en fantastisk 
ressurs for Dystoniforeningen. 
Det sosiale er viktig, og vi 
har alle fått oppleve hans 
store g jestfrihet på Flemma. 
Det er en glede å få være med 
på laget. For meg er Johan 
Arnfinn en veldig god venn.

Sissel Buskerud

Nestleder NDF

Som person er Joff (som 
vi kaller han) en kjernekar. 
Blid, omtenksom og veldig 
familiekjær. Som leder i NDF 
g jør han en kjempejobb. 
Han er saklig, flink til å 
delegere. Lytter til andre og 
er god på å skape relasjoner. 
Vi har et godt samarbeid 
i styret. Han tar aldri en 
beslutning uten å konferere 
med oss i styret først.
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Hvilken bok leste du sist? 
Er ingen typisk lesehest, men 
noen bøker har jeg da lest. 
Det må helst være bøker med 
faglig innhold. Siden jeg fikk 
dystoni har jeg hatt glede av en 
del motiverende bøker. Startet 
med «Mulighetsloven» av Anne 
Mette Røsting og siste bok var 
«Endorfin som medisin» av Aili 
Kristina Hannisdal

Har du et overordnet mål du 
jobber mot? 
Prøver for det meste å være 
den beste utgaven av meg selv. 

Holde kropp og hode i aktivitet 
så mye som mulig, for dermed å 
kanskje kunne få et så godt liv og 
en så god alderdom som mulig.

Hva gjør du for å koble av? 
Bruker naturen. Ved fjorden 
helst, men en tur i fjellet inni
mellom gjør også under verker. 
Føler jeg akutt behov for mer 
sosial omgang, kan en tur til 
byen også være kjekt.

Og til sist – hva gjør du om 10 år? 
Legger aldri planer så langt 
frem i tid, men håpet er at jeg 

kan gjøre noe av det samme 
som i dag. Leder i foreningen 
er jeg ikke lenger da, men bidra 
med det jeg kan innenfor det 
som engasjerer meg, vil jeg 
forhåpentlig gjøre. ●

Kurset er utviklet av Norges Parkinsonforbund i 
samarbeid med Nasjonal kompetanse tjeneste for 
bevegelses forstyr relser og klinikere. Det kan også 
fungere som et oppslagsverk hvor du enkelt får 
svar på det du lurer på.

Kurset er laget av parkinson sykepleier 
Ragnhild S. Støkket, klinisk ernæringsfysiolog 

Asta Bye og klinisk ernæringsfysiolog Ida 
Kristiansen og utviklet av Helsekompetanse.no.

https://www.kompetansebroen.no/courses/parkinson-
matvett-pa-nett

Parkinsonmedisin
Målgruppe: Kurset er først og fremst laget for ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien, 
men kan også anvendes av helsepersonell på sykehus eller studenter under helsefaglig 
utdannelse. Kurset er godkjent av Norsk Sykepleieforbund (NSF) som meritterende med 
totalt 6 timer. Kurset kan tas med og uten kursbevis.

I dette kurset om parkinsonmedisin vil helse
personell lære mer om Parkinsons sykdom og 
medisinering. Kurset kan gjennomføres som et 
opplæringsprogram, eller tas i bruk som et opp
slagsverk i klinisk hverdag. Det gir gode løsnings
forslag på en rekke utfordringer knyttet til 
Parkinsons sykdom og medisinering.

Kurset Parkinsonmedisin er et åpent nettkurs 
som er utviklet av Norges Parkinsonforbund sammen 
med Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelses
forstyrrelser (NKB) og Greverud sykehjem. 

INNHOLD:
Kurset inneholder en omfattende oversikt over 
løsnings forslag ved utfordringer knyttet til 

parkinson. I tillegg er det utarbeidet en ordliste 
over vanlige symptomforklarende ord og uttrykk. 

Helsepersonell kan benytte dette som et opp
slags verk i sin arbeidshverdag, eller ta det som et 
helhetlig kurs.

Dersom du ønsker å ta hele kurset vil det ta 
omkring seks timer å gjennomføre.

Faglig ansvarlige for nettkurset: Michaela 
D. Gjerstad, nevrolog og overlege ved Nasjonal 
kompetanse tjeneste for bevegelsesforstyrrelser 
(NKB). Ragnhild Støkket, helsefaglig rådgiver i 
Norges Parkinsonforbund. 

https://www.kompetansebroen.no/courses/nettkurs-i-
parkinsonmedisin?o=ahus

Matvett på nett
Målgruppe: helsepersonell som driver pasientnært 
arbeid i relasjon til personer med parkinson.

HAR DU ØNSKER OM Å 
UTVIDE KOMPETANSEN DIN?
Sjekk ut e-læringskurs

 
E-LÆRING 
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Ulike koronavirus for
år saker i de fleste 
til fellene vanlig for
kjølelse hos men nesker, 

mens noen koronavirus kan 
forårsake influensalignende 
sykdommer med potensielt 
alvorlig forløp. SARSCoV2 er 
et koronavirus som forårsaker 
covid19 infeksjon. En nylig 
publisert studie med til sammen 
drøye 3500 innlagte pasienter 
med bekreftet covid19 infeksjon 
rapporterer at over 80 % hadde 
nevrologiske symptomer basert 
på selvrapport og nevrologisk 
undersøkelse. Symptomene 
spenner fra milde og uspesifikke 
til, i enkelte tilfeller, mer 
alvorlige og livstruende. 
De fleste symptomene er av 
uspesifikk karakter og dreier 
seg om svimmelhet, hodepine 
og forvirring. Mer alvorlige 
tilstander som akutt encefalo
pati, koma og slag rammer et 
fåtall, men er assosiert med et 
negativt sykdomsforløp og økt 
risiko for død [1]. Halvannet år 
inn i pandemien viser nevro

logisk påvirkning å være 
vanligere ved covid19 infeksjon 
enn ved andre virusinfeksjoner. 
For de fleste er likevel de nevro
logiske symptomene forbi gående.

Anosmi/ageusi (tap av lukt 
og smakssans) er et spesielt 
hyppig symptom ved covid19 
infeksjon, og kan være eneste 
symptom for mange med et 
benignt sykdomsforløp. For 
noen går dette over etter noen 
dager, mens for andre vedvarer 
symptomet over tid [3, 4]. 
Symptom likheten mellom 
anosmi ved covid19 og hyposmi 
i prodromalfasen av Parkinsons 
sykdom (PS) vekker interesse, 
og flere har stilt spørsmålet 
om dette kan indikere en 
felles sykdomsmekanisme 
(for eksempel [2, 5]). Til nå er 
det rapportert noen ytterst få 
tilfeller av akutt debuterende 
parkinsonisme etter infeksjon 
med covid19, selv med mange 
millioner bekreftet smittede. 
Etter det vi har kjennskap til er 
det publisert fire pasienthistorier 

som beskriver et forløp med 
parkinsonisme i forbindelse med 
covid19 infeksjon (en kvinne, 
tre menn; debut 332 dager etter 
covid19 diagnose)[69]. Ingen av 
pasientene rapporterte tegn på 
prodromal sykdom, eller hadde 
kjent genetisk predisposisjon 
for PS. Bildediagnostikk viste 
redusert dopaminerg funksjon 
i de nigrostriatale baner hos tre 
av tilfellene, mens ingen tegn 
til patologi ble funnet hos det 
siste tilfellet [9]. To av pasientene 
responderte på enten Levodopa 
[8] eller dopaminagonist og 
antikolinergika [7], en var 
ikkeresponsiv ved gjennomført 
apomorfintest og de motoriske 
symptomene forbigående [6], 
mens hos siste pasient for
svant de parkinsonistiske 
symptom ene innen et døgn 
etter oppstart av antiviral 
behandling og tilførsel av 
rekon valesensplasma [9]. 
Disse rapportene har sammen 
med anosmisymptomene ved 
covid19 og enkelte fellestrekk 
i nevropatologien [10] dannet 

Utbruddet av covid-19 har siden vinteren 2019 hatt store konsekvenser med høy sykdoms-
byrde og dødelighet i en rekke land. Samtidig har pandemien gitt store sosiale, økonomiske 
og helsemessige utfordringer som følge av strenge smittevernstiltak og sosial nedstenging, 
også i land med færre dødsfall og mindre press på helsetjenesten. Hvordan pandemien vil 
påvirke helse og livskvalitet i årene som kommer er fortsatt i stor grad uvisst, men det er 
klart at et utvalg som har blitt rammet av infeksjonen vil slite med senvirkninger. Av disse 
senvirkningene vil noen være av nevrologisk karakter. Det spekuleres også i en økning av 
nevrodegenerative lidelser som følge av covid-19.

AV Eldbjørg Fiske, ph.d- Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser

ER COVID-19 
INFEKSJON EN 
POTENSIELL 
UTLØSER AV 
PARKINSONS 
SYKDOM?
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Halvannet år inn i pandemien 
viser nevrologisk påvirkning å være 

vanligere ved covid-19 infeksjon enn 
ved andre virusinfeksjoner.

Eldbjørg Fiske

grobunn for spekulasjoner 
rundt spørsmålet om covid19 
pandemien vil øke forekomsten 
av PS i tiden som kommer [5, 1113].

Enkelte tidligere virus
epidemier har vært assosiert 
med påfølgende økt forekomst 
av parkinsonisme. Den mest 
kjente er spanskesyken, for
år saket av et influensa A 
virus, som ble etterfulgt av 
en bølge av postencefalitt 
parkinsonisme rundt 115 år etter 
virussykdommen [14]. I ettertid 
er assosiasjonen mellom disse 
to sykdomsbølgene trukket i 
tvil, siden det er dokumentert 
at noen tilfeller oppstod før 
selve influensaepidemien 
[15, 16]. Tilfeller av postviral 
parkinsonisme på 1970tallet 
med påfølgende patologiske 
undersøkelser har vist noe 
diskrepans i forhold til PS i de 
nevropatologiske funnene, med 
utbredt dobbeltsidig celletap 
i både substantia nigra og 
locus coeruleus. Det ble heller 
ikke funnet Lewylegemer 
eller plakk, men snarere glia
arr og nevrofibrillære floker 
[17]. Disse funnene sam
svarer slik ikke med dagens 
patologikriterier for PS [18]. 
På den annen side er det påvist 
høyere nivåer av antistoffer 
mot vanlig forkjølelsesvirus fra 
koronafamilie hos personer med 
PS enn hos personer uten PS [19] 

og en publisert metaanalyse 
viser at gjennomgått infeksjons
sykdom øker risiko for utvikling 
av PS med 20 % [20], som gir 
gro bunn for spekulasjonene 
rundt en sammenheng. 
Symp tom atologien ved infek
sjons utløst parkinsonisme 
er beskrevet som noe ulik PS 
med akutt symptomdebut, 
myoklonus, cerebellare eller 
pyramidebanetegn og liten 
eller ingen effekt av tradisjonell 
parkinsonbehandling [16]. Det 
foreliggende kunnskaps grunn
laget er følgelig ikke entydig. 

En av SARSCoV2s viktigste 
inngangsporter til kroppen 
er celler i alveolene i lungene, 
der det binder til angio tensin
konverterende enzym 2 (ACE2) 
[21, 22]. ACE2 finnes også på 
en rekke andre celletyper, 
mellom annet nevroner og 
glia celler, og viruset kan derfor 
potensielt infisere hjerneceller. 
En transnevronal transport 
fra perifere nevroner (for 
eksempel via nervus vagus), 
eller fra nesen via nervus 
olfactorius, debatteres som en 
alternativ inngangsport fra 
perifert vev til hjernen [23], 
selv om det hos mennesker 
ikke finnes direkte forbindelse 
mellom bulbus olfactoris 
og substantia nigra, eller 
grunnlag for å anta at substantia 
nigra er spesielt utsatt [16]. 

Mulig sammenheng 
mellom covid-19 og PS 
(adaptert fra [2])
Det er g jort en rekke observasjoner om mulige 
sammenhenger mellom covid-19 og PS, men 
datagrunnlaget er fortsatt knapt. 

1.  Virus fra koronavirusfamilien er vist å 
infisere sentralnervesystemet via nesen med 
påfølgende nevrontap i dyrestudier

2.  Hyposmi/anosmi er godt dokumentert 
ved covid-19 og er et vanlig prodromalt 
symptom ved Parkinsons sykdom

3.  Enkelte tilfeller med parkinsonisme og 
lesjoner i basalgangliene har blitt beskrevet 
ved covid-19 infeksjon

4.  Påvist høyere CSF-nivåer av antistoff 
mot mot vanlig forkjølelsesvirus fra 
koronafamilien hos personer med PS enn 
personer uten PS

5.  Tilstedeværelse av SARS-CoV-2 
sin  cellulære inngangsport ACE2 i 
nervesystemet, selv om betydningen er 
omdiskutert

6.  Kasusrapporter om fire pasienter med 
debut av parkinsonisme under/kort tid etter 
covid-19 infeksjon

7.  Angiotensinsystemet som er involvert i 
covid-19-patogenesen kan være viktig i 
nevroinflammasjon og nevrodegenerative 
mekasismer sett ved PS.

8.  SARS-CoV-2-proteiner kan interagere med 
proteiner involvert i biologiske mekanismer 
som utfordrer proteinhomeostasen og kan 
føre til feilfolding og proteinaggregering

Hva taler mot en sammen-
heng mellom Covid-19 
og utvikling av PS
1.  Veldig få tilfeller av parkinsonisme er 

dokumentert på tross av mange millioner 
bekreftede covid-19 tilfeller

2.  Hos primater (inkl. mennesker) er det 
ikke direkte forbindelse mellom bulbus 
olfactorius og substantia nigra – noe som 
taler mot at viruset sprer seg fra nesen til 
basalgangliene

3.  De akutte tilfellene rapportert er kanskje 
parkinsonisme, snarere enn PS, og to av 
tilfellene har vist seg å være reversible

4.  Bildediagnostiske funn er ikke entydige eller 
spesifikke for PS

5.  Tradisjonell medikamentell behandling 
for PS har ikke alltid effekt på post-viral 
parkinsonisme
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Hypotesen om en årsaks sammen heng 
mellom covid-19 infeksjon og utvikling av PS 
i årene som kommer er per nå spekulasjoner 

og baserer seg på lite robuste data. 
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R E F E R A N S E R

Den kraftige immunresponsen 
(cytokinstormen) som sees hos 
enkelte pasienter med covid19, 
mediert via tumor nekrosefaktor 
og interleukin1 beta, kan 
være med på å svekke blod
hjernebarrieren og slik gjøre 
hjernevevet mer mottakelig 
for infeksjon [24]. Skadene på 
blodhjernebarrieren kan være 

forbigående eller permanent og 
gi opphav til nevrodegenerasjon 
eller encefalitt [25, 26]. Likevel er 
kun et fåtall tilfeller av virus
DNA i CSF rapportert [27], mens 
det i en post mortemstudie 
fantes SARSCoV2 RNA og 
proteiner i hjernen etter Covid19 
infeksjon [28]. I de fleste tilfeller 
ble viruset ikke detektert i 

stor forskningsinnsats over lang 
tid med godt designede studier 
og bruk av ulike metoder før en 
kommer nærmere et svar. Før 
det foreligger mer robuste data 
er det ikke tjenlig å spekulere i 
økt risiko for alvorlige utfall hos 
dem som har blitt rammet. 

I Norge pågår den nasjonale 
studien «Hjernehelse ved 
covid19». Studien koordineres 
fra Oslo universitetssykehus og 
inkluderer pasienter som har 
vært innlagt med covid19, og 
som henvises til nevrologiske 
avdelinger med nevrologiske 
symptomer som følge av covid
19. Pasienten følges opp etter 
6 og 12 måneder og studien 
skal kartlegge hjernerelaterte 
symptomer og eventuelle skader 
hos dem som har vedvarende 
symptomer utover 6 og 12 
måneder etter gjennomgått 
infeksjon. Studien samarbeider 
også med et europeisk prosjekt 
«The European Academy 
of Neurology (EAN) Neuro
Covid ReGistry (ENERGY)». 
Fremover vil det også være gode 
muligheter for å se på helseutfall 
knyttet til covid19 infeksjon ved 
bruk av data fra ulike registre og 
helseundersøkelser. 

Den store innsatsen som gjøres 
i forskningsmiljøer verden over 
knyttet til prosjekter rundt 
pandemien savner sidestykke 
og har potensiale til å generere 
ny kunnskap på mange ulike 
felt. Håpet er at noen av disse 
prosjektene kan bidra med 
viktige brikker til puslespillet 
om patogenesen ved PS og andre 
kroniske nevrologiske lidelser. ●

CSF hos personer med SARS
CoV2 utløst encefalitt som kan 
indikere at de nevrologiske 
symptomene er et resultat av 
immunologiske prosesser [29]. 
Enkelte virustyper har i dyre 
og cellemodeller vist å øke 
nevronal produksjon av alpha
synuklein [30, 31], og enkelte 
har hypotetisert at vedvarende 
høye nivåer av alfasynuklein 
vil medføre aggregering [32], 
og muligens nevronal celledød 
[31]. En modulering av en rekke 
intracellulære prosesser knyttet 
til mellom annet lipid og 
protein metabolisme, mito
kondrie funksjon og cellenes 
stressrespons er foreslått 
å fremskynde cellulær 
aldring og en mulig link til 
nevrodegenerasjon [12].

Hypotesen om en årsaks
sammen heng mellom covid19 
infeksjon og utvikling av PS i 
årene som kommer er per nå 
spekulasjoner og baserer seg på 
lite robuste data. Selv om det 
sannsynligvis er et samspill 
mellom mange ulike genetiske 
og miljømessige faktorer som 
utgjør den totale risikoen for å 
utvikle PS, er det mye vi ikke vet 
om hvordan virusinfeksjoner 
generelt og covid19 infeksjon 
spesielt påvirker hjernehelse. 
Det kan hende gjennomgåtte 
virusinfeksjoner vil vise seg 
å ha en plass i en modell for 
sårbarhetsberegning for PS i 
fremtiden, men per nå er det 
ikke grunnlag for å hevde at 
denne pandemien vil gi en bølge 
av Parkinsons sykdom, eller 
parkinsonisme, i fremtiden. Det 
vil i tiden som kommer kreve en 

26 27



 
PH.D.-PORTRETT 

ALDER: 43

UTDANNING: LEGE

UTDANNET HVOR: NTNU

BAKGRUNN: LEGE OG STIPENDIAT INSTITUT T FOR NEVROMEDISIN OG 
BEVEGELSESVITENSK AP

NÅVÆRENDE ARBEIDSPL ASS OG STILLING: LEGESPESIALIST 
VED NEVROLOGISK AVDELING, ST. OL AVS HOSPITAL (50 %) OG 
UNIVERSITETSLEKTOR NTNU (50 %)

ER OGSÅ MEDLEM AV REFERANSEGRUPPEN VED NASJONAL 
KOMPETANSETJENESTE FOR BEVEGELSESFORST YRRELSER OG FAGRÅDET 
TIL NORSK PARKINSONREGISTER OG BIOBANK

ST YREMEDLEM NORMODIS

TITTEL AVHANDLING: «ASPECTS OF EARLY PARKINSON’S DISEASE. ODOR 
IDENTIFICATION, IMAGING CHARACTERISTICS AND CANCER IN LRRK2 
MUTATION CARRIER»

BJØRG JOHANNE 
WARØ

AV: Eldbjørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.

Hvordan begynte du å jobbe 
med prosjektet? Og hvorfor 
falt valget på akkurat 
Parkinsons sykdom?
Under medisinstudiet syntes jeg 
at nevrologi og nevrovitenskap 
var det mest spennende fagfeltet, 
og ble derfor veldig glad da jeg 
fikk jobb på nevrologisk avdeling 
på St. Olavs hospital. Jeg hadde 
jobbet der et lite år da jeg i en 
periode hadde mye postarbeid 
med professor Jan Aasly. Vi kom 
i prat om forskningen hans, og 
etter faglige diskusjoner med 
Aasly forsto jeg at dette var et 
felt jeg kunne tenke meg å forske 
innenfor. Både muligheten til 
å jobbe med en sykdom som er 
såpass vanlig, men samtidig 
en sykdom som er såpass 
dårlig forstått gjorde fagfeltet 
forlokkende for meg. Deretter 
gikk det fort og midlene til et 
ph.d.prosjekt kom på plass i 
løpet av kort tid. 

Beskriv bakgrunnen for ditt 
forskningsprosjekt? 
Parkinson sykdom (PS) er 
definert som en bevegelses
forstyrrelse, men de fleste av 
pasientene opplever også en 
rekke ikkemotoriske symp
tomer i løpet av sykdoms
forløpet, som dårlig luktesans. 
Flere av disse ikkemotoriske 
symptomene kan oppstå mange 
år før de motoriske og utgjøre et 
forvarsel på sykdommen. Denne 
perioden kalles prodromalfasen 
av PS og er av stor interesse da 
den åpner for tidlig diagnose 
og målrettet nevroprotektiv 
behandling når slik behandling 
utvikles. 

Årsaken til PS er fremdeles 
ukjent, men mutasjoner i en 
rekke gener kan forårsake 
sykdommen, deriblant ulike 
mutasjoner i LRRK2 genet. 
Ved å studere friske LRRK2 
mutasjonsbærere kan man få 
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innblikk i prodromalfasen av 
PS. Professor Aasly har siden 
1998 fulgt en veldig stor gruppe 
med parkinsonpasienter fra 
MidtNorge. Pasienter fra denne 
kohorten var tungt involvert i 
originalstudien som avdekket 
LRRK2 G2019S, som er den 
vanligste LRRK2 mutasjonen. 
2–3 % av PS pasienter i Midt
Norge har mutasjonen. 

I mitt arbeid har jeg under 
søkt både pasienter med idio
patisk PS, LRRK2 PS, friske 
mutasjonsbærere og friske 
kontroller. Målet var å 
under søke om kliniske og 
billeddiagnostiske trekk ved 
tidlig PS er assosiert med å bære 
en mutasjon i LRRK2 genet eller 
kunne identifisere individer 
med økt risiko for å utvikle 
syk dommen. Da flere av gen
mutasjonene som forårsaker PS 
har blitt forbundet med kreft, 
ønsket jeg også å undersøke om 
LRRK2 mutasjonsbærer har økt 
risiko sammen lignet med iPS
pasienter.

Hvordan var arbeidet med 
doktorgraden, har det 
vært spesielle utfordringer 
undervegs? Hva har vært det 
kjekkeste?
Arbeidet med doktorgraden 
har vært veldig lærerikt og 
spennende. Underveis har jeg 
hatt god oppfølging av min 
hovedveileder Jan Aasly og 
biveileder Asta Håberg. Jeg har 
vært spesielt heldig som har 

blitt inkludert i internasjonale 
forskningsprosjekter og gjen
nom disse kommet i kontakt 
med noen av de fremste 
klinik erne og forskerne innen 
Parkinsonforskningen. 

Den største utfordringen 
under veis har nok vært at konti
nui teten i arbeidet ble avbrutt av 
sideutdanning i nevrokirurgi og 
foreldre permisjon. 

Hva har arbeidet ditt bidratt 
med til feltet?
Redusert luktesans er et vanlig 
ikkemotorisk symptom ved 
og mulig tidlig biomarkør på 
PS. Våre studier bekreftet at 
iPS pasienter har dårlig lukte
sans allerede ved diagnose
tidspunktet, mens dette er 
mindre uttalt for LRRK2 
PS. Det var ingen forskjell i 
lukte sansen mellom friske 
mutasjons bærere og ikke
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bærere fra LRRK2 familier. 
Mutasjonsbærere hadde 
imidlertid dårligere motorisk 
skår og dårligere DAT SPECT 
opptak (som indikerer færre 
friske dopaminproduserende 
nevroner i basalgangliene) enn 
ikkebærere. Da vi sammen
lignet friske bærere av to 
ulike LRRK2 mutasjoner 
(G2019S og R1441G) var de 
ikkemotoriske symptomene 
milde, men forskjellige. 
G2019S bærere hadde dårligere 
motorisk skår, større søvn
forstyrrelser, men bedre evne 
til å identifisere lukter enn 
R1441G bærere. Sammenlignet 
med friske kontroller uten 
familiehistorie med PS, hadde 
friske mutasjons bærere 
dårligere luktidentifiserings
evne, lavere bulbus olfactorius 
volum og mindre entorhinal 
cortex areal. Redusert areal 
i entorhinal cortex kan være 
en sårbarhetsfaktor hos friske 
LRRK2 mutasjonsbærere. Nevro
anatomiske korrelat til redusert 
luktidentifiseringsevne synes å 
være forskjellig i LRRK2 PD og iPS. 

PS pasienter er generelt 
rapportert å ha lavere kreftrisiko 
enn normalbefolkningen. 
Vi fant imidlertid at LRRK2 
mutasjonsbærere hadde høyere 
kreftrisiko enn pasienter med 
iPS. Denne økte kreftrisikoen 
var hovedsakelig drevet av 
assosiasjonen mellom å bære 
mutasjonen og brystkreft 
hos kvinner. 

Jeg ønsker å jobbe videre 
med Parkinsons sykdom, 

både klinisk og som forsker.
Bjørg Johanne Warø

Dette arbeidet avdekker 
fenotypiske forskjeller mellom 
LRRK2 assosiert PS og iPS, og 
mellom friske bærere av ulike 
LRRK2 mutasjoner som befinner 
seg i den premotoriske fasen av 
sykdommen. Arbeidet indikerer 
også at en kombinasjon av 
MRavledede og kliniske mål 
kan benyttes i prediktive 
modeller for å identifisere 
individer i risiko for å utvikle PS.

Hvilke planer har du videre, 
vil du fortsette å forske? 
Vil du fortsette å jobbe med 
denne sykdommen?
Jeg ønsker å jobbe videre med 
Parkinsons sykdom, både 
klinisk og som forsker. Det 
kommende året skal jeg jobbe 
50% klinisk som lege ved nevro
logisk avdeling på St. Olav og 
50% som emneansvarlig for 3 
årskurs på medisinstudiet ved 
NTNU. I klinikken ser jeg i all 
hovedsak parkinsonpasienter. 
Jeg er involvert i flere forsknings
prosjekter på sykdommen. Vi 
har siden 2012 deltatt i PPMI 
(Parkinson’s Progression 
Markers Initiative) og skal fort
sette i denne studien. I tillegg 
skal jeg jobbe med både NOPARK 
og STRATPARK studiene som 
professor Tzoulis ved Haukeland 
er prosjektleder for. Jeg har også 
egne data som jeg skal analysere 
og skrive sammen. ●

Årsaken til PS er 
fremdeles ukjent, men 
mutasjoner i en rekke 
gener kan forårsake 

sykdommen, deriblant 
ulike mutasjoner i 

LRRK2 genet.
Bjørg Johanne Warø
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PARKINSONNET 
TIL HELE LANDET!

AV: Karen R. Simonsen, koordinator, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser 
og ParkinsonNet Rogaland og Michalea D. Gjerstad, overlege, ph.d, Nevrologisk avdeling og 
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus og 
ParkinsonNet, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger  

FOTO: Anette Bekkelund, Norges Parkinsonforbund

Pilotprosjektet er fullført og nå starter nasjonal utrulling av ParkinsonNet. 
Helsepersonell over hele landet vil nå få mulighet til å delta i nettverket 
og styrke faglig kompetanse innen Parkinsons sykdom (PS). 

Systematisk opplæring og 
del takelse i nettverket vil gi 
helsepersonell et bedre utgangs
punkt for å kunne gi best mulig 
behandling for personer med 
PS. Det tverrfaglige nett
verket består per nå av fysio
terapeuter, ergoterapeuter, 
logopeder og sykepleiere. Fag
gruppene kommer fra 
kommune helse tjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og 
privat praksis. Kommunikasjon 
på tvers av disse faggruppene 
er essensielt for ParkinsonNet
modellen og bidrar til sam
handling på tvers av institu
sjoner, i tillegg til faggrupper. 

Helseregionene i Norge 
har i sam arbeid med Norges 
Parkinsonforbund og Helse
direktoratet, Rikshospitalet og 
Nasjonal kompetanse tjeneste for 
bevegelses forstyr relser laget en 
plan for utrulling. Den nasjonale 
koordi nerings funksjonen 
av dette tillegges NKB ved 
Helse Stavanger. Sammen 
med dyktige fagpersoner 
med høy faglig kompetanse 
bruker representanter og 
erfaringer fra pilot prosjektet 
er det nå dannet et godt 
grunn lag for å bistå helse
regionene i implementering 
av ParkinsonNet. 

ParkinsonNet består per i 
dag av ca. 500 helsepersonell 
som har gjennomført grunnkurs 
i ParkinsonNet og er med i 
nett verket i Rogaland og Oslo. 
Nå står resten av landet for tur. 
Målet er at personer med PS 
skal få likeverdig og best mulig 
behandling og oppfølging 
av kompetent og relevant 
helsepersonell uansett hvor 
de bor i Norge. Fagpersoner 

H VA ER 
PA RKIN SONNE T
ParkinsonNet har som over-
ordnet mål å utvikle en 
helse tjeneste som skal 
bidra til at personer med 
Parkinsons sykdom og atypisk 
parkinsonisme får optimal 
behandling og best mulig liv-
skvalitet der de bor. Dette 
oppnås ved systematisk 
opp læring av fagpersoner, 
tverrfaglig samarbeid mellom 
faggruppene, helsetjenesten 
og kommunene, samt 
involvering av brukeren.

PA RKIN SONNE T 
FAG PER SON REG IS TER
Oversikt over fagpersoner 
i Norge som har kunnskap 
om/eller spesiell interesse 
for parkinson og Parkinsons 
sykdom. Fagperson registeret 
finner du på www.parkinson.no

som deltar i ParkinsonNet 
registrerer sin kompetanse i et 
fagpersonregister. Fagperson
registeret bidrar vesentlig til 
at både pasienter og annet 
helse personell kan finne fag
personer med kompetanse 
innen for PS i nærheten. Per i dag 
administreres dette fra Norges 
Parkinsonforbund. 
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BRITT INGER 
SKAANES

AV: Eldbjørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.  /  FOTO: Terje Rakke

 
PORTRETT 

ALDER: 48 ÅR

UTDANNING/BAKGRUNN: JEG ER SAMFUNNSVITER (CAND.POLIT.) MED 
HOVEDFAG I PEDAGOGIKK OG HAR I TILLEGG EN PÅBEGYNT MASTER 
I LEDELSE (MASTER OF MANAGEMENT) FRA BI. FØR JEG BEGYNTE I 
NORGES PARKINSONFORBUND KOM JEG RET T FRA JOBB SOM LEDER FOR 
FAGAVDELINGEN OG FAST STEDFORTREDER FOR GENERALSEKRETÆR HOS 
NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING. VIDERE HAR JEG BL ANT ANNET 
8 ÅRS ERFARING FRA ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET OG FLERE ÅR 
I RØDE KORS.  

HVORFOR: AKTUELL SOM NY GENERALSEKRETÆR I NORGES 
PARKINSONFORBUND
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Hva tenker du om stillingen 
som generalsekretær i 
Parkinsonforbundet?
Jeg tenker at det er en 
utrolig viktig jobb og er både 
takknemlig, glad for og stolt av 
tilliten jeg er vist. Det fører stort 
ansvar med jobben og jeg ser 
fram til å gjøre en innsats for 
mennesker med parkinson og 
deres pårørende. Jeg har stor tro 
på samarbeid og dialog mellom 
forskningsmiljøer, fagmiljøer og 
alle de som lever med parkinson. 
Forbundet har en viktig rolle her. 

Hvordan var forholdet ditt 
til denne sykdommen/
pasientgruppen før?
Jeg har lite forhold til sykdom
men fra før og mye å lære her. 
Men jeg blir fort engasjert i det 
jeg holder på med, og merker 
allerede at historiene til de som 
er rammet at parkinson og deres 
pårørende berører meg. 

Hva har du lært så langt?
Mye! Jeg har blitt kjent med 
mange hyggelige, engasjerte 
mennesker som villig deler sine 
historier. Det er jeg glad for. Jeg 
ser og hører at sykdommen arter 
seg svært ulikt.  

Hvordan har det vært å starte i 
ny jobb midt i en pandemi med 
mye hjemmekontor?
Det er krevende å bli kjent med 
nye mennesker fra hjemme
kontor, men det er også en god 
anledning å tenke nytt. Teams 
gir muligheter til å for holdsvis 
raskt og effektivt å treffe mange 
på kort tid. Vi har blant annet 
invitert til regionale inn spills
møter med våre fylkes og lokal
foreninger, og på to uker har jeg 

fått hilse på tillitsvalgte fra hele 
landet. 

Jeg gleder meg til å få møte 
enda flere i fagmiljøet rundt 
parkinson etter hvert som flere 
møteplasser åpner opp igjen. 
Inntil da deltar jeg også gjerne i 
digitale møter. 

Og et naturlig oppfølgings
spørsmål  er du god på 
digitale løsninger? 
Jeg skal ikke skryte på meg 
at jeg er god, men jeg er i alle 
fall nysgjerrig og lærevillig. 
Jeg tenker dette er framtiden. 
I høst tok jeg et spennende studie 
på BI «Tilstedeværende ledelse – i 
en digital tid». Her testet vi ut 
ulike digitale kommunika sjons
plattformer og det var veldig 
nyttig. Det finnes så mange bra 
og spennende muligheter.

Hva tar du med deg fra 
tidligere erfaringer når du 
starter på et nytt felt?
Å lytte og å være tålmodig mener 
jeg er viktige egenskaper. Å 
akseptere og å sette pris på ulikhet. 

Hva mener du er de 
mest negative følgene 
av koronapandemien for 
pasientgruppen?

Jeg har lite forhold til sykdom men fra 
før og mye å lære her. Men jeg blir fort 

engasjert i det jeg holder på med

Britt Inger Skaanes

En brukerundersøkelse Norges 
Parkinsonforbund gjennomførte 
høsten 2020 sammen med 
Statens helsetilsyn viste at 
pandemitiden har påvirket 
helsetilbudet til personer med 
parkinson og ført til redusert 
helse og livskvalitet for mange 
(https://www.helsetilsynet.
no/globalassets/opplastinger/
publikasjoner/rapporter2020/

helsetilsynetrapport6_2020.
pdf). Dette hører jeg også nå 
når jeg snakker med de som er 
rammet av sykdommen. Mange 
tilbud og aktiviteter er avlyst 
eller satt på vent, mange er 
redde for å delta på det lille som 
er av tilbud og det vil nok være 
et stort etterslep å ta igjen når 
samfunnet etter hvert åpner 
opp igjen. 

Har dette påvirket arbeidet til 
Parkinsonforbundet, tror du?
En del av våre fylkes og lokal
foreninger har hatt lite tilbud 
til sine medlemmer det siste 
året, men vi ser også eksempler 
på foreninger som har tatt i 
brukt nye digitale plattformer 
for å opprettholde tilbud. 
Parkinsonforbundet har på alle 
nivåer i organisasjonen blitt mer 
digitale gjennom pandemien. 
Det har vært arrangert en rekke 
webinarer med like temaer, 
vi har utviklet nettkurs for 
likepersoner og helsepersonell, 
det har vært produsert filmer, 
og det har vært gjennomført 
samlinger med tilbud om alt fra 
sosialt samvær og ulik trening 
som f.eks. boksing. 

Har det kommet noe positivt 
ut av det siste året?
Definitivt. Vi har lært mye 
vi må ta med videre. Digitale 
løsninger har kommet for å bli. 
Ikke som erstatning for, men 
som supplement til det fysiske. 
Digitale løsninger er effektive 
og gir også en unik mulighet å 
nå grupper vi ikke så lett ville nå 
ellers. Digitale løsninger kan for 
eksempel gjøre det lettere å delta 
hvis man bor langt fra fysiske 
møteplasser eller er i dårlig form. 

Helsevesenet har også i 
større grad begynt å ta i bruk 
digitale tjenester. Dette håper jeg 
kan bidra til mulighet for mer 
fleksibel oppfølging. Og heller 
ikke her skal det erstatte fysisk 
kontakt, men tenk så fint det for 
eksempel kan være å ikke alltid 
trenge å reise til sykehuset for 
å ha kontakt med nevrologen. 
Etter hvert håper vi de digitale 
plattformene også kan føre 
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Å kunne ha en arena der en kan 
være seg selv og ikke føle seg 

annerledes er utrolig verdifullt. 

Britt Inger Skaanes

til at det blir mer tverrfaglig 
oppfølging på tvers av spesialist 
og kommunehelsetjenesten. 

Hva mener du blir viktig 
i tiden fremover for 
pasientgruppen og forbundet?
ParkinsonNet skal snart rulles ut 
over hele landet. Dette vil bidra 
til å gi personer med parkinson 
og pårørende over hele landet 
bedre oppfølging. Vi skal bidra 
med brukermedvirkning i 
modellen på alle nivåer og gjøre 
alt vi kan for at dette skal bli 
bra. Arbeidet blir både krevende 
og spennende, men mest av alt 
kjenner vi på at vi har en viktig 
rolle å spille. Det mange andre 
som følger med på arbeidet fordi 
modellen trolig skal brukes for 
andre diagnoser senere. 

Parkinsonregisteret er 
også kjempeviktig, vi har lyst 
til å bidra så det blir mer fart på 
registreringen over hele Norge. 
Å samle inn data på denne 
måten kan både gi oss svar på 
mange ubesvarte spørsmål og 
avdekke utilsiktede forskjeller 
i behandlingen. 

Ikke minst er det viktig for 
alle med parkinson å komme i 
gang med aktiviteter igjen etter 
over ett år hvor det meste har 
stått mer eller mindre stille. 
Enten aktivitetene er hos oss 
eller et annet sted. 

Karen Herlofson

 
EN DAG MED 

AV: Eldbjørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.

EN DAG MED EN 
AVTALESPESIALIST 
I NEVROLOGI

Hvordan er hverdagen til en nevrolog utenfor sykehus, og hvordan 
skiller den seg fra en dag på sykehus? Hva er positivt og hva er 
negativt med å drive for seg selv? Har tilværelsen endret seg etter 
koronapandemien inntraff? Og hva kan bli bedre i oppfølgingen av 
pasienter med nevorlogiske lidelser som Parkinsons sykdom? Vi har 
snakket med nevrolog Karen Herlofson som driver med avtale i Helse 
Sør-Øst og er leder i Praktiserende nevrologers selskap (PNS).

Våre foreninger gleder seg til 
å komme i gang igjen med gode 
tilbud så raskt som mulig over 
hele landet! Vi ønsker også å få tak 
i og invitere nydiagnostiserte og 
deres pårørende, som ikke kjenner 
oss fra før, inn i felles skapet. 

Hva tror du kommer til å bli 
ditt bidrag til organisasjonen 
i årene fremover?
Jeg synes forbundet har et 
godt verdi grunnlag jeg er 
opp tatt av å ivareta: «Norges 
Parkinsonforbund bygger på en 
åpen og inkluderende holdning 
overfor det enkelte menneske 
med vekt på optimisme, varme, 
håp og medmenneskelighet». 
Jeg skal videreføre alt det gode 
arbeidet som allerede finnes, 
det betyr å fortsette å følge 
med og stadig være i endring. 
Samfunnet endres raskt 
og vi skal være en relevant 
organisasjon for alle som er 
rammet av parkinson også 
i framtiden. Det krever at vi 
er nytenkende og åpne for 
endringer. Vi skal følge med på 
fagutviklingen og forskningen 
på feltet, og vi skal gi gode rele
vante tilbud og være en raus og 
inkluderende organisasjon for 
alle som er rammet av parkinson 
og deres pårørende. 

Har du en hjertesak?
Frivillighet og inkludering. 
Frivillighet fasinerer meg og 
imponerer meg. Frivilligheten 
har en viktig rolle i samfunnet, 
både for den enkelte som 
engasjerer seg og for fellesskapet 
vi alle er en del av. Jeg er opptatt 
av at frivilligheten skal være 
inkluderende og ha rom for 
alle.  Nå ser jeg fram til å få 
bidra med å legge til rette 
for god frivillighet i Norges 
Parkinsonforbund og på den 
måten jobbe for bedre liv for alle 
som er rammet, både direkte og 
som pårørende. 

Mest besøkte nettsted i 
forbindelse med jobb?
parkinson.no

Og fritiden?
Ulike nettaviser og pent.no 

Har du en favorittapp?
Litt flaut, men må nok inn
rømme at det er Facebook…

Hva liker du å gjøre når du 
har fri?
Være med familie og venner. 
Gjerne på hytta og gjerne gå 
turer på ski eller til fots. ●
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Kan du beskrive arbeids
situasjonen din og ta oss 
gjennom en typisk dag for 
deg på jobb? 
Jeg har kontorfellesskap 
sammen med tre fastleger. 
Starter dagen med første 
konsultasjon kl 08.00. Det går 
i pasientkonsultasjoner hele 
dagen. Siste pasient er ferdig 
kl 16.00, så jeg rekker 1012 
pasienter på en dag. Jeg setter 
av en time til nyhenviste og 
30 minutt til en kontroll. Alt 
papirarbeid og administrasjon 
gjør jeg utenom. Så det er en 
effektiv hverdag. Men jeg liker 
det sånn. 

Hvordan skiller din arbeids
dag seg fra den til andre 
nevrologer (i sykehus)? 
Den største forskjellen er nok 
at jeg kan legge opp dagen min 
selv, og at jeg har få tidstyver 
generelt. Jeg har mer kontroll på 

hvordan jeg skal bruke tiden. Det 
er lite møter, undervisning eller 
kurs som forstyrrer arbeidsroen. 
Det gjør nok at driften blir 
vesentlig mere effektiv. Samtidig 
kan jeg delta på det jeg vil av 
undervisning dersom det er noe 
interessant. Jeg får invitasjoner 
til faglige arrangementer ved 
sykehuset. Så jeg blir ikke glemt.

Hvordan er pasientgruppen 
din sammensatt? Hvor mye 
utgjør bevegelsesforstyrrelse
gruppen?
Jeg ser veldig mange pasienter 
med Parkinson, etter eget ønske. 
Men jeg kan ikke på stående 
fot si hvor stor andel. Har også 
mange pasienter med hodepine 
og en del med dystoni. Ellers 
vil jeg tro at det er jevnt fordelt 
med andre vanlige nevrologiske 
problemstillinger. Populasjonen 
er nok ikke noe ulik de som 
kommer til sykehusene.

Hva mener du er det beste med 
å arbeide utenfor sykehus? Ser 
du fordeler med det å være en 
liten aktør? 
Den største fordelen er at jeg 
får bestemme selv hvordan 
jeg følger opp pasientene og 
hvor ofte jeg har oppfølgings
konsultasjoner. Det er en stor, og 
velkommen, frihet. Det viktigste 
er vel å kunne bestemme det 
faglige. Så er det jo også valgfri
heten med å kunne ha fri rundt 
høytider som jul og påske, og 
legge opp sommerferien uten 
tanke på at det skal gå opp for 
klinikken sin del. 

Hva er det kjekkeste med 
jobben din? 
All pasientkontakten. Det er jo 
gjerne felles for oss som driver 
med pasientbehandling. Men jeg 
trives veldig godt med den. 

En fordel hos meg som kanskje i noen 
grad mangler i sykehus er selvsagt at 

pasienten er garantert å komme til 
samme behandler hver gang.

Karen Herlofson, spesialist i nevrologi

Personalia: 58 år, gift, 4 barn.

Bakgrunn: Utdannet ved Universitetet 
i Bergen og ble uteksaminert i 1989. 
Gjennomførte turnustjenesten ved 
Voss sjukehus.

Stilling/verv: Spesialist i Nevrologi, har 
avtale med Helse Sør-Øst. Sitter som 
leder i Praktiserende nevrologers selskap 
(PNS). PNS er en forening både for 
avtalespesialister og private. Sitter i styret 
i NORMODIS. Deltar som undersøker og 
forsker i studiene ParkVest og NoPark.

Hovedinteresse(r): Parkinsons sykdom og 
bevegelses forstyr relser generelt er absolutt 

det jeg er mest interessert i. Jeg kan vel 
si at jeg brenner for disse pasientene, 
sykdomsgruppen og systemet som ivaretar 
disse som helhet. Jeg har også mange 
migrene/hodepinepasienter og har en del 
kompetanse om det.

Dette brenner jeg for: Behandling av 
parkinsonpasienter og systemet rundt 
pasientgruppen. Er også opptatt av 
forskning på temaet og bidrar selv til slik 
forskning. 

Privat er jeg lidenskapelig opptatt av jakt og 
friluftsliv. Har selv to hunder og to hester, 
samt båt og er generelt glad i å benytte 
tiden ute når jeg har fri. 

Og noe som ikke er fullt 
så positivt, eller mer 
utfordrende? 
Ansvaret kan jo veie tungt noen 
ganger. Man står personlig 
ansvarlig for ventelisten. Jeg 
har jo ingen vikar dersom jeg 
blir syk. Det er kostbart om man 
skulle bli syk, man har jo fortsatt 
utgiftene man må dekke som 
overstiger kompensasjonen. 
Det kan potensielt bli veldig 
dyrt. Usikkerheten er vel det 
verste. Jeg vet ikke om jeg ville 
anbefalt det til en ung nevro log 
med store økonomiske for
pliktelser. Ellers så må man jo 
ta ansvar for sparing til pensjon 
osv, det er viktig å huske på. 

Er det noe du savner?
Jeg savner ikke så mye, men det 
hadde vært hyggelig å ha andre 
nevrologer rundt seg i hver
dagen. Det er bare én hjemmel i 
området, så da blir det vanskelig. 
Noen å diskutere med i lunsjen, 
kanskje? Har jo likevel flere jeg 
kan ringe og diskutere med. Det 
hjelper jo. 

Hvordan synes du samarbeidet 
med andre aktuelle og gjerne 
offentlige instanser fungerer? 
Generelt er det vel lite sam
arbeid. Jeg inviteres til under
visning på sykehuset og deltar 
dersom jeg vil og har tid. Jeg har 
et godt samarbeid med de 

mange fastlegene. Jeg slipper 
sjelden pasienter med alvorlige 
nevrologiske sykdommer, 
gjennom fører pasientoppfølging 
også når de havner å sykehjem. 
Så det fungerer godt med 
kommune helsetjenesten slik. 
Dette tror jeg ofte er viktig for 
pasienten, men kanskje enda 
mer for de pårørende.

Hvordan har det siste året vært 
for deg som avtalespesialist? 
Har noe endret seg som følge 
av pandemien? 
Med unntak av en kort periode 
der det var mer video og telefon
konsultasjoner vil jeg ikke si at 
så mye er endret. Det har vært 
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færre kurs og møter, flere dager 
med pasientkonsultasjoner. 

Hvordan oppfatter du at 
har pasientene hatt det i 
denne tiden? 
Jeg merker at som så mange 
andre er pasientene er engstelige. 
Det preger dem litt. Men mange 
har jo vent seg til det og er blitt 
mindre redde etter hvert. Rart 
hva man vender seg til.

Hva mener du kan bli bedre 
i oppfølgingen av pasient
gruppen (innen nevrologi/
bevegelsesforstyrrelser/
parkinson) fra ditt ståsted 
som avtalespesialist? 
Ha mer oversikt over fag grup
pene som er gode på behandling, 
slik at det er lettere å henvise til 
rett fysioterapeut eller lignende. 
Fylkene er store og det er vanske
lig å få vite om nye innen en 
fag gruppe for eksempel. Det er 
litt synd. Det blir bedre dersom 
ParkinsonNet blir innført. 

Er det noe parkinsonpasienter 
generelt mangler tilbud om 
etter din mening? 
En fordel hos meg som kanskje i 
noen grad mangler i sykehus er 
selvsagt at pasienten er garantert 
å komme til samme behandler 
hver gang. Og de kommer til når 
de har behov for det, de trenger 
ikke vente. Det er en stor fordel.

Er det kompetanseområder 
vi er svake på i Norge, etter 
din mening? 
Litt som over. Vi er vesentlig 
svakere enn Nederland på 
å tilby et oversiktlig tilbud 
til pasientene. Her ser jeg et 
forbedrings potensial. 

Ser du forbedringsområder 
for samhandlingen innen 
helsetjenestene? 
Syns dette fungerer veldig bra for 
min del, iallfall. Det er sikkert 
noe som kan forbedres, men jeg 
er veldig fornøyd. Kanskje «èn 
person èn journal» kan bøte på 
dette, men her er det også veldig 
mange ulemper også. Så det må 
jo veies opp mot hverandre. 

Har du interesser utenfor 
klinikken rent faglig? 
Forskning er gøy! Har også 
interessere for fagutvikling. Er 
leder for praktiserende nevro
logers forening, og med i styret 
i Normodis, deltar også aktivt i 
studiene ParkVest og NoPark. 

Du publiserer jevnlig viten
skapelig arbeid, og deltar 
aktivt i forskningsprosjekter. 
Hvordan får du til å kombinere 
dette, som man må anta er 
noe krevende? 
Man får tid til det man har lyst 
til. Jeg synes forskning er gøy og 
prioriterer dette. 

Dette ergrer meg mest for tiden: 
Jeg er ikke en person som ergrer 
meg mye. Men generelt vil jeg 
si at pasienter som ikke møter 
til timen, og ikke gir beskjed er 
en kilde til irritasjon. Jeg har, 
slik det også er ved sykehus av
delingene, lange ventelister. 
Dette medfører jo at andre som 
gjerne er dårlige og trenger 
timen ikke får tilbudet så raskt 
som de kunne fått. Det ergrer 
meg nok en del. 

Vil du si at folk er blitt dårligere 
til å møte til timen? Eller å 
melde fra at de ikke kommer? 

Nei det vil jeg absolutt ikke si. 
Etter at systemet med SMS 
varsling osv. kom på plass er 
det nok snarere blitt bedre. 
Men likevel. Det er så unød
vendig. En annen ting som 
ergrer meg nå om dagene er 
vaksinehastigheten. Jeg er ikke 
så opptatt av det for min egen 
del, men det finnes fortsatt 
skrøpelige pasienter som ikke er 
vaksinert, og man tenker at man 
selv kan stå i fare for å smitte 
slike pasienter. En ergrelse og for 
så vidt en belastning. Men det er 
jo lite en kan gjøre med. 

Dersom du hadde vært helse 
og omsorgsminister for en dag, 
hva er det første du ville gjort? 
Utdanne flere nevrologer 
og bevilge mer midler til 
hjernehelse.

Hva liker du å gjøre når du 
ikke er på jobb? 
Liker å være ute. Skogen, sjøen, 
gå på jakt. Liker ikke å sitte stille. 

Så vi finner ikke deg i sofaen 
en fredagkveld? 
Nei, vil alltid være i aktivitet. Vil 
heller lø ved enn å sitte i sofaen! 

Mine sterke sider: 
Liker ikke å ha ting hengende 
over meg. Får ting gjort! Liker 
ikke å tenke på det jeg burde gjort, 
så da er det bare å få det gjort! ●

NYTT FRA NORSK 
PARKINSONREGISTER 
OG BIOBANK 

AV Eldbjørg Fiske, registerkoordinator for Norsk Parkinsonregister og 
biobank, ph.d., Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og 
Kenn Freddy Pedersen, daglig leder for Norsk Parkinsonregister og biobank, 
overlege, ph.d., Nevrologisk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus

Norsk Parkinsonregister og biobank skal samle data fra alle avdelinger i Norge 
som behandler og følger opp pasienter med Parkinsons sykdom og atypisk 
parkinsonisme. En grundig presentasjon av registeret ble gitt i MOVE nr. 2, 2019.

STATUS FOR DATA-
INNSAMLING
Parkinsonregisteret startet 
data inn samlingen i desember 
2018 ved Stavanger universitets
sjukehus. Flere avdelinger har 
etter hvert kommet til, og innen 
utgangen av mai 2020 var 290 
pasienter inkludert i registeret. 

Innholdet i registeret består 
av opplysninger fra polikliniske 
konsultasjoner lagt inn av 
lege eller sykepleier samt 
pasient rapporterte data. 
I Norge er det 19 sykehus med 
nevro logiske avdelinger. I 
tillegg er det noen sykehus 
uten nevro logisk avdeling 
som følger opp pasienter med 
Parkinsons sykdom og atypisk 
parkinsonisme poliklinisk. 
Hittil er det gjennomført 

opplæring av registerkontakter 
(nevrologer og sykepleiere) 
ved 14 avdelinger. Tre av 
disse har ikke kommet i 
gang med registrering ennå, 
mens de andre så smått har 
startet å inkludere pasienter. 
Det har dessverre ikke vært 
mulig å komme i gang med 
opplæring ved de resterende 
fem avdelingene, hovedsakelig 
pga. ressursmangel. Tilbake
melding fra samtlige avdelinger 
som driver data registrering 
har vært at det er svært 
utfordrende å finne tid til å få 
gjort selve inkluderings og 
registreringsarbeidet. Vi har 
stor forståelse for at dette er 
vanskelig. Poliklinisk arbeid 
er dessverre ikke tilrettelagt 
for at man skal bruke tid på 

å dokumentere behandling 
ved hjelp av ulike verktøy, og 
registerplattformen kan også for 
noen virke arbeidskrevende å 
bruke. Vi håper imidlertid at når 
den først tas i bruk, vil fordelene 
komme mer til syne.  

Som nevnt i forrige 
presentasjon av registeret (Move 
nr. 2, 2019), anbefales vi i første 
omgang å registrere relativt 
nydiagnostiserte pasienter. 
Disse vil erfaringsmessig 
være mindre tidkrevende 
enn pasienter med mer 
langtkommet sykdomsforløp. 
Det er selvsagt ønskelig på sikt 
at flest mulig pasienter på tvers 
av klinisk alvorlighetsgrad og 
sykdomsforløp registreres, men 
for å bli kjent med register
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Figur 1: Registerløsningen er tenkt å være et klinisk nyttig verktøy for behandlende lege. Dersom man benytter registerløsningen til 
prospektiv registrering av pasientdata vil en raskt få oversikt over pasientens behandling og sykdomsprogresjon over tid.

Figur 2. Nye funksjoner - enkle i bruk. Et klikk gir tilgang til strukturert sammendrag av registreringen som kan limes inn i journal. 
Et klikk bestiller også utsending av et spørreskjema til pasienten (pasientrapporterte data).

løsningen er det fint å starte med 
de som ikke er så kompliserte.

NYE FUNKSJONER
I løpet av siste halvdel av 2020 
gjennomførte registeret en 
oppgradering av den tekniske 
løsningen. Her ble det gjort en 
rekke forbedringer samt lagt 
til nye funksjoner som vi håper 
kan være nyttige. Av størst 
praktisk betydning kan vi nevne 

at det nå er mulig å trekke ut 
opplysningene som er registrert 
under konsultasjonen og lime 
disse inn i det elektroniske 
journalnotatet. Det er nå 
også mulighet for å samle inn 
pasientrapporterte data.

UTTREKK TIL JOURNAL
Siden oktober 2020 har det vært 
mulig å lage en oppsummering 
av de registrerte data fra hver 

poliklinisk konsultasjon, som 
deretter kan kopieres over 
til pasientjournalen. Dette 
gjør at man unngår å bruke 
tid til dobbeltregistrering. På 
pasientsiden i registerløsningen 
(se figur 2) kan man enkelt 
klikke på en knapp bak hvert 
registreringsskjema (gjelder 
ikke pasientrapporterte data). 
Dette åpner en dialogboks 
med et standardisert notat, 

som inneholder et utvalg av 
de registrerte opplysningene 
fra selve konsultasjonen, som 
deretter kan kopieres og limes 
direkte inn i pasientjournalen. 
Dette vil for de fleste klinikere 
være tidsbesparende og nyttig 
ved poliklinisk arbeid, men 
forutsetter naturlig nok at man 
bruker registerløsningen under 
eller rett etter konsultasjonen. 
Sammen med grafen på 
pasientsiden (figur 1), vil dette 
gjøre registeret til et godt egnet 
fagverktøy i en travel klinisk 
hverdag.

PASIENTRAPPORTERTE DATA
Muligheten for å samle inn 
pasientrapporterte data 
(ePROM) ble også aktivert i den 
nye versjonen av registeret. 
Hver enkelt pasientansvarlig 

(lege/sykepleier) eller 
registeransvarlig på de ulike 
nevrologiske avdelingene 
har tilgang til å sende ut 
rapporteringsskjemaet til 
pasientene. Dette gjøres 
enkelt på pasientsiden i 
registerløsningen ved at 
pasientene får beskjed via 
SMS om en ny melding på 
Helsenorge. I meldingen 
inviteres pasientene til å besvare 
en spørreundersøkelse som 
kan åpnes direkte i nettleseren. 
Dette forutsetter imidlertid 
at pasientene er aktive på 
Helsenorge. De av pasientene 
som ikke har aktivert en profil 
her vil dessverre ikke kunne 
besvare spørreundersøkelsen 
på nåværende tidspunkt. Noen 
pasienter har pårørende med 
fullmakt på Helsenorge. I 

tilfeller der pårørende logger inn 
på vegne av pasienten, vil det 
ikke være noen aktiv lenke som 
fører til spørreundersøkelsen. 
Dette kan løses ved at pasienten 
selv logger seg inn. Man vil da 
finne en lenke til undersøkelsen 
som skal besvares dersom en 
ønsker å delta. 

Å svare på pasient rappor
terte data er frivilling. En 
ut sending er aktiv i 30 dager, og 
om den ikke besvares innen 15 
dager, sendes det automatisk en 
purring via systemet. Ved utløp 
av de 30 dagene vil det ikke være 
mulig å besvare undersøkelsen, 
og man må derfor sende ut ny 
spørreundersøkelse dersom 
pasienten skal kunne svare. 
Registeret ønsker at disse 
spørreundersøkelsene sendes 
rutinemessig til pasientene én 

Inklusjonskriterier: 

G 20 Parkinsons sykdom

G 23.2 Multisystematrofi med 
dominerende parkinsonisme 
(MSA-p)

G23.3 Multisystematrofi med 
dominerende cerebellære 
symptomer (MSA-c)  

G23.1 Progressiv supranukleær 
parese (PSP) 

G23.8 Kortikobasalt syndrom 
(CBS)

Obligatoriske 
opplysninger: 

• Samtykkestatus
• Demografi
• Diagnose
• Bakgrunnsopplysninger:

henvisningsdato
motorisk debut
diagnosetidspunkt
dopaminerg respons og ev. 
utført bildediagnostikk 

• Aktuell klinisk status 
med motoriske 
kardinalsymptomer 

• Behandling 
• Ev. henvisning til og 

oppstart av avansert 
behandling

Valgfrie opplysninger:

• Kliniske komplikasjoner: 
off-tid 
hyperkinesier 
dystoni 
tilfrysninger 
talevansker 
svelgvansker 
fall 

• Ikke-motorisk funksjon: 
autonom funksjon 
søvn 
nevropsykiatri
kognisjon

• Systematisk undersøkelse 
• Annen (ikke-motorisk) 

behandling
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gang årlig. Rutinene for dette 
kommuniseres direkte med 
avdelingene. 

I februar/mars 2021 ble 
det sendt ut invitasjon til 
alle registrerte pasienter ved 
Stavanger universitetssjukehus 
(n = 201). Av disse var 50 ikke 
aktive på Helsenorge, mens 99 
besvarte og 52 unnlot å svare, 
noe som gir en svarprosent 
på 49,5 %, eller 65,6 % om en 
ikke regner med de som ikke er 
aktive på Helsenorge. Vi antar 
at en del pasienter i gruppen 
som ikke svarte har pårørende 
med fullmakt på Helsenorge, og 
som dermed ikke fikk besvart 
undesøkelsen selv om de 
ønsket det.

VIDERE UTVIKLING AV 
REGISTERET
Det er planlagt at pasientene 
etter hvert skal kunne få 
tilsendt informasjonsskriv og 
deretter signere samtykke via 
Helsenorgeplattformen. Dette 
er noe vi har ønsket å få på plass 
en stund, og forhåpentligvis 
vil dette gjøre logistikken 
med innhenting av samtykke 
vesentlig lettere. Hvordan 
løsningen vil fungere i praksis 
er foreløpig uklart. Vi mener 
dette vil medføre muligheter 
til å spare ressurser ved poli
kliniske konsultasjoner og 
bedre oversikten for pasientene 
over hvilke registre/studier de 
deltar i. Dette vil også lette det 
administrative arbeidet med 
registeret, bl.a. ved at det blir 
enklere å komme i kontakt med 
pasienter i registeret dersom 
f.eks. vilkårene for deltakelse 
skulle endres.

REGISTERET ØNSKER DIALOG 
MED DE KLINISKE MILJØENE
Som registermiljø er vi helt 
avhengige av et godt samarbeid 
med avdelingene som skal 
rapportere data, og vi ønsker å 
være lydhøre overfor klinikere 
som ser pasientene i det 
daglige. Selv om avdelingene 
etter Forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre er pålagt å 
rapportere data til nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre, 
ser vi at dette er utfordrende 
å få til når man har mange 
konkurrerende arbeidsoppgaver 
som skal skjøttes i løpet av en 
konsultasjon. Tiden strekker 
ofte rett og slett ikke til. 

På bakgrunn av tilbake
meldinger fra de som registrerer 
og de som grunnet tidsnød ikke 
har lykkes å starte registrering 
ennå, vurderer vi å gjøre enkelte 
endringer i registerløsningen. 
For å redusere tidsbruken ved 
selve registreringen kan det 
f.eks. være behov for å minimere 
letingen etter obligatoriske 
opplysninger i pasientjournalen, 
særlig hos dem som har hatt 
sykdommen over lengre tid. Vi 
ønsker også å gjøre tilpasninger 
slik at man kan registrere 
konsultasjoner uten obligatorisk 
motorisk undersøkelse av 
pasientene. Dermed kan man i 
teorien registrere både telefon 
eller videokonsultasjoner 
og konsultasjoner hos 
parkinsonsykepleier på lik 
linje med konsultasjoner hos 
lege. Sykepleier kan da også 
legge inn konsultasjoner på 
vegne av lege uten at denne 
har undersøkt pasienten selv. 
Dette vil gjøre registeret mer 

Benytt våre 
ressurser
På våre nettsider  
www.parkinsonregister.no  
finnes bl.a. brosjyrer, 
bruksanvisninger, 
demonstrasjoner, 
kartleggingsverktøy og 
oppdatert samtykkeskriv 
som kan lastes ned og 
benyttes som opplæring 
og informasjonsmateriell. 

7th Congress of the 
European Academy of 
Neurology - Virtual 2021
Virtuelt møte

https://www.ean.org/congress2021

On demand 
AAN2021
Virtual annual meeting

https://www.aan.com/conferences
community/annualmeeting//

19.–22.
JUNI 2021

AKTIVITETSKALENDER 2021/2022

17.–22.
SEPTEMBER 2021
MDS Virtual Congress 
2021
Virtuelt møte

https://www.mdscongress.org/
Congress2021.htm

3.–7.
OKTOBER 2021
XXV World Congress of 
Neurology (WCN 2021)
Roma, Italia – Virtuelt møte

https://wfneurology.org/wcn2021rome

16.–17.
SEPTEMBER 2021
Non-Motor Symptoms in 
Parkinson’s Disease and 
Atypical Parkinsonism 
«Knowing the Unknown» 
A Satellite Meeting 
to the International 
Congress of Parkinson ś 
Disease and Movement 
Disorders
Virtuelt møte  
Lund University, Sweden

https://www.scandmodis.org

15.–20.
MARS 2022
AD/PD™ 2022, 
Alzheimer’s & 
Parkinson’s Diseases 
Conference
Barcelona, Spania

https://adpd.kenes.com

22.–23.
APRIL 2022
20th annual 
SCANDINAVIAN 
MEETING on 
Parkinson’s Disease and 
Related Disorders 
«From Diagnosis 
to Management of 
Parkinson’s disease»
Scandic Holmenkollen Park, 
Oslo, Norway

https://www.scandmodis.org

fleksibelt og brukervennlig etter 
vårt skjønn. Samtidig beholdes 
muligheten for registrering av 
flere detaljer, slik at man på sikt 
kan bygge et mer innholdsrikt 
register med stor nytteverdi 
i forbedringsprosjekter og 
forskning.

REGISTERWORKSHOP
I løpet av høsten 2021 planlegger 
vi å samle alle avdelingene til 
et digitalt møte der vi prøver 
å høste av erfaringene som er 
gjort ved de ulike avdelingene, 
og i plenum prøve å hjelpe 
hverandre til å komme med 
forslag til hvordan dette arbeidet 
best kan gjennomføres i klinisk 
praksis. Her håper vi mange 
har anledning til å være med. 
Vi vil gjerne ha innspill til tema 
for samlingen. ●
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Returadresse: 
Helse Stavanger HF / NKB 
Postboks 8100 
4068 Stavanger

«Til tross for at interessen for cannabis 
er stor både blant pasienter og i media, 
er datagrunnlaget for dets effekt i dag 
svært begrenset.»
Les mer om Cannabis ved PS på side 4, en artikkel av Aleksander H. Erga
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