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Hei alle sammen
og takk for sist til de som var med på kurset

Leder

Vi hadde landsmøte i forbindelse 
med årets kurs. Med 22 prosent av 
NMT-medlemmene til stede, så det 
må en jo si seg fornøyd med! Jeg 
ønsker her å gi et kort referat til de 
som ikke var med.

Gunhild Brennvall fra KFO ble valgt 
til dirigent. Ann Heidi Five fra KFO 
la frem NMTs regnskap fra 2004, 
2005 og 2006. Ann Heidi Five fra 
KFO la frem NMTs regnskaper for 
2004, 2005 og 2006, og
disse ble godkjent. Videre ble det 
også vedtatt at at styret jobber videre
med budsjettplan for 2008.

Det var også valg av nytt styre: Jeg 
ble gjenvalgt som leder, det samme 
ble nestleder Lars Tomas Lien, 
styremedlem/sekretær Eli Mathea 
Klokk og styremedlem/fagbladk-
oordinator Åse Emilsen Kruse, samt 
varamedlem Marit J. Olsen. Sally 
Rose er ny i styret, det samme er 
varamedlem Frid Skrøvseth. 
Vi takker for tilliten!

Som dere også ble informert om 
på kurset, jobber styret med å få til 
en formalisert utdanning for våre 

grupper. Dette er en 
tidkrevende prosess, 
og ikke noe som kan 
godkjennes og løses 
over natten, men det 
er mye på gang og en 
spennende prosess.

Vi setter også veldig 
stor pris på at dere 
kommer med forslag til 
tema på kurs, slik at vi 
får en pekepinn på hva 
dere ønsker. Det er også 
fint om dere fortsetter 
å komme med artikler 
til fagbladet. Samtidig 
vil vi få takke alle for 
alle gode bidrag og for 
samarbeidet i året som 
har gått. Stoff til fagb-
ladet kan fortsatt sendes 
til ase.emilsen.kruse@
sykehuset-innlandet.no.

Jeg ønsker dere alle en 
gledelig jul og et komp-
etansegivende nytt år!

Odrun Sarong
Leder, NMT
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Det er ikke alle forunt å legge 
hodet på puta, sovne for så å 
våkne uthvilt neste dag med 
vage minner om en behagelig 
drøm. Ingen vet helt hvorfor, 
men søvnmangel fører til al-
vorlige problemer – i verste fall 
død. 

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Alle mennesker trenger en god nattesøvn. 
Sover vi dårlig om natten, fungerer vi også 
dårlig om dagen. Vi føler oss slitne og uvel. 
Undersøkelser viser at mennesker som ikke 
får sove etter ganske kort tid går inn i en 
hallusinatorisk tilstand. Rotter som holdes 
våkne i to uker, dør av mangelen på søvn. 
Slik kunnskap kan være nok til at man får 
problemer med nattesøvnen. Faktum er at en 
tredjedel av den voksne befolkningen i den 
vestlige verden lider av søvnforstyrrelser. 
Rune Markhus hjelper mennesker som foretar 
seg merkelige ting i søvne. Markhus er over-
lege ved Rikshospitalet, Epilepsisenteret. På 
NMTs konferanse var han invitert for å snakke 
om «Søvnens fysiologi - hvordan registrere og 
analysere hva som skjer når vi sover». 

Gjennom søvnregistrering og filmopptak er 
det mulig å finne ut hva som er årsaken til at 
personer har dårlig søvnkvalitet. På konfer-
ansen fikk deltakerne se filmopptak både av 
barn og voksne som fikk epilepsilignende 
anfall om natten eller som forlot sengen og 
slo rundt seg i rommet – i søvne.

Ser etter drømmen
Tidligere så vi på søvn som en tilstand mellom 
våkenhet og død. I midten av forrige århundre 
lærte vi mye nytt om denne tilstanden. I 1929 
ble det foretatt Eeg-undersøkelser på mennesket 
og den viste forandringer ved søvn.

Sovet godt?
NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober

Alle mennesker drømmer – hver eneste natt. Men hvorfor? Det er et mysterium. 
(Illustrasjonsfoto: Maxim Tupikov/Shutterstock)

God søvNuTredNiNG
• God amnese
• Søvnlogg
• Actigrafi
• Søvnighetsskalaer
• Polysomnografi/MSCT
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Sovet godt? ÅreTs
kursproGraM
Fredag 26. og lørdag 27. oktober 
var over 70 deltagere fra Norge, 
Sverige og Danmark samlet til årets 
NMT-konferanse på Gardermoen. 
Deler av arrangementet var delt i 
to, med yrkesspesifikke foredrag.

FredaG, Felles
•   Velkommen ved leder i NMT,  

Odrun Sarong
•  Creutzfeldt-Jakob: Symptomer, 

smittemåte og historikk, ved 
professor Jan Mæhlen, Ullevål 
sykehus

FredaG, NervoFysioloGi
•  Basiskunnskaper i EL- lære,  

ved Ulf Stenstrøm, Ving Med
•  Søvnsykdommer, ved overlege  

Tor Tyssvang, Akershus 
universitetssykehus

•  Søvnens fysiologi: Hvordan 
 registrere og analysere hva som 
skjer når vi sover, ved overlege 
Rune Markhus, Spesialsykehuset  
for epilepsi

FredaG, auTopsi
•  Når noen donerer sitt legeme til 

forskning – hva skjer? Hvordan 
jobber preparantene? Ved 
preparant Gunnar Ljunggren, 
Universitetet i Oslo

•  Ulike kulturer og deres begrav-
elsesritualer, ved Mostafa Pour-
bayat, rådgiver i Utdanningsdi-
rektoratet

•  Presentasjon av en arbeidsplass: 
Innblikk i en kollegas arbeidssted, 
som innledning til diskusjonsforum

lørdaG
•  Orientering om formalisert 

 utdannelse for nevro og autopsi  
ved Kristin Vik, KFO

•  Konfliktløsing og yrkesetikk på 
arbeidsplassen v/sykehusprest 
John Grimsby, Rikshospitalet

•  Landsmøte for NMTs 
 medlemmer

Ikke før på 1950-tallet fikk vi begrepet REM-
søvn og det ble konstatert at søvnen har ulike 
faser og at hjernen i perioder er svært aktiv. 
REM-søvnen inntreffer hvert 90. minutt og det 
er i denne fasen at mennesket drømmer. 
– Det store spørsmålet er hvorfor mennesket 
må sove. Vi sier at det er fordi vi må lade opp 
batteriene. Men hvorfor, det vet vi ikke, sier 
Rune Markhus.

Vi vet etter hvert mye om drømmer, men 
hvorfor vi drømmer er også et mysterium.
– Alle mennesker drømmer fire til fem ganger 
per natt. Gjennom drømmene repeterer vi det 
vi har lært og er problemløsere, sier overlege 
Markhus og legger til at øynene i denne fasen 
spretter fram og tilbake. Resten av kroppe er 
lammet.
– Hvorfor øynene spretter fra side til side vet 
vi ikke. Kanskje vi ser etter det vi drømmer 
om, undrer Markhus.

Komplisert samspill 
Mørkt. Stille. Ikke for varmt eller for kaldt. 
Det er mye som skal være på plass for at vi 
skal få til å sove når vi legger oss. I hjernen 
foregår et komplisert samspill mellom mange 
forskjellige deler. Spesielt har hjernestammen 
en viktig søvnfunksjon. 
En normal natts søvn har følgende søvn-
arkitektur: 15-20 prosent karakteriseres 
som dyp søvn, 20 prosent som REM-søvn. 
Resten er ulike grader av lett søvn, det vil 
si at vi ikke tar inn stimuli, men er lette å 
vekke. Faktisk er det normalt å våkne flere 
ganger i løpet av natta.
Markhus viste til en pasient som hadde sovet 
dårlig i 40 år. Under utredningen påstod hun 
at hun ikke hadde sovet ett minutt de siste 
fjorten dagene. PSG, som kartlegger søvn-
arkitektur og søvnskader, viste at hun faktisk 
hadde sovet fire timer i gjennomsnitt. Dette 
viser at søvnoppfattelsessyndrom også er en 
lidelse.

De vanligste søvn-
sykdommene ➟

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober
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Søvnsykdommer

– Det er feil å si at flere og flere 
lider av søvnsykdommer. 
Derimot har det skjedd en økt 
bevissthet her i landet de senere 
årene slik at flere oppsøker lege 
og får behandling for sine søvn-
problemer, sier overlege Tor 
Tyssvang.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Tor Tyssvang er overlege ved nevrologisk 
avdeling ved Akershus Universitetssykehus. 
Han er glad for at flere og flere mennesker 
får hjelp for sine søvnproblemer/sykdommer. 
Han viser til land hvor diagnoser fortsatt er 
ukjente og hvor mange mennesker dermed 
lider i stillhet og ikke tror det er hjelp å få. På 
konferansen var han invitert for å fortelle om 
våre vanligste søvnsykdommer. Han gikk sys-
tematisk til verks og tok for seg symptomer, 
utbredelse og mulig behandling.

Narkolepsi
Narkolepsi kjennetegnes ved søvntrang på 
dagtid, fragmentert nattesøvn med marerit-
tdrømmer, katapleksi, søvnparalyse, hypnagoge 
hallusinasjoner og automatismer.
Forekomst i Norge er 25-50 per 100.000 in-
nbyggere, noe som gir 1.125-2.250 pasienter. 
Ifølge Tyssvang er det stor underdiagnostiser-
ing når det gjelder narkolepsi.

Ellers viser undersøkelser ved narkolepsi at:
• 90 prosent er HLA DR2 positive
• Hypokretin i spinalvæsken er lav
• Endret MSLT
•  Endret PSG med fragmentert nattesøvn og 

flere innsovninger på dagtid
Narkolepsi kan behandles med sentralstimul-
erende medikamenter, tricykliske antidepres-
siva, Na-oxybat eller innsovningsmidler.
– Behandling med Na-oxybat er ekstremt ko-
stbart. Full dose koster rundt 140.000 kroner i 
året, forteller Tor Tyssvang.
 
Forsinket søvnfasesyndrom
Denne sykdommen kjennetegnes ved 
vedvarende manglende evne til å falle i 
søvn ved vanlig leggetid. Pasienten er 
vanskelig å vekke om morgenen, er uop-
plagt på dagtid og kvikner til om kvelden. 
Sykdommen er like vanlig for menn som 
for kvinner og debutalder er rundt 23 år. 
Forekomst her til lands er 170 per 100.000 
innbyggere, dvs. 6.500 i Norge. 

Behandling handler først og fremst om 
kronoterapi (forsinket leggetid tre timer per 
døgn), lysbehandling og melatonin.

REM-søvn Behavior Disorder (RBD)
Sykdommen kjennetegnes ved bortfall av 
muskelatoni under REM-søvn, det vil si 
at pasienten lever ut sine drømmer. Under 
REM-søvnen kan pasienten ha voldsom 
og skadelig adferd. Denne sykdommen er 

mest vanlig blant menn (92 prosent). Når 
det gjelder forekomst, så er denne høyst 
usikker. 
I USA opererer man med en prevalens på 
0,5 prosent. Sykdommen er ofte assosiert 
til andre sykdommer. Behandling med 
Clonazepan gir ofte god symptomkontroll.

Obstruktivt Søvn Apnoe Syndrom 
(OSAS)
Denne sykdommen har symptomer som tret-
thet på dagtid, oppstykket nattesøvn, snorking 
og komplett eller delvis tilstoppelse av 
luftveiene under søvn. Pasienten har mer enn 
fem tilstoppete perioder per time med PSG.  
Denne sykdommen forekommer oftest hos 
middelaldrene menn og er ofte assosiert med 
diabetes 2 og andre metabolske syndromer.  
Behandling innbefatter vektreduksjon, mos-
jon og endret livsstil. I noen tilfeller er det 
snakk om kirurgi.

Restless Legs Syndrome 
Disse pasientene har påtrengende behov 
for å bevege beina. Pasientene opplever at 
bevegelse lindrer og at behovet for å bevege 
beina blir verre ut over kveld og natt. Dette 
fører igjen til at nattesøvnen blir forstyrret. 
Forekomsten øker med alderen og kvinner 
er mest utsatt for sykdommen. Sykdommen 
settes ofte i sammenheng med graviditet 
og jernmangel. Behandling: Korrigering av 
jernmangel, L-Dopa eller Dopa agnoist i 
liten dose.

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober

Over 6.000 nordmenn har vedvarende problemer med å få sove til vanlig leggetid. På NMT-konferansen forsøkte overlege Tor Tyssvang fra nevrologisk avdeling på 
Akershus universitetssykehus og Rune Markhus fra Epilepsisenteret – SSE å holde konferansedeltagerne våkne. (Illustrasjonsfoto: Freerk Brouwer/Shutterstock)
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Det er ikke mange år siden kugalskap og 
Creutzfeldt-Jakobs sykdom sjokkerte en hel 
verden. I Storbritannia ble flere millioner 
storfe slaktet på slutten av 80-tallet fordi man 
påviste eller hadde mistanke om kugalskap. 
Utviklingen i landbruket ble stemplet som 
syndebukken. Høye krav til fortjeneste og 
effektivitet gjorde at man gikk alt for langt for 
å maksimere profitten. Blant annet laget man 
kraftfor til storfe som var framstilt av benmel 
fra syke, avlivede dyr. Å gi slikt benmel til 
storfe skulle senere vise seg å ha katastrofale 
følger: Sykdommer i de avlivede dyrene ble 
overført til de friske.

I kjølvannet av dette, oppdaget britene og en-
kelte andre europeiske land at sykdommen også 
smittet over til mennesker. Disse menneskene 
fikk en variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom. 
Det viste seg at de syke hadde spist kjøttet eller 
vært i kontakt med dyr som hadde fått påvist 
kugalskap.

Lammes og blir dement
Creutzfeldt-Jakobs sykdom har flere former. 
Man regner med at det hvert år er ett eller to 
tilfeller per million innbyggere som utvikler 
sykdommen uten at pasientene har fått i seg 
smittestoff. Den nye varianten som ble op-
pdaget i 1986 skilte seg ut ved at den rammet 
forholdsvis unge mennesker. Sykdommen 
ødelegger hjernen og sentralnervesystemet. 
På kort tid får den syke lammelser og utvikler 
demens. Per i dag finnes det ingen behandling 
av sykdommen.

Lang inkubasjonstid
Smittestoffet ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom 
er et protein som får en unormal form og som 
kalles prion. De sykelige, farlige prionene 
kan i dag bare påvises i hjernen ved ob-
duksjon. Ifølge professor Jan Mæhlen ved 

Ullevål universitetssykehus er prioner enormt 
smittsomme og svært motstandsdyktige mot 
ytre påkjenninger. Dette er en utfordring for 
helsepersonell. Fra 1986 til 2004 har vi hatt 
åtte tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs i Norge.

Storbritannia har registrert 170 tilfeller av den 
menneskelige varianten av kugalskap.
For å få et bilde av hvor mange briter som 
kan være smittebærere er blindtarmer og 
mandler blitt undersøkt ved operasjoner. 
Prognoser tilsier at 12.000 briter har det syke 
proteinet i lymfesystemet.

– Det er vanskelig å si når og om disse britene 
blir syke. Om de ikke utvikler Creutzfeldt-
Jakobs er også et problem fordi sykdommen 
kan smitte via blod. Uvitende blodgivere 
kan med andre ord overføre smitte til friske. 
Vi kan altså stå foran en stor epidemi, sier 
Mæhlen.

Instrumenter smittebærere
Ifølge Jan Mæhlen er det ikke holdepunkter 
for å si at kontakt med en syk pasient kan 
overføre smitte til for eksempel helseperson-
ell. Men det kan likevel forekomme. Derfor 
oppfordret professoren helsepersonell til å ta 
sine forholdsregler i møte med pasienter med 
Creutzfeldt-Jakobs sykdom. I tillegg til at ret-
ningslinjer for smittevern må følges, bør alle 
kirurgiske instrumenter kastes eller steriliseres 
med lut.

– Hvis kirurgiske instrumenter ikke blir 
tilstrekkelig rengjort, kan det være fare for 
smitte. Problemet er at vi ikke kan kaste alle 
instrumentene våre. Likevel bør man ved 
enkelte inngrep, som for eksempel ved fjern-
ing av mandler på pasienter med Creutzfeldt-
Jakobs vurdere å gå over til engangsutstyr, 
mener Mæhlen.

Creutzfeldt-Jakobs –
en utfordring for helsepersonell

Smittestoffet i Creutzfeldt-Jakobs sykdom er enormt mot-
standsdyktig. Det er ikke holdepunkter for å si at kontakt med en 
syk pasient kan overføre smitte. Likevel kan det skje ved kirur-
giske inngrep og blodoverføringer, ifølge Jan Mæhlen, professor 
ved Ullevål universitetssykehus. 

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

slik drepes prioNer
•  1 time autoklavering ved 1�4 

grader (dampkoking)
•  1 time i natriumhypokloritt  

(�0.000 ppm)
• 1 time i NaOH
• 1 time i konsentrert maursyre
•  Langvarig ProtekinaseK-

 behandling

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober

Jan Mæhlen, professor ved Ullevål universitetssyke-
hus, ber sykehusene vurdere bruk av engangsin-
strumenter til noen typer inngrep i pasienter med 
Creutzfeldt-Jakobs sykdom.



8 9

Skikker ved reisens slutt
Hvorfor ønsker mange muslimer å bli gravlagt i hjemlandet? 
Hvorfor ber noen om å få dødsårsaken endret når det er snakk om 
selvmord? Hva mener muslimer om obduksjon? ➟

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober
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Spørsmålene var mange da Mostafa Pourbay-
at innledet om ulike kulturer og deres begrav-
elsesritualer. Pourbayat gjorde det tidlig klart 
at han ville bruke innledningen til å snakke 
om det kan kjenner best til selv, nemlig islam. 
Selv er han iraner og kom til Norge som asyl-
søker i 1986. Fra Iran har han utdanning som 
offiser i flyforsvaret. I Norge har han studert 
blant annet informatikk, migrasjonspeda-
gogikk og antropologi. I dag er han ansatt 
som rådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Døden – en overgang
Er det noe vi alle vet, så er det at vi en dag skal 
dø. Men for mange muslimer er det fysiske 
livet er bare en forberedelsesfase til et evig liv 
– enten i paradis eller helvete. En slik holdning 
får store konsekvenser for begravelsesritualene.
Norge er et flerkulturelt samfunn og det kom-
mer til uttrykk også når det gjelder ritualer 
ved død. Selv om koranen sier at islam skal 
praktiseres på en bestemt måte, viser prakti-
seringen i dag en enorm mangfoldighet. Også 
begravelseskikker endres når mennesker og 
religioner møtes på tvers av landegrenser.
– I muslimske land skal muslimer svøpes, 

ikke begraves i kiste. I vestlige land er det 
derimot forbudt å ikke begrave den døde i 
kiste. Dette er eksempel på hvordan muslimer 
endrer seg i møte med ulike kulturers tradis-
joner, mener Pourbayat.
I tillegg til begravelse i kiste er det også andre 
norske begravelsesskikker som er i ferd med 
å bli en del av muslimske ritualer. For eksem-
pel skikken med å tenne lys på gravstedet, 
bruke blomster og kranser og åpne opp for at 
kvinner kan delta i begravelser.

Rituell vask
Et av de sentrale ritualene i islam er rituelle 
vask av den avdøde. Seremonien består av 
vask tre ganger samtidig som det avsies bønn. 
Det er strenge regler for hvem som kan vaske 
den avdøde.
– Som hovedprinsipp skal menn vaske menn, 
kvinner vaske kvinner. Hvis dette ikke er 
mulig, kan jeg som mann for eksempel bare 
ta på kroppen til en kvinne som jeg i prinsip-
pet ikke kunne hatt seksuell omgang med. 
For eksempel mor, søster eller svigermor, 
forklarer Pourbayat. Etter den rituelle vasken 
svøpes den døde i et hvitt laken uten søm. 
Kvinner får et ekstra laken for å skjule bryst 
og underliv. Lakenet knytes både oppe og 
nede. Den avdøde er nå klar til å gravlegges.

Inngangsbillett til paradis
Ifølge norsk tradisjon er tidsrommet mellom 
død og begravelse vanligvis åtte dager. Ifølge 
islam er «riktig tid» før soloppgang dagen 
etter vedkommende dør. 
– Denne praksisen har nok oppstått ut fra 
klimatiske forhold. Det sier seg selv at det er 
vanskelig å gjennomføre i Norge.

For mange muslimer er det et uttalt ønske 
om å bli gravlagt i hjemlandet. Å oppfylle et 
slikt ønske kan koste opp mot 65.000 kroner. 
Ifølge Pourbayat er det mange årsaker til et 
slikt ønske; sterk religiøs tro, stedstilhørighet 
eller patriotisme.
– Noen tror kanskje også at 65.000 kroner 
kan være inngangsbilletten til paradis, spurte 
foredragsholderen lakonisk.
Hvem betaler så regningen, var det flere blant 
tilhørerne som lurte på.
– I forbindelse med dødsfallet vil det bli 
arrangert en minnestund. Hvis den avdøde 
hadde et ønske om å bli gravlagt i hjemlandet, 
vil det bli samlet inn penger til et slikt formål. 
Det er ikke unormalt at det kan komme inn 
50.000-100.000 kroner i løpet av en min-
nestund.
Noen av konferansedeltakerne hadde også 
opplevd at pårørende ønsket å endre dødsår-
saken til den avdøde og til og med identitet. 
Pourbayat mener dette skyldes fordommer og 
kan forekomme ved selvmord eller lavsta-
tussykdommer som hiv/aids.

Skikker i endring
Koranen har ikke klare føringer når det 
gjelder obduksjon. I islam blir obduksjon sett 
på som et moderne fenomen som i utgang-
spunktet ikke godtas. Likevel har det skjedd 
endringer på dette området, for eksempel når 
praksisen har en vitenskapelig funksjon. Også 
i muslimske land foregår det rettsmedisinsk 
obduksjon ved for eksempel mistenkelige 
dødsfall. Samme utvikling ses i forbindelse 
med for eksempel blodoverføring. Selv om det 
ikke godtas ifølge islam, er det blitt mer og mer 
akseptert i noen liberale muslimske miljøer.

HovedpriNsipper  
ved MusliMske 
 beGravelser
• Enkelthet
• Rituell vask
• Pårørendes rolle/ansvar
• Felles minnestund
• Markeringer
• Egne regler for kvinner

Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Mostafa Pourbayat fortalte at det ofte kommer inn 50.000-100.000 
kroner i løpet av en muslimsk minnestund. Pengene brukes til å gravlegge den avdøde i hjemlandet.

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober
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Mens du ennå lever kan du 
 testamentere legemet ditt til for-
skning. Flere og flere velger  
å gjøre det.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

For femti år siden hadde vi nærmest ingen 
donasjoner her til lands. Kanskje var det en og 
annen lege eller tannlege som tok den høyst 
utradisjonelle avgjørelsen. På slutten av 70-tallet 
gikk bestyreren ved avdeling for anatomi ut i 
mediene og sa at det var behov for at flere tok et 
personlig ansvar for utviklingen av den medisin-
ske forskningen.

– Det førte til en eksplosjon. I dag har vi en 
relativt stor pågang med 40-60 donasjoner 
i året, opplyser preparant Gunnar Ljung-
gren ved Universitetet i Oslo, avdeling for 
anatomi.

Undervisning og forskning
Alle over 18 år som ikke har smittsomme 
sykdommer kan testamentere kroppen sin 
til Universitetet i Oslo. En såkalt testamen-
tarisk erklæring må fylles ut. Denne er ikke 
juridisk bindende, men er et uttrykk for at 
man ønsker å stille legemet til disposisjon 
for medisinsk forskning og undervisning. 
Ljunggren forteller at det er viktig at avdel-
ing for anatomi får rask beskjed når en tes-

tator dør. Helst bør de motta legemet innen 
to døgn. Det er fristen for balsamering.
– Dersom balsameringen er vellykket, kan 
vi beholde legemet i opptil to og et halvt år. 
I løpet av denne tiden vil legemet bli brukt 
i forbindelse med forskning og i undervis-
ningen til medisin- og andre helsestudenter, 
forteller Ljunggren og legger til at det i 
noen tilfeller også blir laget preparanter.

Avkreftet myte
Det er ikke penger å hente ved å donere 
legemet sitt til forskning. Gunnar Ljung-
gren avkreftet dermed en velkjent myte i sitt 
foredrag på NMT-konferansen. Universitetet 
betaler bare de ekstraomkostningene som 

Donasjoner er gull verdt
NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober
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– Spennende å høre hvordan våre kolleger 
ved Universitetet i Oslo arbeider, ser Astrid 
Pettersen og Bianca Cecilie Nygård som 
begge er ansatt ved Makroanatomisk institutt 
i Bergen.

– Vi bruker samme prosedyrer ved balsamer-
ing, men hos oss er det betraktelig mindre 
forhold. Vi har omtrent tolv donasjoner i året, 
sier Pettersen og legger til at Universitetet i 
Oslo har flere ansatte og dermed større mu-
lighet for spesialisering.

– Arbeidsdagen vår går også med til under-
visning, administrasjon og pårørendearbeid, 
forteller hun.
Bianca Cecilie Nygård mener det er større 
og større bevissthet i befolkningen når det 
gjelder donasjoner.
– Vi kommer i kontakt med mennesker i alle 
samfunnslag. Flere og flere tar et bevisst valg 
i løpet av livet. Særlig gjelder dette men-
nesker som er spesielt opptatt av medisinsk 
forskning, humanetikere eller personer uten et 
religiøst livssyn, sier Nygård.

Donasjoner er gull verdt

oppstår i forbindelse med at de overtar 
legemet. Det vil si transport fra dødsstedet 
til avdeling for anatomi, deretter transport 
til krematoriet, kremasjonsavgiften og fors-
endelse av urnen til ønsket gravlund.
– En periode sto navnet mitt med telefon-
nummer på den testamentariske erklærin-
gen. Da hendte det at jeg fikk telefoner 
på lørdagskveldene av ulike quizlag. Ikke 
sjelden handlet spørsmålene om hvor mye 
en lever veier, eller hvor mye penger man 
får hvis man donerer legemet til forskning, 
forteller Ljunggren.

Bergen:

Færre ansatte, 
færre donasjoner

NMT-konferansen – Gardermoen 26. og 27. oktober

Særlig ateister, humanetikere og de som er spesielt opptatt av medisinsk forskning donerer kroppen sin, 
forteller Bianca Cecilie Nygård.

(Illustrasjonsfoto: ArtmannWitte/Shutterstock)
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Da MR-maskinene kom på 1980-årene spådde man EEG-ens død. 
Slik gikk det ikke. (Illustrasjonsfoto: Répási Lajos Attila/Shutterstock)
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Klinisk nevrofysiologi
Av Inger Anette Hynås Hovden, 
Ullevål universitetssykehus 
& Mona Skard Heier

I 1980 hadde klinisk nevrofysiologi eksistert 
som hovedspesialitet i 23 år, og det var eta-
blert laboratorier ved regionsykehusene, ved 
Sentralsykehuset i Akershus og ved Statens 
senter for epilepsi. Rutinevirksomheten ble 
dominert av elektroencefalografi (EEG), som 
ble utført i stort omfang med vidt indikas-
jonsområde. En halv kilo papir gikk med 
per EEG-undersøkelse – til sammen flere 
tonn i året! I tillegg ble det gjort måling av 
nerveledningshastigheter og standard-EMG 
(elektromyografi). Ved nevrografi målte man 
bare nerveledningshastighet. En assistent 
noterte tallverdiene, og så regnet man ut 
hastigheten etterpå. Amplitudene var ikke 
reproduserbare, og aksonale polynevropatier 
ble sjelden diagnostisert. Undersøkelsene var 
langvarige og ofte smertefulle. Man hadde så 
vidt begynt å undersøke fremkalte responser 
(evoked potentials). Maskineriet var analogt, 
stort og tungvint i bruk, med trinnløs reguler-
ing uten ferdigprogrammerte innstillinger, og 
derfor lite egnet for standardiserte under-
søkelser. 

Fremskritt med betydning for spesialiteten
Innføring av moderne bildediagnostikk med 
MR i begynnelsen av 1980-årene gjorde 
at man spådde EEG-virksomhetens død. 
Slik gikk det ikke. EEG ble brukt like mye 
som før, men indikasjonsstillingen ble skjer-
pet, med hovedvekt på utredning av funks-
jonsforstyrrelser. Epilepsi og bevissthetsfor-

styrrelser er nå hovedindikasjonsområdene. 
Digitale systemer har ført til en revolusjon 
innen faget. Ikke bare går undersøkelsene 
raskere, de er mindre smertefulle for 
pasientene og tillater bedre og mer detaljerte 
tolkinger og analyser. Alt lå til rette for 
utvikling av standardiserte undersøkelsespro-
grammer tilpasset spesielle problemstillinger. 

Spekteret av metoder økte, dermed ble det 
bedre diagnostiske muligheter. Mindre og let-
tere maskiner gjorde det lettere å rykke ut til 
pasienter ved andre avdelinger. 

Klinisk nevrofysiologi i dag
I dag inngår nevrofysiologiske undersøkelser 
som en viktig del av utredning og diagnostikk 
ved tilstander innenfor mange spesialiteter. 
Gjennomsyn og tolking av EEG er fortsatt en 
stor del av det daglige virke. Særlig har EEG-
undersøkelse ved bevissthetsforstyrrelser hos 
pasienter i overvåkings- og intensivavdelinger 
vist seg å gi verdifull tilleggsinformasjon 
av betydning for behandlingen. Det samme 
gjelder bruken av EEG ved barnenevrolo-
giske problemstillinger. Det viser seg at faget 
kan bidra i diagnostikk av både syndromer 
og andre nevrologiske tilstander hos de aller 
minste. Barn – fra tidlig premature – utgjør 
i dag cirka 30 prosent av pasientene. 

I epilepsidiagnostikken er EEG fortsatt sen-
tralt. Innføringen av digital metodikk kombin-
ert med digital videoregistrering har gitt be-
tydelig større muligheter både for påvisning 
av epileptiform aktivitet og lokalisering av 
epileptogene fokuser. Ved preoperativ utredn-
ing av epilepsi kombinerer man i dag avansert 
bildediagnostikk og avanserte EEG-metoder. 
Legen har direkte pasientkontakt gjennom un-
dersøkelse på sengekanten av perifere nervers 
ledningsevne (nevrografi) og vurdering av 
muskelfunksjon, der man stikker en tynn nål 
inn i muskler og registrerer muskelfibrenes 
elektriske egenskaper (EMG). 

Undersøkelsene kan si mye om utbredelse, 
art og grad av sykelige tilstander. Vi har i dag 
programmer for findiagnostikk av forstyr-
relser i nevromuskulær transmisjon, som for 
eksempel enkeltfiber-EMG, repetitiv stimu-
lering, telling av motoriske enheter, makro-
EMG og så videre. Standardiserte program-
mer for EMG og nevrografi muliggjør mer 
omfattende og detaljert kartlegging på kortere 
tid og med mindre ubehag for pasienten. 
Magnetstimulering gir mulighet til kartleg-
ging av forstyrrelser i sentrale motoriske 
baner, mens fremkalte responser (VEP, SEP 
og BEP) benyttes til undersøkelser av senso-
riske baners, hjernestammens og synsbanenes 
integritet. Programmer for undersøkelser av 
det autonome nervesystemets funksjon og 
«tynnfiberdiagnostikk» er også kommet til. 

Disse undersøkelsesmetodene gir viktige 
diagnostiske bidrag innenfor nevrologi, pedi-
atri, intensivmedisin, revmatologi, indremedi-
sin, fysikalsk medisin og annet. 

Områder der behovet bare øker, er utredn-
ing av søvnforstyrrelser (vi sover en tredel 
av livet, ressursinnsatsen innen medisinsk 
behandling og forskning gjenspeiler ikke 
det!) og undersøkelser av pasienter innen in-
tensivmedisinen. Problemstillingen er ofte: 
Hvorfor våkner ikke pasienten? Eller: Hvor-
for puster ikke pasienten når han egentlig 
skulle vært ute av respiratoren? Siden 
kliniske vurderinger av komatøse pasienter 
bare i liten grad er mulig, er funksjonelle 
undersøkelser av hjernen sterkt etterspurt 
der anestesilegene er oppmerksomme på 
hvor mye nevrofysiologiske prøver egentlig 
kan fortelle. Det er også økende etterspørsel 
innenfor barnenevrologi. 

Fremtidsvisjoner
Et ønske måtte være eget nevrofysiologisk 
laboratorium spesielt tilpasset barn, knyttet 
til et av de større sykehusene. Undersøkelser 
av barn stiller spesielle krav både til metode 
og tolking. Det er i barndommen de fleste 
nevrologiske tilstander manifesterer seg 
– før de degenerative tilstandene setter inn 
i høy alder. Det har også lenge vært ønske 
fra nevrokirurger og dels også fra ortopeder 
om å få utført peroperative nevrofysiolo-
giske undersøkelser. Hittil har dette vist seg 
å være for ressurskrevende, men kanskje 
vil situasjonen endre seg. Vedvarende for-
skning på metodeutvikling innen EMG gir 
håp om gode diagnostiske prosedyrer som er 
mindre smertefulle for pasientene. Vi håper 
også på et godt utbygd digitalt nettverk for 
klinisk nevrofysiologi for hele landet, noe 
som vil kunne bedre faglig utvikling og 
samarbeid – til pasientenes beste. 

Vi sover en tredel av livet, 
ressursinnsatsen innen 
medisinsk behandling 

og forskning gjenspeiler 
ikke det!

«En halv kilo papir gikk 
med per EEG-under-

søkelse – til sammen flere 
tonn i året!

Hentet fra Tidsskfrift for Den norske lægeforening, nr 1 - 2006
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NMT jobber mot klokka. Mens 
mange av medlemmene eldes 
går arbeidet med en utdanning 
for autopsiteknikere sakte. 

Av Svein Are Enes

– Det dramatiske er at det er et utrolig stort 
behov, sier Lars Tomas Lien.
Ifølge NMT-nestlederen er det både behov 
for flere obduksjoner – og en utdanning for 
autopsiteknikere. Lien har selv bakgrunn 
som sykehusportør, og har blitt omskolert 
gjennom praksis, høgskolekurs og hospiter-
ing – alt i regi av egen arbeidsgiver. I flere år 
har NMT jobbet hardt for å få til en formell 
utdanning - et arbeid som nå har fått sårt 
tiltengt støtte.

Dramatisk nedgang
Både Den norske patologforening (DNP) og 
Norsk rettsmedisinsk forening (NRF) støtter 
initiativet til en slik utdanning, og dermed har 
autopsiteknikerne fått drahjelp fra sine nærmeste 
samarbeidspartnere/medarbeidere.
– Teknikere er helt vesentlige innen dette feltet, 
og vi ser klart et behov for en utdanning, sier 
Agnes Katrine Lie, leder for Patologforeningen. 
Hun er bekymret over at stadig færre obduseres 
i Norge. Siden 1985 er antallet mer enn halvert, 
og verst er tallene for sykehusobduksjoner.
– Det svekker kvalitetssikring, undervisning 
og mulighet for forskning, mener Lie.
Også leder for Norsk rettsmedisinsk forening, 
Torleiv Ole Rognum, mener tiden er moden 
for en formalisert utdanning:
– Det generelle utdanningsnivået er høyere i 
dag, og sjansen for finne dyktige, ufaglærte 
er mindre. Samtidig er det større krav til 
avansert arbeid, sier han.

Vanskelig å få samtykke 
Ifølge DNP-lederen har autopsiavdelingene for 
dårlig kapasitet, og må prioritere diagnostikk 
av vevsprøver og celleprøver fra levende foran 
obduksjoner. I tillegg skaper obduksjonsfor-
skriftene fra 2004 problemer. Nå kreves det 
såkalt informert samtykke, altså at de pårørende 
ikke eksplitt har reservert seg fra obduksjon. 

Ifølge Patologforening mangler mange sykehus 
kvalifiserte personer som har tid til å ta den 
vanskelige samtalen med de pårørende.
– I en slik situasjon må vi sørge for at de 
pårørende som faktisk blir spurt, opplever 
møtet med patologiavdelingen som udelt 
positivt. Her har autopsiteknikerne en 
nøkkelposisjon, mener Glenny Cecilie Alfsen, 
styremedlem i patologforeningen.
Hun mener det er viktig at denne gruppens 
posisjon styrkes, gjennom en formalisert 
utdannelse og en godkjent tittel.

For få for skolene
Utdanningspolitisk rådgiver i KFO, Kristin 
Vik, forteller at autopsiteknikerne er en lite 
attraktiv gruppe for høgskolene fordi de er 
så få. I dag er det bare 37 norske autopsite-
knikere, ifølge NMT. Derfor forsøker KFO og 
NMT å koble et utdanningsløp for autopsite-
knikere med studier som allerede er etablert. 
Tanken er at studentene kan følge deler av 
undervisningen til sykepleierstudiet og bio-
ingeniørstudiet, og at det vil kreve mindre av 
høgskolen. Men ifølge Lien, som selv har tatt 
flere fag ved Høgskolen i Gjøvik, er mange 
av eksamenene ved sykepleier- og bioin-
geniørutdanninga tverrfaglige, og inkluderer 
fag som ikke er like naturlige i en eventuell 
autopsiteknikerutdanning. Det passer dårlig 
for NMT.

– Ikke bra nok i dag
I dag læres nyansatte autopsiteknikere opp av 
kollegene på arbeidsstedet. Det mener NMT-
nestlederen ikke er bra nok. 
– Vi må ha klare retningslinjer for hva en 
autopsitekniker skal ha av kunnskaper, både 
faglig og for vår egen del. Vi har et svært belas-
tende arbeid, blant annet i møte med pårørende 
og i arbeid med døde og sterkt kvesta mennesk-
er. Da er det kjempeviktig å få en kompetanse å 
hvile våre inntrykk på, mener Lien.

Åpen ende
Men arbeidet går sakte. Fram til arbeidsgruppa 
kom på plass jobbet styret i NMT veldig 
alene. Og selv med arbeidsgruppa på plass er 
det lang vei igjen å gå.
– Vi har ikke noe tidsperspektiv. Men jeg tror 
dette må ta litt tid, det må modnes litt. 

Det viktigste som har skjedd er at vi har laget 
en kompetanseplattform, og fått formell støtte 
fra de to store yrkesorganisasjonene vi samar-
beider med, sier han.

Vil lage Norges 
særeste utdanning

deTTe er sakeN
•  KFO og NMT ønsker seg en ut-

danning for autopsiteknikere på 
høgskolenivå

•  Både Den norske patologforen-
ing og Norsk rettsmedisinsk foren-
ing støtter en slik utdanning

•  En arbeidsgruppe skal nå jobbe 
med å få til en slik utdanning. I 
gruppa sitter preparantleder ved 
Rikshospitalet Stian Nilsen, assist-
entlege ved patologiavdelingen 
på Sykehuset Innlandet Ok Mål-
frid Mangrud, bioingeniør ved 
Universitetet i Oslo Margrethe 
Abildgaard og NMT-nestlederen

•  Det mest aktuelle er å koble 
deler av utdanninga til syke-
pleier- og bioingeniørstudiet,  
som har flere relevante fag

•  På sikt håper NMT at en slik 
utdanning kan gjøre autopsite-
kniker til en beskyttet tittel, og at 
de ansatte autoriseres slik som 
annet helsepersonell

•  NMT har utarbeidet en komp-
etanseplattform som beskriver 
yrket til autopsiteknikerne, og 
som ligger til grunn for det videre 
arbeidet

•  I �005 ble det ifølge Patolog-
foreningen utført �649 syke-
husobduksjoner og 1794 rettslige 
obduksjoner i Norge, det utgjør 
om lag ni prosent av de som 
døde. I 1985 var de tilsvarende 
tallene 6�7� og �81�
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Av Odrun Sarong, leder i NMT

Jeg har nå gått gjennom alle de 47 evalu-
eringsskjemaene som ble levert inn – en 
svarprosent på 78 prosent. Det syntes jeg 
er kjempeflott – tusen takk. Her er noen 
hovedtrekk:

Fellesdel og kurset generelt
Det var fem deltagere fra Trondheim som ikke 
kom fram, ettersom Værnes flyplass var fulls-
tendig tåkelagt store deler av fredagen. I tillegg 
uteble to deltagere fra Sverige, av ukjent årsak.

Alle var veldig god fornøyd med både 
ankomst og registrering til kurset. I år hadde 
vi veldig mange påmeldte, i alt 71 deltagere. 
Dessverre fikk vi bare 50 rom på kurshotel-
let, men isteden for å si nei til de siste som 
ønsket å delta på kurset fikk vi leid ekstra 
rom på nabohotellet. De som måtte bo der 
syntes det var litt trist, men alternativet var å 
bli hjemme.

Det var veldig mange som hadde hatt stor 
nytte og glede av foredragene «konflik-
thåndtering og etikk på arbeidsplassen» og 

«Creutzfeldt-jakobs sykdom». Jan Mæhlen 
får skryt for at han presenterte temaet på en 
interessant og fin måte.

Det var også mange som syntes det var nyttig 
å få en oversikt over hvor langt vi var kommet 
med en formalisert utdanning for våre grupper.

Autopsi
Også i år satt mange stor pris på diskusjonsfo-
rumet. Flere syntes det var flott å møte andre, 

og kunne snakke om sitt eget fag og sin egen 
praksis. Også nytten av å knytte bekjentskap 
med andre, for senere å kunne ta kontakt og ut-
veksle erfaringer, blir trukket fram. Dette viser 
at det er stort behov for å komme sammen.

Det var også mange som satte stor pris 
på foredraget om kulturelle forskjeller og 
begravelsesrutiner, men noen syntes temaet 
kunne vært mer konkret. Det er tydeligvis litt 
forskjell i praksis mellom Sverige og Norge 

Evaluering av kurset 
på Gardermoen
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i begravelsesrutiner. For etter foredraget ble 
det tatt initiativ til et møte mellom ulike myn-
digheter, for å diskutere hvordan man kan få 
fortgang i svenske begravelser. Der er nemlig 
problemet at kroppene ofte blir liggende i 
unødvendig lang tid i bårehus. 

Nervofysiologi
Mange hadde stort behov for å lære mer om EL-
lære. Etter kurset ønsket de seg en enda grundi-
gere gjennomgang, med praktiske eksempler på 
ENG og EEG. Det viser seg at dette er et forsømt 
kapittel på de fleste laboratoriene. Kanskje vi 
derfor bør ha mer EL-lære på neste kurs.

Mange synes kurvelesning var et veldig 
interessant tema, men her kunne vi hatt med 
en nevrofysiolog til å hjelpe oss med tolking 
av EEG kurver, ettersom en del kursdeltagere 
var ganske nye i faget. Flere deltagere savnet 
også en gjennomgang av kurvene til slutt. 

Det må vi ta til etterretning.
Søvnens fysiologi og søvnsykdommer var 
også et populært tema.

Til slutt, noen positive kommentarer fra 
evalueringsskjemaene: 
»Veldig godt organisert
»Et veldig bra kurs
»Gleder meg til neste kurs
»Veldig bra kurs, variert pro-
gram
»Meget gode forelesere
»Håper på mer EEG relaterte 
ting neste år
»Flott jobbet av styret
»Fornøyd, godt kurs, mye 
kunnskap og inspirasjon
»Velkommen til Uppsala i mai 
2008
»Gleder oss til neste år
»Flott, stå på

»Veldig bra
»Veldig bra kurs
»Inkluderende gruppe som tar imot nye uteni-
fra på en flott måte
»Tusen takk skal dere ha for et flott kurs
»Trivelig og lærerikt kurs
»Håper vi også kan bli invitert til neste år


