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Redaktørens
hjørne
Kjære kolleger
Med dette nummeret takker jeg for meg som redaktør for Axonet. Jobben som dobbeltredaktør for både Tidsskriftet og for Axonet har vært et spennende vekselbruk. Men det var ikke
slik det var tenkt. Når jeg overtok den redaksjonelle stafettpinnen etter Espen Dietrichs var
jeg ennå klinisk arbeidende nevrolog, midt i det faget og det miljøet som redaktøren i Axonet
bør kjenne på pulsen. Kort etter ble jeg imidlertid sjefredaktør i Tidsskriftet. Nevrologisk
avdeling, OUS Rikshospitalet var svært sjenerøse og lot meg fortsette med en liten kveldspoliklinikk. Men snart ble det tydelig at dette ikke var forenlig med døgnet-rundt-arbeidet i
Tidsskriftet, og jeg forlot den klinisk nevrologiske hverdag. Det er min mening at redaktøren
i Axonet bør være en daglig del av det faglige fellesskapet i nevrologien. Det er jeg for tiden
ikke.
I tillegg har kritiske røster fremhevet en mulig interessekonflikt i dobbeltredaktørrollen.
Tidsskriftet bør være en samlende kraft for alle norske leger. Det har blitt hevdet at sjefredaktøren derfor ikke bør ha en for synlig rolle i noen av underforeningene. Det er et synspunkt
jeg kan ha forståelse for, og bør ta hensyn til. Samlet sett valgte jeg derfor, med tungt hjerte,
å si fra meg ønskevervet som redaktør i Axonet.
Når ny redaktør skulle velges, har NNFs årsmøte gjort et meget godt valg: Heldigvis takket
Lasse Pihlstrøm ja til å bli Axonets nye redaktør. Lasse kjenner norsk nevrologi svært godt,
både som kliniker og som forsker. Gjennom ulike verv i NNF har han svært god innsikt i vår
faglige forening. De som følger hans spalte i Morgenbladet vet også at han kan skrive innsiktsfullt og godt om nevrobiologiske temaer. Axonet kunne etter min mening ikke ha fått en
bedre redaktør!
Den tiden jeg har fått lov til å ha den redaksjonelle stafettpinnen etter Espen Dietrichs har
vært akkurat så morsom som jeg hadde håpet. Det har vært et privilegium å motta bilder
og e-poster fra norsk nevrologi landet rundt, og å følge med på all den myldrende nevroaktiviteten. Tusen takk til alle som har bidratt, og velkommen til Lasse som ny redaktør.
Men, som under alle tidligere redaktører, kan ikke en person alene lage et blad som skal
speile bredden i norske nevrologi. Det ansvaret må vi alle sammen ta, ved å sende redaktøren aktuelle bilder og saker fra vårt distrikt og våre interessefelt. Da går Axonet en fortsatt
lys fremtid i møte.
Beste hilsen, Are
are.brean@legeforeningen.no
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Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
Nevrodagene er avsluttet etter noen velfylte dager der mange engasjerte kolleger har bidratt solid. Vi i NNF-styret setter stor pris på at så mange deltar og gjør disse fagdagene
til et sentralt møtested. Spesielt gledelig var den brede representasjonen fra ulike deler av
landet. Beste foredrag, poster og kasuistikk under årets Nevrodager gikk til henholdsvis
Molde, Trondheim og Bergen, hvilket vitner om at mange med lang reisevei velger å
prioritere Nevrodagene. Det er vesentlig for bredden i det norske miljøet. Det sosiale
programmet under Nevrodagene er også viktig. Kollegene fra Ahus og OUS gjorde en
super jobb som festkomité for årsfesten og fortjener heder og ære for det!
Etter Hjerneåret 2015 fortsetter det politiske arbeidet for å styrke nevrosatsingen i samarbeid med Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network. NNF har vært i møter med
Helse- og omsorgsdepartementet samt Helsedirektoratet om statusrapport for nevrofeltet.
I tillegg inviterte helseministeren nylig til møte om en nederlandsk modell for helsetjenester ved kroniske sykdommer som han de siste par årene har fattet interesse for og som kan
være aktuell å implementere her. Denne modellen, ParkinsonNet, er opprinnelig utviklet
for Parkinsons sykdom og ledes av nevrologiprofessor Baastian Bloem ved Radboud
University Nijmegen. Han og tre medarbeidere presenterte modellen under møtet der
spesielt brukerorganisasjonen Parkinsonforbundet var meget sentral. ParkinsonNet er tatt
i bruk for oppfølgingen av Parkinsons sykdom i andre europeiske land. Den er breddet til
demens og Huntingtons sykdom i Nederland og til hjerneslag, diabetes og flere andre sykdommer i Sør og delvis Nord-Carolina i USA i regi av Kaiser Permanente. Modellen er
basert på prinsipper om fagnettverk, spesialutdanning av helsepersonell, pasient som en
partner, behandling så nær hjemmet som mulig og gode teknologiske løsninger. Det er
utviklet en rekke teknologiske løsninger for blant annet videokonsultasjon, monitorering
av behandling, informasjon for brukere og fagpersonell. Disse er utviklet på flere språk og
laget for å kunne brukes i ulike land. Ønsker du å lese mer om denne modellen, anbefales
artikkelen ”Revolutionising mangement of chronic diseases: the ParkinsonNet Approach”
i BMJ fra 2014.
NNF jobber for at det skal lages en Hjerneplan i Norge og deler gjerne helseministerens
entusiasme for ParkinsonNet. Dersom det etableres et norsk ParkinsonNet som utvides
til et NevroNet for hele feltet nevrologiske sykdommer, vil det kunne gi et solid løft for
vårt fagfelt og bidra til bedre helsetjenester for nevrologiske pasienter. Det er gjort en
rekke helseøkonomiske analyser som viser at etter et par års investering gir denne
løsningen en betydelig innsparing av helseutgiftene. Denne typen modeller gir bedre
kvalitet på helsetjenesten, utnytter teknologiske løsninger og er kostnadsbesparende.
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Dette er sentrale faktorer som er nødvendig for å løse utfordringene med økende andel
eldre i befolkningen. Men skal vi få til noen endring, må først investeringer på plass.
Rekrutteringen til vårt fag er generelt bra. Men selv om søkningen til enkelte avdelinger er
overveldende, sliter andre med rekrutteringen av spesialister og har for få faste overleger.
Enkelte avdelinger har greid å snu denne trenden mens andre fortsatt sliter tungt. Erfarne
utdanningskandidater forsvinner ofte fra mindre avdelinger i forbindelse med spesialistutdanning ved universitetssykehusene og kommer ikke tilbake. Lokal rekruttering er
viktig for å bygge avdelingene på lang sikt. Et attraktivt fagmiljø er avgjørende for å
tiltrekke seg dyktige fagpersoner. Forskning, fagutvikling og kompetanseheving
gjennom fagnettverk og forskningsnettverk er tiltak som kan bidra til å styrke avdelinger
som sliter. Lokale stimuleringstiltak som for eksempel såkornmidler og regionale tiltak
rettet mot forskningsaktivitet ved ikke-universitetssykehusene kan bidra til å styrke fagmiljøet. En rekke forskere på universitetssykehus bidrar med veiledning av stipendiater
på mindre sykehus.
Det er viktig for faget vårt og for alle med nevrologiske sykdommer at vi har sterke
nevrologiske avdelinger på mange norske sykehus. Med akuttmedisin som en egen
spesialitet kan det virke innbydende på sykehusadministratorer å rasjonalisere bort akuttnevrologi på mindre steder og basere vår aktivitet på konsulentvirksomhet og poliklinisk
drift på dagtid. Nevrologiske pasienter skal ha tilgang på nevrologisk vakttjeneste 24/7.
Vi bør som kolleger støtte opp om alle avdelingene og bidra kollektivt til rekrutteringen.
Vi har et attraktivt fag som vi gjerne er ambassadører for. Jeg håper flere har innspill til
rekrutteringsvanskene som enkelte avdelinger sliter med. Bruk gjerne foreningens informasjonskanaler som medium.
Det nærmer seg EAN-kongressen i København der vi håper på solid norsk markering.
Ansvaret for highlight-sesjonene er kjent fordelt på de tre skandinaviske landene, og Erik
Taubøll leder sesjonen om epilepsi og kanalopatier. Vi håper alle norske fagpanelmedlemmer får anledning til å stille på komitémøtene under kongressen og ikke minst håper
vi at det blir norsk deltakelse på den europeiske eksamenen 27. mai. NNF har satt av midler
til å dekke eksamensavgiften til de tre første norske medlemmene som deltar.
Og for de som begynner å legge planer for neste vår kan jeg allerede nevne at Vårmøtet
neste år arrangeres i Kristiansand 9.-11. juni. Sett av datoen!
Med ønske om en fortsatt fin vår!
Anne Hege
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Nevrolognytt

Møte i Helse- og omsorgsdepartementet
17. mars.var det møte om statusrapport for hjernehelse og arbeidet for Hjerneplan i
Helse- og omsorgsdepartementet.

ParkinsonNet
6. april 2016 var det møte i Helse- og omsorgsdepartementet om ParkinsonNet, som
er en nederlandsk modell for oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.

Til venstre Magne Fredriksen (Parkinsonforbundet, Hjernerådet), Anne Hege Aamodt (NNF),
Hanne Harbo (Hjernerådet), Bjørnar A. Aleksanderssen (Helsedirektoratet), Aud Kvalbein
(Hjernerådet) og Anne-Stina Nordmo (Helsedirektoratet) på vei ut etter møtet.

NNF`s Hjerneårskomite

Fra venstre Baastian Bloem og Lonneke Rompen som presenterte modellen,
til høyre helseminister Bent Høie.

Ragnar Stien er sannsynligvis den første nevrologen i Norge som har blitt omtalt i en tegneseriestripe.

NNFs Hjerneårskomite: Foran fra venstre Ida Bakke fra Bodø, Anne Hege Aamodt, Hanne F.
Harbo. Bak fra venstre Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Ragnar Stien, Kashif Faiz og
Martin Weisshaar. Are Brean og Guttorm Eldøen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nevrolognytt
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Nevrolognytt
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Priser og stipender under Nevrodagene 2016
Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under årets
Nevrodager. Axonet gratulerer alle vinnere!

Octapharma-prisen

Les mer om MS på:
www.msnytt.no eller på catalogs.msnytt.no

Nevrol
Vinner av Octapharmas pris for nevromuskulært forskningsarbeid, Iselin M Wedding, sammen med
veileder Chantal Tallaksen.

Novartis Norge ASr1PTUCPLT/ZEBMFOr0TMPr5MGr'BLT
XXXOPWBSUJTOPr/0

»
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Kasuistikkonkurransen

Vinner av kasuistikkonkurransen: Irene Flønes, Haukeland universitetssykehus. På bildet sammen med veileder
Charalampos Tzoulis.

Genzyme-prisen

Vinner av Genzyme forskningsstipend innen MS, Andreas Lossius, flankert av Gabriel Johannessen fra Genzyme og
Trygve Holmøy fra priskomiteen.

Biogen-stipend

Novartis-prisen

Vinnere av Biogen Norway forskningsstipend for MS, Tone Berge og Kristin Wesnes, flankert av Biogens representant
og Astrid Edland fra priskomiteen.

Vinnere av Novartis forskningsstipend innen MS. På bildet fra venstre: Novartis' representant, Elisabeth Gulowsen
Celius, som tok imot prisen for Cecilia Simonsen som fødte barn denne dagen (!), Heidi Flemmen, Alok Bahn og
Astrid Edland. Sistnevnte delte ut prisen på vegne av komiteen.

Nevrolognytt
10

11

Beste posterpresentasjon

Beste posterpresentasjon på Nevrodagene 2016.
Ingunn G. Winnberg med kasuistikken "nærdrukningen" under blitzpresentasjon.

Beste foredrag

Beste foredrag på Nevrodagene 2016. Karin Müller
Mikalsen. Traumatisk ulnarisnevropati – en multimodal
fremstilling

Finne flimmer Stoppe slag

1RRFCIƒTGICPIGTUȈOCPIG

10

atrieflimmer med Zenicor EKG1
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Zenicor EKG

Holter EKG

1. Orrsjö et.al. (2014) Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG
recording. Hindawi.
/HYLQ/HWDO$FRVWHIIHFWLYHQHVVDQDO\VLVRIVFUHHQLQJIRUVLOHQWDWULDOͤEULOODWLRQDIWHULVFDHPLFVWURNH(XURSDFH)HE

www.zenicor.no

Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

NNFs Hjerneårskomite: Foran fra venstre Ida Bakke fra Bodø, Anne Hege Aamodt, Hanne F. Harbo. Bak fra
venstre Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Ragnar Stien, Kashif Faiz og Martin Weisshaar. Are Brean og
Guttorm Eldøen var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Copaxone Teva

Immunmodulerende middel.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml: Hver ferdigfylt
sprøyte (1 ml) inneh.: Glatirameracetat 40 mg tilsv. glatiramerbase
36 mg, mannitol, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Behandling av attakkvise former for multippel sklerose (MS). Er ikke indisert
ved primær eller sekundær progressiv sykdom. Dosering: Voksne:
Anbefalt dosering er 40 mg (1 ferdigfylt sprøyte) gitt som s.c. injeksjon 3 ganger i uken med minst 48 timers mellomrom. Behandlingslengde er ikke dokumentert. Avgjørelse om langtidsbehandling bør
tas etter individuell vurdering av behandlende lege. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Klinisk dokumentasjon mangler. Barn
<18 år: Anbefales ikke, da det ikke finnes nok informasjon om bruk
i denne aldersgruppen. Eldre: Klinisk dokumentasjon mangler.
Admini strering: Kun til s.c. bruk. Pasienten skal instrueres i selvinjeksjonsteknikk og kontrolleres av lege eller sykepleier ved første
selvinjisering og i 30 minutter etterpå. Nytt injeksjonssted skal velges for hver injeksjon for å redusere sjansen for irritasjon og smerte
på injeksjonsstedet. Områder for selvinjeksjon er mageregion, armer, hofter og lår. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for glatirameracetat eller mannitol. Graviditet. Forsiktighetsregler: Start av
behandling skal kontrolleres av nevrolog eller lege med erfaring i
behandling av MS. Behandlende lege skal forklare pasienten at
følgende reaksjoner kan oppstå innen få minutter etter injeksjonen:
Vasodilatasjon (flushing), brystsmerter, dyspné, palpitasjoner eller
takykardi. De fleste symptomene er kortvarige og opphører spontant uten følgetilstand. Ved alvorlig bivirkning skal behandlingen
umiddelbart avbrytes og behandlende lege eller akuttmedisiner
kontaktes. Symptomatisk behandling kan igangsettes. Ved kjent
hjertelidelse skal pasienten kontrolleres regelmessig under behandling
og forsiktighet utvises. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og kramper
er rapportert. Dersom reaksjonen er alvorlig, skal egnet behandling
påbegynnes og preparatet seponeres. Reaktive antistoffer mot glatirameracetat er funnet etter daglig langtidsbehandling, men det er
ikke holdepunkter for at disse nøytraliserer eller påvirker klinisk effekt. Ved nedsatt nyrefunksjon skal nyrefunksjonen kontrolleres under
behandling. Det finnes ikke holdepunkter for glomerulær utfelling av
immunkomplekser, men muligheten kan ikke utelukkes. Egnet
prevensjonsmiddel må brukes så lenge behandlingen pågår. Interaksjoner: Økt forekomst av reaksjoner på injeksjonsstedet er sett
hos pasienter som samtidig får kortikosteroider. Glatirameracetat er
sterkt bundet til plasmaproteiner og kan i teorien påvirke distribusjonen av proteinbundne substanser. Samtidig bruk av slike preparater skal kontrolleres nøye. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Data om bruk hos gravide er utilstrekkelig.
Dyrestudier er utilstrekkelige mht. å forutsi effekt på graviditet,
embryo-/føtal utvikling, fødsel og postnatal utvikling. Egnet
prevensjonsmiddel må brukes så lenge behandlingen pågår. Amming: Data mangler. Forsiktighet skal utvises ved administrering til
ammende. Fordelene for moren skal veies mot risiko for barnet.
Bivirkninger: Spesifikke bivirkninger for 40 mg/ml: Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Hud: Huderytem og smerter i ekstremiteter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Lever/galle: Leverskade og toksisk hepatitt. Øvrige: Anafylaktisk respons. 20 mg/ml gitt 1 gang
daglig: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/
kar: Vasodilatasjon. Hud: Utslett. Infeksiøse: Infeksjon, influensa.
Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter.
Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Angst, depresjon. Øvrige: Tretthet, brystsmerter, reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, smerte,
hevelse, kløe, ødem, inflammasjon og hypersensitivitet), smerter.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Anorektiske tilstander, obstipasjon, karies, dyspepsi,
dysfagi, fekal inkontinens, oppkast. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi. Hud: Ekkymose, hyperhidrose, pruritus, hudlidelser, urticaria.

FOR GODE DAGER,
I DAG OG I MORGEN

DET HANDLER OM GODE DAGER,
IKKE TAPTE DAGER

ATC-nr.: L03A X13

Immunsystemet: Allergisk reaksjon. Infeksiøse: Bronkitt, gastroenteritt, herpes simplex, mellomørebetennelse, rhinitt, tannabscess,
vaginal soppinfeksjon. Lever/galle: Unormale leverfunksjonsprøver.
Luftveier: Hoste, sesongbetont rhinitt. Muskelskjelettsystemet: Nakkesmerter. Nevrologiske: Endret smakssans, hypertoni, migrene,
taleproblemer, synkope, tremor. Nyre/urinveier: Økt vannlatingstrang, hyppig vannlating, urinretensjon. Psykiske: Nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, vektøkning. Svulster/cyster: Benigne neoplasmer i huden, neoplasma. Øre: Ørelidelser. Øye: Dobbeltsyn,
øyelidelser. Øvrige: Frysninger, ansiktsødem, atrofi ved injeksjonsstedet, lokale reaksjoner, perifert ødem, ødem, feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukocytose, leukopeni,
splenomegali, trombocytopeni, unormal lymfocyttmorfologi. Endokrine: Struma, hypertyreoidisme. Gastrointestinale: Kolitt, polypper
i kolon, enterokolitt, raping, øsofagusulcer, periodontitt, rektalblødning, forstørrede spyttkjertler. Hjerte/kar: Ekstrasystoler, sinusbradykardi, paroksysmal takykardi, åreknuter. Hud: Angioødem, kontaktdermatitt, erythema nodosum, nodulære forandringer i huden.
Infeksiøse: Abscesser, cellulitter, furunkulose, herpes zoster, pyelonefritt. Kjønnsorganer/bryst: Brystspreng, erektil dysfunksjon, uterusprolaps, priapisme, lidelser i prostata, unormal celleprøve av cervix, lidelser i testiklene, vaginal blødning, vulvovaginale lidelser.
Lever/galle: Cholelitiasis, hepatomegali. Luftveier: Apné, neseblødning, hyperventilering, laryngospasme, lungelidelser, kvelningsfornemmelse. Muskel-skjelettsystemet: Artritt, bursitt, smerter i flankene,
muskelatrofi, osteoartritt. Nevrologiske: Canalis carpisyndrom,
kognitiv svekkelse, kramper, dysgrafi, dysleksi, dystoni, motorisk
dysfunksjon, myoklonus, nevritt, nevromuskulær blokkering, nystagmus, paralyse, peroneuslammelse, stupor, synsfeltdefekt. Nyre/urinveier: Hematuri, nefrolitiasis, urinveislidelser, urinforandringer. Psykiske: Unormale drømmer, forvirringstilstand, eufori, hallusinasjoner,
fiendtlighet, manisk reaksjon, personlighetsforandringer, suicidalforsøk. Stoffskifte/ernæring: Alkoholintoleranse, gikt, hyperlipidemi,
økning i blodnatrium, nedgang i serumferritin. Svangerskap: Abort.
Svulster/cyster: Hudkreft. Øye: Katarakt, lesjoner i cornea, øyetørrhet, øyeblødning, ptosis, mydriasis, optisk atrofi. Øvrige: Cyste,
«hangover»-effekt, hypotermi, reaksjoner umiddelbart etter injeksjonen, inflammasjon, nekrose ved injeksjonssted, lidelser i slimhinnene, postvaksinasjons-syndrom. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Overdosering (opptil 300 mg) er rapportert. Ingen andre
bivirkninger var assosiert med disse tilfellene enn de nevnte ovenfor.
Behandling: Pasienter skal overvåkes og egnet symptomatisk og
understøttende behandling påbegynnes. Se Giftinformasjonens
anbefalinger L03A X13. Egenskaper: Klassiﬁsering: Glatirameracetat er acetatsaltet av syntetiske polypeptider, som inneholder 4
naturlig forekommende aminosyrer: L-glutaminsyre, L-alanin, L-tyrosin
og L-lysin. Gjennomsnittlig molekylvekt 5000-9000 dalton. Virknings mekanisme:Ikke fullstendig kjent, men antas å virke ved å endre immunprosesser som sannsynligvis er ansvarlig for patogenesen
ved MS. Induserer og aktiverer trolig glatirameracetatspesifikke
suppressor T-celler i periferien. Absorpsjon: Rask. Proteinbinding:
Sterkt bundet til plasmaproteiner. Metabolisme: Etter s.c. administrering nedbrytes en stor del av dosen hurtig i det subkutane vev til
mindre fragmenter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevar alltid
den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares i kjøleskap ved 2-8 °C. Skal ikke fryses. Hvis de
ferdigfylte sprøytene ikke kan oppbevares i kjøleskap kan de oppbevares i romtemperatur (15-25 °C) 1 gang, i inntil 1 måned. De
skal deretter returneres til oppbevaring i kjøleskap. Pakninger og
priser: 40 mg/ml,12 stk. (ferdigfylte sprøyter) 9111,30.
Sist endret: 27.05.2015 (priser og ev. refusjon oppdateres hver
14. dag)
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Glimt fra Nevrodagene 2016

Unn Ljøstad

Marianne Solberg

Jeanette Koht

Ragnar Stien

Kjell-Morten Myhr

Nevrolognytt
Fullsatt sal under åpningen av Nevrodagene 2016.
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Glimt fra NNFs årsfest 2016

Chantal Tallaksen og Mona Skjelland.

Takk for maten-tale ved Stine Knudsen.

Nils Olav Aanonsen holdt festtalen.

Kari Anne Bjørnarå og Børre Kåss.

Nevrolognytt
Godt selskap og god mat gir glade nevrologer.
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Lemtrada®

T Monoklonalt antistoff.

For mange pasienter kan Lemtrada være

FORSKJELLEN MELLOM

AKTIV MS OG ET
AKTIVT LIV MED MS1
Lemtrada:

• Endrer balansen i immunsystemet med en effekt som varer i flere år1,2
• Eneste MS-behandling som viser bedring av handikap mot aktiv behandling1
• Etter 5 år reduserte Lemtrada ARR* med 66% og SAD**
med 69% versus høydose IFNB-1a1
• Frihet fra daglig, ukentlig eller månedlig behandling1
• Konsistent sikkerhetsprofil gjennom hele det kliniske utviklingsprogrammet1

Ønsker du å vite
mer om Lemtrada,
scan her eller gå til
Lemtrada.no
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Ref. 1. Lemtrada SPC 17.12.2013 - Avsnitt 4.2 og 5.1. Ref. 2. Freedman M, Kaplan J, Markovic-Plese S, Insights into the Mechanisms of the Therapeutic Efficacy of
Alemtuzumab in Multiple Sclerosis. J Clin Cell Immunol 2013, 4:4 * ARR= Annual relapse rate ** SAD= Sustained accumulation of disability

«Genzyme»
ATC-nr: L04AA34

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Alemtuzumab 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat,
dinatriumedetatdihydrat, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Til
behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom deﬁnert ved kliniske eller
bildediagnostiske funn. Dosering: Behandlingen startes og overvåkes av nevrolog med erfaring med behandling av RRMS. Voksne: 12 mg/
dag i 2 behandlingssekvenser. 1. behandlingssekvens: 12 mg/dag i 5 påfølgende dager (totalt 60 mg). 2. behandlingssekvens: 12 mg/dag i 3
påfølgende dager (totalt 36 mg) gitt 12 måneder etter 1. behandlingssekvens. Utelatte doser skal ikke gis samme dag som planlagt dose.
Pasienten bør forbehandles med kortikosteroider (i kliniske studier metylprednisolon 1000 mg) umiddelbart før administrering av
alemtuzumab på hver av de 3 første dagene i hver behandlingssekvens. Forbehandling med antihistaminer og/eller antipyretika vurderes.
Alle bør starte med oral profylakse mot herpesinfeksjon (i kliniske studier aciklovir 200 mg 2 ganger daglig eller tilsvarende) den 1. dagen av
hver behandlingssekvens, og fortsette i minst 1 måned etter behandlingen. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Data mangler.
Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos barn 0-10 år er ikke
relevant. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥55 år: Data mangler. Tilberedning: Fortynnes før bruk. Rist ikke hetteglasset. 1,2 ml trekkes opp
fra hetteglasset ved bruk av aseptisk teknikk. Injiser i 100 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning. Må ikke
fortynnes med andre oppløsningsvæsker. Posen vendes forsiktig for å blande oppløsningen. Inneholder ingen antimikrobielle
konserveringsmidler. Bør administreres umiddelbart. Kun beregnet til engangsbruk. Administrering: I.v. infusjon etter fortynning.
Infusjonsposen skal beskyttes mot lys under administrering. Infusjonstid ca. 4 timer. Ressurser for håndtering av hypersensitivitet og/eller
anafylaktiske reaksjoner bør være tilgjengelig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Hiv-infeksjon.
Forsiktighetsregler: Ikke anbefalt ved ikke-aktiv eller stabil sykdom. Spesialister og utstyr for diagnose og behandling av de vanligste
bivirkningene, spesielt autoimmune tilstander og infeksjoner, bør være tilgjengelig. Pasienten skal følges opp i 48 måneder etter siste
infusjon. Behandling med alemtuzumab kan føre til antistoffdannelse og økt risiko for autoimmunmedierte lidelser som immunologisk
trombocytopeni (ITP), thyreoideasykdommer eller i sjeldne tilfeller nefropatier, f.eks. antiglomerulær basalmembransykdom (anti-GBMsykdom). Forsiktighet ved tidligere andre autoimmune sykdommer. Pasienten må være oppmerksom på symptomer og må ev. oppsøke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. For å overvåke tidlige tegn på autoimmun sykdom, utføres tester jevnlig til 48 måneder etter siste
behandlingssekvens: Fullstendig blodtelling med differensialtelling, serumkreatinin og urinanalyse med mikroskopi før oppstart og
deretter hver måned, thyreoideafunksjonstest (uavhengig av anti-TPO-antistoffstatus) før oppstart og deretter hver 3. måned. Etter denne
perioden vil tegn på nefropatier, endret thyreoideafunksjon eller kliniske funn som tyder på ITP kreve videre testing og ev. spesialisthenvisning.
Ved mistanke om ITP, utføres fullstendig blodtelling umiddelbart. Hvis ITP bekreftes, skal medisinske tiltak startes straks, inkl. umiddelbar
henvisning til spesialist. Risiko knyttet til fortsatt behandling etter forekomst av ITP eller nefropati er ukjent. Kliniske manifestasjoner av
nefropati kan omfatte økning av serumkreatinin, hematuri og/eller proteinuri. Anti-GBM-sykdom kan føre til dialyse- eller
transplantasjonskrevende nyresvikt, og kan være livstruende. Alveolær blødning, manifestert som hemoptyse, kan forekomme ved antiGBM-sykdom. Hemoptyse kan også være en indikasjon på ITP, og differensialdiagnose må utføres. Autoimmune thyreoideasykdommer,
inkl. hypo- og hypertyreoidisme, er vanlige bivirkninger. Disse er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad, og håndteres med
konvensjonell behandling. Ved pågående thyreoideasykdom bør alemtuzumab gis hvis fordelen oppveier risikoen. Resultater av fullstendige
blodtellinger brukes for å kontrollere for cytopenier, som nøytropeni, hemolytisk anemi og pancytopeni. Hvis cytopeni bekreftes, skal
relevante medisinske tiltak, inkl. henvisning til spesialist, iverksettes straks. De ﬂeste pasientene opplever milde til moderate
infusjonsrelaterte reaksjoner (IAR), under og/eller innen 24 timer etter administrering. Alvorlige reaksjoner, inkl. tilfeller av feber, urticaria,
atrieﬂimmer, kvalme, ubehag i brystet og hypotensjon, er sett hos 3%. Anafylaksi er sjeldent rapportert, i motsetning til IAR. Pasienten bør
premedisineres med f.eks. antihistaminer og/eller antipyretika. Observasjon for IAR anbefales under og i 2 timer etter infusjon, og behandling
gis etter behov. Hvis infusjonen ikke tolereres godt, kan infusjonstiden forlenges. Ved alvorlige IAR, bør umiddelbar stans vurderes. Legen
bør kjenne pasientens hjertehistorie, siden IAR kan omfatte hjertesymptomer som takykardi. Ressurser for håndtering av anafylaksi eller
alvorlige reaksjoner bør være tilgjengelig. Infeksjoner er svært vanlig. Infeksjonene er generelt milde til moderate, av typisk varighet, og går
over etter konvensjonell behandling. Utsatt behandling vurderes ved aktiv infeksjon, til infeksjonen er under fullstendig kontroll. Alvorlige
infeksjoner er sett. Alvorlige varicella-zostervirusinfeksjoner (VZV), inkl. primær varicella og VZV-reaktivering, har forekommet. Infeksjon i
livmorhalsen med humant papillomavirus (HPV), inkl. livmorhalsdysplasi, er også rapportert. Årlig HPV-screening anbefales. Tuberkulose
er rapportert. Før behandling må pasienten evalueres for både aktiv og latent tuberkuloseinfeksjon iht. retningslinjer. Profylakse med oralt
antiherpesmiddel bør innledes 1. behandlingsdag og fortsette i minst 1 måned etter hver behandlingssekvens. Bruk av alemtuzumab
samtidig med eller etter antineoplastisk eller immunsuppressiv behandling kan øke risikoen for immunsuppresjon. Screening av pasienter
med høy risiko for HBV- og/eller HCV-infeksjon vurderes før behandling, og forsiktighet utvises hos bærere. Forsiktighet ved eksisterende
og/eller pågående malignitet. Pasienten bør ha oppfylt vaksinasjonskrav minst 6 uker før behandling, pga. usikker immunrespons. Levende
vaksiner bør ikke gis etter nylig behandling. Pasienter som ikke har hatt vannkopper, eller som ikke er vaksinert mot VZV, testes for VZVantistoffer før behandling, og vaksinering av antistoffnegative pasienter vurderes. For at VZV-vaksinasjon skal få full effekt, bør behandling
med alemtuzumab utsettes i 6 uker etter vaksinering. IAR, f.eks. svimmelhet, kan midlertidig påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner,
og forsiktighet bør utvises. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ukjent om alemtuzumab kan gi fosterskade. Sikker prevensjon bør
brukes under og i 4 måneder etter behandling. Brukes ev. til gravide kun dersom fordelene oppveier risikoen. Thyreoideasykdom (se
Forsiktighetsregler) medfører spesiell risiko for gravide. Ubehandlet hypotyreoidisme under svangerskapet gir økt risiko for spontanabort
og fosterpåvirkning, som psykisk utviklingshemning og dvergvekst. Ved Graves sykdom, kan morens TSH-reseptorantistoffer overføres til
foster i utvikling og kan gi transient neonatal Graves sykdom. Amming: Ukjent om alemtuzumab utskilles i morsmelk. Amming bør opphøre
under og i 4 måneder etter behandling. Fertilitet: Ukjent.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfopeni, leukopeni.
Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Rødming. Hud: Urticaria, utslett, kløe. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon.
Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Feber, utmattelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Endokrine: Basedows sykdom,
hyper- eller hypotyreoidisme, autoimmun tyreoiditt, struma, anti-thyreoideaantistoff-positiv. Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast,
diaré, dyspepsi, stomatitt. Hjerte/kar: Takykardi, bradykardi, palpitasjoner, hypo- eller hypertensjon. Hud: Generalisert utslett, erytem,
ekkymose, alopesi, hyperhidrose, akne. Immunsystemet: Cytokinfrigjørings-syndrom. Infeksiøse: Nedre luftveisinfeksjon, herpes zoster,
gastroenteritt, oral herpes, oral candidiasis, vulvovaginal candidiasis, inﬂuensa, øreinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, uregelmessig
menstruasjon. Luftveier: Dyspné, hoste, epistaksis, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, artralgi,
ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelspasmer, nakkesmerter. Nevrologiske: MS-relaps, svimmelhet, hypoestesi, parestesi, tremor,
dysgeusi. Nyre/urinveier: Proteinuri, hematuri. Psykiske: Insomni, angst. Øre: Vertigo. Øye: Uklart syn. Øvrige: Ubehag i brystet, frysninger,
smerte, perifert ødem, asteni, inﬂuensalignende sykdom, sykdomsfølelse, smerte på infusjonsstedet, kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, trombocytopeni, redusert hemoglobin, redusert hematokrit. Gastrointestinale:
Forstoppelse, gastroøsofageal reﬂukssykdom, tannkjøttblødning, dysfagi. Hud: Blemmer, nattesvette. Infeksiøse: Tanninfeksjon, genital
herpes, onykomykose. Kjønnsorganer/bryst: Cervikal dysplasi, amenoré. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: Tranghet i halsen, hikke,
irritasjon i halsen. Nevrologiske: Sensorisk forstyrrelse, hyperestesi. Psykiske: Depresjon. Undersøkelser: Vekttap. Øye: Konjunktivitt.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Økt intensitet og/eller varighet av IAR eller immunpåvirkninger forventes. Behandling: Intet antidot.
Støttebehandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger. Egenskaper: Klassiﬁsering: Rekombinant, DNA-derivert, humanisert monoklonalt
antistoff rettet mot CD52. Virkningsmekanisme: Nøyaktig mekanisme for terapeutisk effekt er ikke fullt ut forstått, men medieres gjennom
uttømming og repopularisering av lymfocytter. Absorpsjon: 12 mg/dag gir gjennomsnittlig Cmax på 3014 ng/ml på dag 5 av 1. behandlingssekvens
og 2276 ng/ml på dag 3 av 2. behandlingssekvens. Halveringstid: 4-5 dager. Utskillelse: Lave eller ikke detekterbare serumkonsentrasjoner
innen ca. 30 dager etter hver behandlingssekvens. Pakninger og priser: 1 stk (hetteglass) Kr. 70 622,80
Sist endret: 19.03.2014

Foreningssaker
UTDRAG FRA ÅRSMELDING FOR
NORSK NEVROLOGISK FORENING (NNF) 2015
Medlemmer
Norsk nevrologisk forening (NNF) har 664 ordinære og 47 assosierte medlemmer.
Av NNFs ordinære medlemmer er 51,2 % kvinner og 48,8 % menn. Sammenlignet
med medlemstallene i fjor er dette en nedgang på 8 ordinære medlemmer og 2 assosierte medlemmer, men dette kan trolig ha sammenheng med overgangen til det nye
registeret og vurderes ikke å representere noe sikker nedgang.
NNF har 5 æresmedlemmer: Bjarne Ranheim, Ottar Sjaastad, Ragnar Stien, Ansgar
Torvik og Johan Aarli.
Per 4/2-2016 var det 510 godkjente spesialister i nevrologi. Per 16/2-2016 var det i
følge Helsedirektoratets Legestillingsregister totalt 670 stillinger i nevrologi. Disse
utgjorde totalt 612 årsverk, hvorav 280 LIS-stillinger og 332 overlegestillinger.
Nye spesialister i 2015
I følge Helsedirektoratet ble det i 2015 godkjent totalt 16 spesialister i nevrologi etter norske regler, hvorav to konverteringer fra Danmark og Portugal.
De nye spesialistene er: Jutta Betty Josefine Rummel, Merete Undeland, Lena
Kristin Enger, Heidi Øyen Flemmen, Sara Marie Mathisen, Anne Katrine Fodstad,
Farid Khan Baloch, Antje Sundseth, Åshild Skardhamar, Vibeke Svanevik, Rigmor
Elisabeth Aud Salvesen, Marte Christensen, Grit Richter, Siri Kristine Lynne
Rydning, Mehret Berhane Teklay (Danmark) og Sandra Henda Neto Foreid
(Portugal),
Styrets arbeid i 2015
Styret har i 2015 avholdt fem styremøter (2/2, 9/3, 29/5, 4/9 og 30/11), og i tillegg
hatt tett e-postkontakt mellom møtene.
I starten av 2015 var styrets arbeid preget av planlegging av Nevrodagene i tillegg
til forberedelser til åpningen og det videre programmet for Hjerneåret.
Hjerneårskomiteen som NNF etablerte i 2014 med representanter fra alle helseregioner, bestod av Espen Dietrichs, Hanne Harbo (Hjernerådet), Are Brean
(Hjernerådet), Ragnar Stien, Leif Rune Skymoen/Bjarte Reve (Nansen
Neuroscience Network), Ole-Bjørn Tysnes, Kashif Faiz, Guttorm Eldøen, Ida
Bakke, Martin Weisshaar (fra 2015) og Anne Hege Aamodt. Komiteen ble ledet av
Anne Hege Aamodt og hadde regelmessige telefonmøter der innsatsen gjennom
året ble koordinert.

Åpningsarrangementet for Hjerneåret ble holdt 19.2 i Aulaen i Oslo med innlegg
fra blant andre statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet og ledere fra
European Brain Council og World Federation of Neurology. Gjennom året ble det
arrangert over 60 ulike arrangement spredt utover landet der mange nevrologer bidro til en solid markering av nevrologien og betydningen av nevrologiske sykdommer i samfunnet. Nettredaktør i styret, Kashif Faiz, etablerte en Facebook-side for
Hjerneåret der aktuelt stoff ble presentert jevnlig. Han la i tillegg fortløpende ut informasjon om arrangementer og medie-oppslag på NNFs nettsider gjennom året.
Det ble registrert over 80 oppslag i ulike mediekanaler.
Det var tett samarbeid med Hjernerådet gjennom hele Hjerneåret bl.a. i forbindelse
med arbeid ovenfor myndighetene og Hjernerådets aksjon «Med hjerte for hjernen»
på Facebook samt både åpnings- og avslutningsarrangementene i Aulaen. NNF deltok også under Arendalsuka i paneldebatt som Nansen Neuroscience Network hadde tatt initiativet til. NNF har deltatt på flere møter med helsemyndigheter gjennom
året med formål å styrke satsingen på nevrologiske sykdommer. I samarbeid med
Norsk hjerneslagforening deltok NNF på møte hos helseministeren der informasjonskampanje for hjerneslag, slagorganisering og satsing på nevrologiske sykdommer ble diskutert. Ett av hovedmålene for Hjerneåret har vært å styrke satsingen på
nevrologiske sykdommer og at det skulle lages en ny plan for nevrofeltet etter at
Nevroplan gikk ut i 2015. Mot slutten av Hjerneåret kom det signaler fra helsemyndighetene om at det skal lages en statusrapport for nevrofeltet og at det arbeides for
en plan for hjernehelse i Norge. NNF vil fortsette arbeidet ovenfor helsemyndighetene og følge opp den varslede statusrapporten, som vi mener bør resultere i en
overordnet nasjonal hjerneplan. Gjennom Hjerneåret er det også etablert tettere
samarbeid med flere andre fagmedisinske foreninger for å styrke nevrofeltet.
Arbeidet med høringer har også i 2015 vært en sentral del av styrets arbeid. NNF
har en viktig jobb med høringsuttalelsene som vi spiller inn sentralt i Legeforeningen.
Det er viktig at nevrologene er aktive på arenaer der avgjørelser tas.
I 2015 har Kjell-Morten Myhr har deltatt på vegne av NNF i en prosjektgruppe
sammen med representanter fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk cardiologisk selskap og Norsk gynekologisk forening som er etablert for å gi råd om hvordan Legeforeningen skal bli en aktiv aktør og premissleverandør ved utarbeidelse
av faglige veiledere og retningslinjer. Prosjektgruppen har i løpet av 2015 utarbeidet en rapport med forslag til hvordan Legeforeningen bør arbeide videre innen dette feltet. Rapporten ble i september 2015 forelagt det nye sentralstyret, som påla sekretariatet en del oppfølgingsoppgaver og status og plan for videre arbeid er ventet
å foreligge første kvartal 2016.
Også i 2015 har NNF blitt forespurt om å foreslå representanter til komiteer i
Legeforeningen. Styret er takknemlig for alle NNFs entusiastiske medlemmer, som
nesten alle har sagt seg villig når de har blitt forespurt. Slikt arbeid er viktig for
synliggjøring av faget vårt, og NNF er kjent som en hyppig forslagsstiller til denne
type verv.
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Nevrodag-supplement
Siden 2007 har NNF publisert Nevrodag-supplement. Fram til 2013 ble supplementet publisert i Acta Neurologica Scandinavica. Supplement fra Nevrodagene 2014
ble publisert i European Journal of Neurology (EJN). Publiseringsprosessen ble
med det noe endret ved at inviterte bidrag gjennomgikk en «intern review» i redaksjonsgruppen før innsending til EJN, der artiklene i tillegg gjennomgikk en ordinær
fagfellevurdering. Redaksjonsgruppen har bestått av: Kjell-Morten Myhr
(Haukeland Universitetssykehus), Sigrid Svalheim (Oslo Universitetssykehus), Lars
Jacob Stovner (St. Olavs Hospital) og Nils Erik Gilhus (Haukeland Universitetssykehus).
Da avtalen om publisering i EJN for 2014 ble inngått, var det forståelse for at denne
løsningen skulle videreføres. I løpet av 2015 har imidlertid EJN gitt uttrykk for at
de ikke vil fortsette med en slik løsning videre. Denne beskjeden kom fra EJN etter
at redaksjonsgruppen hadde invitert forfattere av sentrale bidrag fra Nevrodagene
2015. Det har vært en tett dialog med redaktør i EJN, og det ligger an til at flere av
forfatterne som redaksjonsgruppen inviterte får publisert sine artikler i EJN. Styret
har hatt en diskusjon rundt denne prosessen i etterkant og vil foreløpig avslutte ordningen med Nevrodag-supplement da det ikke er noen aktuelle tidsskrift som tilbyr
denne ordningen med betingelser som NNF kan akseptere.
Høringer
NNF har i 2015 avgitt høringssvar til Legeforeningen om en rekke saker. Styret
legger arbeid i å se disse sakene fra nevrologiens ståsted og formulere relevante
innspill. Der det er naturlig innhentes råd og kommentarer fra aktuelle medlemmer
utenfor styret. Saker vi har uttalt oss om i 2015 omfatter blant annet prioriteringer
i helsetjenesten, kjernejournal, delrapport fra HODs akuttutvalg, Legeforeningens
rolle ved utarbeidelse av veiledere og faglige retningslinjer, Demensplan 2020,
Policynotat om rehabilitering, rollefordeling mellom direktorat og helseforetak i
fremtidig spesialitetsstruktur.
Vårmøtet 2015
NNFs Vårmøte 2015 ble arrangert i Bodø med et inspirerende og fyldig sosialt og
faglig program. Arrangementskomitéen bestod av Ida Bakke, Espen Benjaminsen,
Mathilde Johnsen, Hilde Ofte, Ane Skaare Sjulstad og Rolf Salvesen (leder). Det var
i overkant av 50 aktive deltakende nevrologer og ca. 10 ledsagere, samt 17 utstillere.
Samtlige foredragsholdere var fra Nordlandssykehuset i Bodø. Det var en rekke
kulturelle om musikalske innslag om bl.a. om Knut Hamsuns forfatterskap og
opphold i Bodø, arrangement på Kjerringøy Brygge og fremføring av 3 nordnorske
musikalske innslag.
Hjerneuken 2015
I 2015 ble det arrangert to Hjerneuker, både i uke 10 og 47. Det tidsmessige
sammenfallet mellom Hjerneuken (uke 10) og Nevrodagene (uke 11) har vært en
utfordring. På årsmøtet i 2015 ble det vedtatt å flytte den norske Hjerneuken til
uke 47 etter at dette var foreslått og diskutert gjennom en lengre periode.

I løpet av Hjerneuken i uke 10 var det godt besøkte publikumsmøter i blant annet
Bodø, Tromsø, Trondheim, Drammen, Hakadal, Lørenskog og Oslo. Det var oppslag og markering om nevrologiske sykdommer og Hjerneuken i både aviser, TV og
radio denne uken.
I den 2. Hjerneuken (uke 47) var det arrangement både i Kristiansand, Bergen og
Oslo i tillegg til at NevroNor-konferansen og årskonferansen i Norsk forum for
nevropsykiatri ble arrangert denne uken. Også denne uken var det en rekke oppslag
i både lokal og riksdekkende mediekanaler. NNF håper på god oppslutning også om
Hjerneuken i uke 47 i 2016 og de kommende år.
Nevrodagene 2015
Nevrodagene ble arrangert i Ingeniørenes Hus, og var meget godt besøkt. Andelen
”bredde-foredrag” fra inviterte foredragsholdere var økt ytterligere fra tidligere, og
dette ble det gitt positive tilbakemeldinger på. Også i 2015 var det noen faste tema
på utvalgte dager, men torsdag og fredag ble det blanding av hjerneslag og epilepsi i
tillegg til inviterte foredrag om ALS. Tilbakemeldingen til denne blandingen av
tema var positive, og ordningen videreføres derfor i 2016. Når det gjelder postersesjonene har det vært en utfordrende å få posterne synlige nok med så mange tilhørere. Vi har derfor valgt å flytte presentasjonene opp på podiet med blitz-presentasjoner i 2016.
I samarbeid med Legeforeningens kommunikasjonsavdeling ble de mest ”medievennlige” sakene valgt ut og formidlet gjennom pressemeldinger og som eksklusive saker. Det var god pressedekning av Nevrodagene med oppslag i Dagbladet, Abc
Nyheter, Bergens Tidende og Tidsskrift for Den norske legeforening.
Årsfesten til NNF ble arrangert på Ingeniørenes Hus, men var noe mindre besøkt
enn de siste årene. Styret har derfor endret litt på konseptet for kommende årsfest,
flyttet festen til selskapslokale i nærheten der det serveres 3-retters middag og legges opp til mer underholdning. En egen festkomité med kolleger fra OUS og Ahus
er engasjert.
For første gang ble det sendt ut et elektronisk evalueringsskjema kort tid etter
Nevrodagene. Svarprosenten var lav (14 %), men det var mange gode tilbakemeldinger samt konstruktive forslag til forbedringer. Ny Questback blir sendt ut etter
Nevrodagene 2016.
Elektroniske medier
NNF har som tidligere lagt ut aktuell informasjon for foreningens medlemmer på
hjemmesiden www.nevrologi.no. De siste tre årene har vi hatt profiler på de sosiale
nettstedene Facebook og Twitter. Dette er digitale kanaler som også gir muligheter
for flerveiskommunikasjon mellom NNF-styret, medlemmer og andre med interesse for vårt fagfelt. Gjennom Hjerneåret 2015 har det vært et høyt aktivitetsnivå med
mange publikasjoner og visninger i elektroniske medier. I Legeforeningssammenheng er vi fortsatt blant pionerene når det gjelder denne type kommunikasjon.
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Økonomi
NNF har fremdeles en stabil økonomi, og solid likviditet. Etter noen år med nedgang i
inntektene har vi i 2015 hatt betydelig økte annonseinntekter i Axonet. Vi har derfor et
overskudd etter at utgiftene for trykk og utsendelser er trukket fra. Inntektene fra utstillerne til Nevrodagene er imidlertid noe redusert sammenlignet med tidligere, samtidig
som utgiftene har økt. For 2015 ble differansen på ca 60.000 kr.
Hjerneåret 2015 har vært en relativt kostnadskrevende aktivitet for foreningen, men likevel godt innenfor budsjettrammen på kr. 100.000. NNF søkte om og fikk tildelt
15.000 kr fra Valsøs stiftelse til aktiviteter under Hjerneåret. For øvrig har NNF søkt
om og fått 30.000 i kvalitetsutviklingsmidler fra Legeforeningen. Disse midlene er øremerket nytt opplag av Akuttveilederen i 2016. Det er som tidligere god oppslutning til
drift av NevroNEL, og alle landets 18 avdelinger har igjen bidratt med 10.000 kr hver.
Som i 2014 har vi også i 2015 budsjettert med 100.000 til WFN sitt fellowshipprogram uten at disse midlene har vært benyttet. Beløpet videreføres til 2016, og
vi vil fortsatt ha dette som en budsjettpost for 2016 da det ser ut til at det kommer
to nevrologer fra Afrika i 2016.
Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalget har bestått av leder Jone F. Owe, Finn Rasmussen, Unn Ljøstad, Åse
Mygland samt representant fra NNF-styret Grethe Kleveland. Utvalget har fungert
som en redaksjon for NevroNEL og akuttveilederen. Unn Ljøstad og Åse Mygland er
redaktører for NevroNEL. På grunn av den økonomiske støtten avdelingene har bidratt
med, har de kunnet revidere tidligere kapitler og skrive nye. Mange kolleger ved norske nevrologiske avdelinger har bidratt til kvalitetssikring av artiklene. NevroNEL er et
høyt skattet verktøy som brukes daglig ved nevrologiske avdelinger i Norge og bidrar
til moderne og lik behandling for nevrologiske pasienter. Kvalitetsutvalget har i løpet
av 2015 etablert en referansegruppe med representanter fra landets nevrologiske avdelinger som er tiltenkt å fungere som et forum for fagfellehøring av prosedyrer til
NevroNEL og Akuttveilederen samt å kunne være et forum for faglig diskusjon i andre aktuelle sammenhenger. Den 9. utgaven av Akuttveilederen er blitt utarbeidet og
klargjort for utdeling på Nevrodagene 2016.
Internasjonale kontakter
WFN
WFN har i 2015 videreført sitt arbeid, der det er spesielt fokus på å utbre nevrologisk
kompetanse i u-land. Norge er det tredje vertslandet etter Tyrkia og Østerrike som deltar i WFNs Department Visit Program – et utvekslingsprogram som legger til rette for
at unge nevrologer fra lav- og middelkostnadsland kan hospitere og få erfaring ved
utenlandsk nevrologisk avdeling. Det er planlagt at to afrikanske nevrologer skal
hospitere ved Oslo universitetssykehus i løpet av 2016, og det er gjort forberedelser til
dette i 2015. WFN er også involvert i utformingen av det oppdaterte diagnosesystemet
ICD-11. NNFs delegat til WFN, Espen Dietrichs, har på forespørsel fra president Raad
Shakir deltatt aktivt i dette arbeidet.
UEMS/EBN
Jeanette Koht har vært norsk representant i UEMS-Section of Neurology/European
Board of Neurology.

UEMS-Section of Neurology/European Board of Neurology har også i 2015 arbeidet
vesentlig med utdanningsspørsmål og fokusert på spesialisteksamen og europeisk
visiteringsprogram. Jeanette Koht deltok som eksaminator i den muntlige delen av
eksamineringen under spesialisteksamen.
European Academy of Neurology - EAN
Ole-Bjørn Tysnes er NNFs delegat i EAN. EAN-møtet i 2015 var i Berlin med god
norsk representasjon. Det har vært en del kontakt med den danske nevrologiforeningen
som er vertskap for EAN-kongressen i 2016 i København. Dette har blant annet
resultert i at Norge har fått ansvaret for å lede highlight-sesjonen for epilepsi og
kanalopatier. Styret har gjennom 2015 samarbeidet med sekretariatet i EAN om
delegater til fagpanelene. Norge har i det senere hatt deltakere i om lag halvparten
av fagpanelene. I løpet av 2015 er det meldt inn nye norske delegater slik at 30 av 31
fagpanel har fått meldt inn norsk delegat. Det er også nylig kommet mulighet til å ha
junior-delegat i tillegg. Noen av panelene har nå norske junior-delegater. I tillegg har
noen få panel også norske individuelle medlemmer.
Videre fremover
Hjerneåret 2015 har resultert i økt fokus på nevrologiske sykdommer. Vi er i ferd med
å oppnå politisk forståelse for at det må satses mer på hjernehelse i Norge. Styret vil
jobbe videre for å styrke satsingen på nevrologiske sykdommer og følge med i arbeidet
med den varslede statusrapporten. Vi vil også arbeide videre for at det utvikles en overordnet plan for hjernehelse i Norge og fortsetter samarbeidet med Hjernerådet og flere
fagmedisinske foreninger for å nå dette målet.
NNF vil fortsette å markere seg i Legeforeningens satsning for styrking av foreningens
fagmedisinske profil og deltar videre i Legeforeningens prosjektgruppe om faglige
retningslinjer. NNF vil fortsette arbeidet med NevroNEL. NNF ønsker å delta aktivt i
FaMe, og tidligere nestleder Jana Midelfart Hoff, har mot slutten av 2015 igjen påtatt
seg å være NNFs FaMe-representant.
Nevrodagene er Norges mest sentrale møteplass for det nevrologiske miljøet. Mange
medlemmer opplever stadig begrensninger i mulighetene til faglig oppdatering. Dette
er også en grunn til at Nevrodagene vil fortsette å ha en helt sentral rolle. Arbeidet med
å arrangere Nevrodagene er krevende, og det er sannsynligvis bare er et spørsmål om
tid før deler av arrangementsarbeidet må settes ut til profesjonelle firmaer, slik de fleste
andre fagmedisinske foreninger gjør. Samtidig er Nevrodagene et betydelig økonomisk
løft for foreningen, selv om arrangementet foreløpig går i økonomisk balanse. Det er,
så vidt styret kjenner til, ingen andre fagmedisinske foreninger som klarer å ha et årlig
fagarrangement av en hel ukes varighet, uten påmelding, uten avgift og med gratis
bespisning. Nevrodagene bør fortsette å være et attraktivt «lavterskeltilbud» som alle
landets nevrologer føler at det er naturlig å være med på. Det er derfor viktig at
fremtidige endringer i organiseringen skjer i et tett samarbeid med medlemmene.
Oslo, 22. februar 2016

For styret i NNF, Anne Hege Aamodt, Leder
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Foreningssaker
Referat fra styremøte i Norsk nevrologisk forening,
14. mars 2016
Til stede: Anne Hege Aamodt, Kjell Morten Myhr, Kari Anne Bjørnarå,
Kashif Faiz, Geir Slapø og Grethe Kleveland
Ordstyrer: Kjell-Morten Myhr
Referent: Grethe Kleveland
6-2016: Orienteringssaker
Økonomi: Kari Anne Bjørnarå orienterte om at det ikke er mye nytt siden sist møte.
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 vil bli lagt fram på årsmøtet.
Høringer: Kjell-Morten orienterte om noen kommende høringer, bl.a. om etterutdanning av legespesialister. Det vil komme krav til kurs og etterutdanning/hospitering, men ikke om resertifisering. I løpet av en fem års periode skal et visst antall
etterutdanningsaktiviteter gjennomføres. Alle aktiviteter får en poengsum, og i løpet
av en femårs periode skal man oppnå 300 poeng. Etterutdanningen vil ha både obligatorisk og valgfritt innhold, som f.eks. hospitering, kurs/kongresser, forskning,
undervisning og kvalitetsarbeid. Det foreslås bl.a. at dersom en avdeling har <75%
av overlegene godkjent etter disse kravene, vil avdelingen miste retten til å utdanne
LIS. En annen høring med kort frist er om grunnutdanningen og retningslinjer for
spesialistutdanningen.Det er mottatt en høring om forslag til Akademikerprisen,
NNF sender inn forslag.
Nettsiden og sosiale medier:
Kashif orienterte om at det er planlagt ny Questback, som sendes ut tre ganger, den
første rett etter Nevrodagene.
Frokostmøte med finansminister Siv Jensen 16.3.,
møte i regi av Nansen Neuroscience Network
Anne Hege vil representere NNF på dette møtet, tema for møtet er nevroinnovasjon
og utviklingsmuligheter innen nevrologi.

7-2016: Nevrodagene 2016
Møte med kvalitetsutvalget
En av de viktigste oppgavene for Kvaulitetsutvalget framover blir å tilrettelegge for
oppdatering og videreutvikling av NevroNEL. Referansegruppen trekkes inn som
høringsinstans for oppdateringer og nye kapitler i NevroNEL. Det er laget ny
Akuttveileder i år og kvalitetsutvalget vil gi ut neste utgave igjen om 2 år. I hvilken
grad KU skal delta i annet kvalitetssikkerhetsarbeid vil bli diskutert.
Forskningsstipend og priser
Det var i år en ny ordning for komite for MS-prisene. Ordningen fungerte greit.
Komitemedlemmer som var inhabile, trakk seg i avstemningen av den aktuelle søkeren. Styret bør sette betingelser for statutter og søknadsfrister. Geografisk fordeling
bør være et av kriteriene.
Møte med spesialitetskomiteen
Spesialitetsstrukturen og spesialistutdanningen er i endring, og det skal bl.a. utarbeides læringsmål for spesialistutdanningen i nevrologi. Det planlegges i første omgang
et møte mellom styret og spesialitetskomiteen i.l.a. nevrodagene.
8-2016
Axonet
Diskusjon om evt redaksjonskomite for Axonet. Lasse Pihlstrøm har sagt ja til å ta
over redaksjonsansvaret, siden Are Brean har blitt redaktør i Tidsskrift for den norske legeforening.
9-2016
Eventuelt
Følgende saker ble nevnt: Det legges opp til å søke om å få EAN i Oslo i perioden
2019-21 som medlemslandene nå inviteres til å melde interesse for å være arrangør
for. NNF står foran flere jubileer, 30-årsjubileum for Nevrodagene i 2018 og 100års-jubileum for NNF 2020. Planleggingen spesielt fram mot 100-årsjubileet skal
starte i løpet av året, bl.a. arbeidet med ny jubileumsbok.

Hold av dato!
i
Vårmøte 2017 i Kristiansand
9.-11. juni 2017

Møte om statusrappoert for nevrofeltet i HOD 17.3.
Dette er et oppstartsmøte der Hjernerådet og NNF er invitert for å legge fram viktig
informasjon før Helsedirektoratet går i gang med arbeidet med statusrapporten.
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2. Vi vet at det fra legehold var angitt at prognosen var dårlig, «kom ikke til å bli
noen gammel mann», datert til ca 1907.
3. Ved samme anledning er sykdommen angitt å være av nevrologisk natur.
4. Vi vet at han hadde en akutt(?) sykdom sent 1877. Dette ble angitt å være en
«halsesyge», men den kom altså tilbake i 1878 (flere ganger?) ledsaget av
hodepine og svimmelhet. Sommeren 1878 var han innlagt i et kurbad, noe som
neppe var indisert for en med bare «halsesyge».

En trolltegners endelikt:
Theodor Kittelsens sykdom og død
Av Ragnar Stien

Th. Kittelsen:
Selvportrett (1891.

Theodor Kittelsen (1857-1914) er nest Edvard Munch den billedkunstner som er
best kjent blant nordmenn. Hans troll på Karl Johan og gutten med ranselen som ser
mot Soria Moria er blitt nasjonale ikoner. Nøkken i tjernet og Svartedauen (Pesta)
kjenner vi også alle. Hans satiriske dyretegninger og hans landskaper fra Jomfruland,
Lofoten og Eggedal utgjør andre sider av hans store produksjon. Kittelsen var født i
Kragerø, hadde en vanskelig tid som kunststudent i München og fortsatte med økonomiske problemer hele sitt liv. Han bodde med sin store familie lenge på gården
Lauvlia i Sigdal, men sykdom tvang ham til å flytte. Han døde knapt 57 år gammel
på Jeløya ved Moss.
Kittelsen strevde i mange år med en sykdom som langsomt tok fra
ham motoriske ferdigheter, først i beina, men siden også i overekstremitetene. Da Arnhild Skre arbeidet med sin store Kittelsenbiografi, ba hun meg forsøke å stille en diagnose på et tilstandsbilde
som i liten grad var medisinsk klassifisert. Uttalelsen, som
Arnhild Skre baserte sin fremstilling på i biografien, gjengis her
i sin helhet:

De mer anekdotiske beretningene fra familie og venner gir noen flere opplysninger:
1. Vi har ingen opplysninger om familiære disposisjoner for sykdom. Hans kone
eller barn viste ingen tegn til å kunne være smittet av noen alvorlig sykdom.
Sønnenes tbc - på et senere tidspunkt - kan det sees bort fra i denne sammenheng.
2. Sykdommen kan ha debutert rundt 40-års alder.
3. Han har selv angitt at smerter var fremtredende og han oppfattet dette som «gikt».
4. Forholdsvis raskt fikk han problemer med å gå. Allerede i begynnelsen av sy
dommen hadde han en periode hvor han «følte seg lam». Mot slutten kunne
han ikke gå i det hele tatt og måtte bæres.
5. Motorikken i hendene ble også affisert, han hadde problemer med å tegne med
penn og kunne også bare bruke blyant uten sin vanlige «fine stregemaner».
Han skrev muligens også mere «keitete» den siste tiden av sitt liv.
6. Man kan få inntrykk av at sykdommen var jevnt progredierende men med
avgjorte forverrelser og bedre perioder innimellom.
7. Sykdommen ble ikke omtalt som noen diagnose i familien, noe som gir
mistanke om at den ble oppfattet som stigmatiserende.
8. Han oppviste et noe kolerisk gemytt som ikke ser ut til å ha endret seg fra
tidlig ungdom til hans senere år. Hans intellektuelle kapasitet synes ikke å ha
blitt affisert, og hans kreative evner var neppe skadet, jfr hans arbeider i de
siste årene av sitt liv.
Forsøk på en diagnose 100 år etter pasientens død:

Theodor Severin Kittelsen (1857-1914)
Et forsøk på diagnostikk av hans lidelse 100 år etter hans død.
Det foreligger noen få opplysninger fra kompetent medisinsk hold om Kittelsens sykdom:
1. Dødsattesten angir «nyrebekken-blærebetennelse» som dødsårsak.
Hans Holmboe som utstedte attesten, var en ansett lege (også født i Kragerø,
forresten), drev mangeårig praksis i Moss og var fylkeslege i Østfold ved sin død
i 1933. Vi har all mulig grunn til å tro at dødsattesten er korrekt. Det betyr at TKs
grunnsykdom var av en slik natur at den disponerte for vanskeligheter med
tømming av urinblæren og dermed følgende stor tilbøyelighet til infeksjoner.
Dette ville også kunne ramme øvre urinveier og nyrene når sykdommen var
langvarig/kronisk. En slik tilstand var på denne tid alvorlig og dødeligheten høy.

Det synes helt sikkert at TK hadde en sykdom i nervesystemet som ga ham betydelige motoriske problemer i underekstremitetene med samtidige vannlatingsproblemer. Dette vil være sykdommer i ryggmargen. Fordi han også hadde symptomer, om enn i mildere grad, fra overekstremitetene, må vi gå ut fra at hele ryggmargen var affisert. På denne tiden var de stigmatiserende sykdommer, som kunne gi dette, syfilis og tbc. På grunn av manglende andre tilfeller i familien rundt,
er disse to tilstandene mindre sannsynlige. En tredje stigmatiserende sykdom ville være multippel sklerose. Leger på denne tiden ville kjenne sykdomsbildet MS
ganske godt uten de immunologiske og bildedannende hjelpemidler som vi i dag
har for å stille diagnosen.
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Man var altså helt avhengig
av å tolke sykdomsbildet, og
det bildet jeg ovenfor har
beskrevet, er best forenlig
med MS. På denne tid døde
MS-pasienter av urinveisinfeksjoner ev. med nyresvikt i
tillegg. En nervebetennelse
(polynevropati) vil teoretisk
kunne gi tilsvarende symptomer. De vanligste årsakene til denne tilstanden er
eksterne forgiftninger (vanligst høyt alkoholforbruk)
eller stoffskiftesykdommer
(«interne
forgiftninger»),
Th. Kittelsen: Soria Moria (1881)
vanligst sukkersyke. Vi har
ingen opplysninger som skulle tale for en slik forklaring. Jeg antar at legene på
Kittelsens tid har oppfattet hans sykdom som MS. Noen få ting kan i dag så tvil om
denne diagnosen:
1. Smerter var fremtredende ved Kittelsens sykdom. Smerter er slett ikke uvanlig
ved MS, men er mere typisk for lidelser som også affiserer de perifere nervene
eller helst nerverøttene.
2. «Halsesygen» i hans ungdom i München bærer preg av å ha blitt oppfattet som en
betennelse/infeksjon. Tilstanden var periodisk og omfattet cerebrale (hjerne-)
symptomer som svimmelhet og kraftig hodepine. Man kan få mistanke om en
infeksjon i sentralnervesystemet og/eller i nerverøtter.
3. Kittelsen var fra Kragerø og vokste opp der.
Tar man disse tilleggsbetraktningene med, ville man i dag mistenke flåttbåren borreliose.
Slike infeksjoner var sikkert forekommende i kystområdene - ikke minst Kragerø den gang som nå. Den akutte tilstanden ville gjerne bli oppfattet som en hvilken som
helst uklar infeksjon, kanskje også «halsesyge». Problemet med denne diagnosen er
at TK ikke hadde vært i Kragerø på vel ett år før symptomene meldte seg. Det er nok
for lang tid mellom en antatt smitte (flåttbitt) og utbrudd av symptomene. Selv om de
alvorligere symptomene på nevro-borreliose kan dukke opp lenge etter de første tegnene på sykdom, er nok også her 12-13 år i lengste laget. Hans uklare infeksjons(?)
sykdom i München 1877/78 blir da uavklart. Hans dårlige ernæringstilstand på denne
tiden kombinert med betydelige vanskeligheter i læresituasjonen ved akademiet, kan
meget vel disponere for alle typer infeksjoner.

Konklusjon
100 år etter pasientens død vil denne nevrologen stille diagnosen multippel sklerose
med nevroborreliose som en mer spekulativ mulighet.
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Bengt Lagerkvist
Av Ragnar Stien

Bengt Lagerkvist

Bengt Lagerkvist, f 1936, er pensjonert pediater bosatt i Umeå. Hans profesjonelle
innsats har vært innen feltet habilitering av barn med nevrologiske lidelser. Han har
vært dosent ved universitetet i Umeå siden 1978. Har har også arbeidet internasjonalt
for flere hjelpeorganisasjoner bl a under borgerkrigene på Balkan og i Hviterussland.
Han er en skattet litteraturanmelder og har skrevet flere bøker om sine opplevelser
både internasjonalt og som lege i Sverige. For tiden studerer han litteraturvitenskap
ved sitt universitet! Han har deltatt på Den norske nevrolitterære klubbs sommermøter.
De «Æsculapii sånger» vi gjengir her, er hentet fra erindringsboken «Barnläkarns
berättelser» fra 2014. Undertegnede har forfatterens tillatelse til å gi diktene en norsk
språkdrakt.
Aspergers syndrom
Migrasjonsforstyrrelse
«God dag. Jeg heter Erika.
Cellene har vandret feil
Elleve år. Jeg elsker blomster.
den gang hennes hjerne skulle dannes.
Jeg kan hele Systema naturae av Linné.
Utviklingsforstyrrelse og epilepsi.
Men jeg har ingen venner.
Antagelig Lennox-Gastaut.
De gjør ikke som jeg vil.
Moren søker asyl og
Nå går det bedre hjemme.
hjelp som ikke finnes i Serbia.
Jeg har fått skjema for mitt morgenrituale.
Piken klarner langsomt opp
Jeg rekker nesten alltid bussen,
fra en kraftig medisinering.
som i morges var to minutter for sen.
Tunge medisiner byttes
Hvorfor skal jeg til doktor?
med vestproduserte preparater.
Det er ikke noe galt med meg!»
Hun kan begynne i spesialskole,
lærer seg å snakke svensk,
glemmer serbo-kroatisk.
Utvisningsbeslutningen ankes.
Avslag
Blir hentet av politiet, noe
som ender i akuttmottaket med krampeanfall.
Legeerklæring om at medisinen ikke finnes i hjemlandet.
Nytt avslag.
Under tvil et nytt forsøk med et helt nytt preparat.
Legeerklæring om at utprøvning tar flere måneder.
Men UDI er like vanskelig å flytte på
som cellene i jentungens hjerne.
De har vandret feil da hennes hjerne ble dannet,
For dem finnes ikke noe avslag,
ingen sjanse til retur.
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Nevroklipp

Hjernevenner

Nevroklipp
Nevrologi er den nye vin(d)en. Aldri har det vært skrevet, sagt og reklamert så mye
for og om nevrobiologiske temaer som nå. Nevroviten kan både misforstås og misbrukes, for lite er så effektivt som lange uforståelige ord når noe skal selges eller
noen skal overtales. Av og til går det helt galt, både i sykehusjournaler, i redaksjoner
og i reklame. Finner du nevromorsomheter på din vei? Send dem til redaktøren på
are.brean@legeforeningen.no.

Selvhjelp mot grubling og passgang
I den bredt anlagte artikkelen "Nyttige tips for å få mer glede av din hjerne" på det
populære nettstedet Nyhetsspeilet.no avsløres den egentlige årsaken til mobbing
(samt grubling og passgang på ski), nemlig manglende hjerneintegrering. I følge
artikkelforfatteren fant man under Koreakrigen (!) ut at hjernen egentlig er todelt:
"Hjernen er delt i midten og et organ som på latin kalles corpus callosum, og som
tjener som en budbringer mellom begge hjernehalvdelene. Dette organet består av
nerveceller i et nettverk".
Men ikke nok med det: "Når hjernens nevrologiske nettverk ikke er tilstrekkelig utbygd, har individet store personlige utfordringer i livet – helt unødvendige utfordringer. Mangelfull integrering sier ingenting om sinnets grad av intelligens. Det er
et speilbilde på nettverkets evne til å takle trafikken av informasjon mellom de to
sidene av hjernen. Det er som å leve med et ”dialup”-modem i et bredbåndsunivers.
Tegn på manglende integrering er: hikke drømmer, vanskelig å ta beslutninger,
generelle læringsvansker, mye grubling (indre dialog), flytende angst – redd, men
vet ikke hvorfor, elendige meditasjonsevner, ”vet ikke” som et vanlig svar på spørsmål, allment store sosiale vanskeligheter. Fysisk sett er det store vansker med
kryssende bevegelser – militær marsjering, gymnastikk, passgang på ski, vanskelig
å følge med på aerobics, klumsete koordinering. Problemer på dette område er noe
de aller fleste er fullstendig ute av stand til å gjøre noe med. Det er, etter min erfaring,
også noe som gjør at individet skiller seg ut fra mengden og dermed, som barn, blir
mennesker med mangelfull hjernehalvdel integrering utsatt for mobbing. Den eneste
kuren som jeg vet om, er øvelsen som jeg presenterer nedenfor".
Øvelsen det siktes til er en krabbeøvelse, på alle fire altså. Hemmeligheten er at man
må krabbe langsomt, ikke fort. Dermed opphører mobbingen (og formodentlig også
grublingen og passgangen på ski). Verden går heldigvis fremover.

Faksimile fra VG

En studie med over 3 000 personer og publisert i Royal Society Open Science ("Do online
social media cut through the constraints that
limit the size of offline social networks?"),
mener å påvise at den menneskelige hjerne
setter begrensninger på hvor mange venner
det er mulig å ha på Facebook. Det øvre tallet
skal være 150. VG slår dette stort opp i en
overrasket artikkel som slår fast at det er
hjernen som avgjør at 1 000 venner på
Facebook ikke er det samme som ekte venner, men mer bekjentskaper liksom. Det var
godt at moderne nevroforskning oppklarte
dette. Både jeg og hjernen min er skuffet
over dere, uttaler Nevroklipp-redaksjonen i
en Facebook-melding til sine 4 "venner".

Mere selvhjelp
Om krabbeøvelsen ikke skulle hjelpe mot daglig
grubling og passgang, finnes det heldigvis enda mer
nevrologisk hjelp til selvhjelp. Nevrotrening.no tilbyr hele 12 ulike selvhjelpskurs. Som kurset i
"Energi rens": " Ved hjelp av en bestemt prosedyre
på 16 enkle punkter på hodet og 24 på kroppen vil
du "vekke" ditt genetisk innebygde sirkulasjonssystem til liv. Å trene nervesystemet ditt med nevrovaskulære punkter vil gi deg flere positive effekter i
hverdagen… Hjernen og alle andre organer vil få
bedre funksjon fordi de får mer næring. Disse
øvelsene vil gi deg kontroll over helsen din og gi deg
nye muligheter og suksess i hverdagen, på en enkel
og rimelig måte. Øvelsene benyttes både av private,
helsepersonell og bedrifter til å oppnå raskere restitusjon og mindre sykefravær". På det populære kurset "Life Quality" lærer du " Å
trene nervesystemet slik at det lager rent blod. (syre-base balanse). For surt miljø i
kroppen er årsak til mange sykdommer". Trene nervesystemet til å lage rent blod?
Ord blir fattige i møte med alternativbevegelsens menasjeri av sjarlataner og humbugmakere. Er det rart at det finnes mye grubling og passgang i verden.
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Nevrolitterær quiz nr. 19

?

Nevrolitterær quiz nr. 20

?

Nevrolitterær quiz nr 19 var mangslungen, med spørsmål som krevet detektivarbeid. Det
ser ut til å ha passet bra for deduktivt anlagte nevrologer, for mange hadde riktige svar denne gangen.

Fra Sherlock Holmes gjør vi et stilistisk, geografisk og historisk sprang til samtidslitteraturen,
med en tekst innsendt fra Emilia Kerty:

Boken sitatene var hentet fra var "The sign of the four" (1890) av Sir Arthur
Conan Doyle. Ideen om boken ble til over en middag med forleggeren
Joseph M. Stoppard, som planla å lansere et nytt magasin i England:
Lippincott's Monthly Magazine. Og det var der boken ble publisert første
gang, slik faksimilen til venstre viser. På den samme middagen deltok for
øvrig også Oscar Wilde, som skrev "The picture of Dorian Grey" for det
samme magasinet kort etter. "The sign of the four" (eller "The sign of
four" – avhengig av hvilken utgave man refererer til) er den andre romanen om Sherlock Holmes. I den får vi for første gang vite om hans hang
til kokain, samt Dr. Watsons motforestillinger mot denne.

"De gjør ham klar om morgenen. Han blir lagt ned på benken, han får munnbitt, de plasserer
det mellom tennene og ber ham bite, som en hest biter i bisselet, han spennes fast, og her
er elektrodene som utløser anfallet, det epileptiske anfallet, krampene som ingen vet hva
gjør, men det gjør noe. De bruker vekselstrøm på denne tiden, kanskje de gjør det her også,
det tar lengre tid, er mer uoversiktlig, skadene på hukommelsen er større. Den unge kroppen
spenner seg. Han sovner, men ikke helt, han er i en fryktelig våkenhet, bare et øyeblikk
drømmer han at alt er ro. Før et nytt mareritt, et smell fra innsiden og ut i øregangen, en
tomhet trommer i hjernebarken, varer, intensiveres, blir langsommere, han er på innsiden og
faller, ut, ned. Ingenting tar imot."

Conan Doyle bygget karakteren Sherlock Holmes på en av sine egne læremestere: Legen
Joseph Bell, som Conan Doyle møtte når han studerte medisin i Edinburgh. Bell var kjent
som en svært dyktig kliniker som var særlig opptatt av betydningen av grundig observasjon
og deduksjon. I en tid hvor det langt fra var vanlig å benytte leger i politisaker, deltok han
som medisinsk ekspert i flere kriminaletterforskninger. Bell skrev boken "The manual of
the Operations of Surgery", utgitt i 1866. Boken ble gitt i julegave til karakteren Gregory
House i TV-serien "House", nærmere bestemt i seriens ellevte episode i den femte
sesongen. Skuespilleren som gestalter Gregory House, er Hugh Laurie. Han er sønn av
den britiske allmennpraktikeren Ran Laurie. Om rollen som legen Gregory House skal
Hugh Laurie ha uttalt at han syntes det føltes nærmest skammelig å "bli betalt mer for å bli
en falsk versjon av min egen far".
Dermed burde alle spørsmålene være besvart. Heller ikke denne gang var det en nevrolog
som var først ute med riktig svar. Men det var likevel en sentral person i det norske nevromiljøet, nemlig Joel Glover, nevrobiolog og professor ved institutt for medisinske basalfag
ved UiO. Vi sakser fra Joels detaljerte svar: "Samtalen ble senere inspirasjonen til boken
"The Seven Percent Solution: Being a Reprint from the Reminiscences of John H. Watson,
M.D." forfattet av Nicholas Meyer og utgitt i 1974, som igjen ga opphav til filmen fra 1976
"The Seven Percent Solution", med bl.a. Sir Lawrence Olivier som Holmes´ nemesis
Professor Moriarty, Vanessa Redgrave som den bortførte Nola Devereauz, og Alan Arkin
som Dr. Sigmund Freud, utenom hovedkarakterene Holmes (Nicol Williamsen) og Watson
(Robert Duvall). Verdt å se".
På andreplass, en time og 14 minutter senere, kom Chantal Tallaksen, etterfulgt av Torgrim
Sørnes (igjen!), og deretter i rask rekkefølge Bente Bjørnstad, Ragnar Solhoff, Karin
Müller Mikaelsen, Sigrid Svalheim, Christian Samsonsen, Hilde Karen Ofte, Egil Alnæs
(som riktignok bommet på TV-serien), Åslaug Rudjord Lorentzen og Kari Anne Bjørnarå.
Som dere ser: Nevrologene kommer godt, men de kommer for sent. Basalforskerne ruler
denne gang: Stor heder til Joel Glover som vinner av Nevroquiz nr 19.

Teksten er fra en norsk roman. Den svært produktive forfatteren debuterte for over 30 år
siden, og har siden skrevet både noveller og romaner for både barn og voksne. Det har gitt
flere høythengende litterære utmerkelser. Romanen som sitatet er hentet fra beskrives som
en dypt personlig roman, nærmest selvbiografisk, men i knapp stil og på kun 200 sider.
Boken fikk nærmest overstrømmende kritikker fra et samlet kritikerkorps. Sitatet som innleder denne quizen beskriver en episode som forfatteren har fått fortalt fra en av sine nærmeste, og siden har spart på for å kunne bruke i en roman. Episoden fant sted på 1960-tallet,
på den tiden hvor ECT-apparater lik det avbildede var i bruk på norske sykehus.

ECT-apparat utstilt på Norsk
teknisk museum. Apparatet
har vært i bruk på Eg sykehus i Kristiansand fra 1960til 1980-tallet (Wikimedia
Commons).

Redaktøren ber ikke om mye denne gang; kun navn på bok og på forfatter.
Og denne gang forventes det at nevrologene er først ute med riktig svar, som sendes til:
are.brean@legeforeningen.no
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Vi gratulerer

Gro Owren Nygaard, som 27/1 2016 disputerte for graden ph.d. med avhandlingen
"Cognition, disease activity and MRI changes in early multiple sclerosis".
Fra venstre: Elisabeth G. Celius (medveileder), Gro O. Nygaard, Frode Vartdal,
Lars Bø, Maria A. Rocca, Grete Dyb, Hanne F. Harbo (hovedveileder) og
Kristine Walhovd (medveileder).

Azhar Abbas har allerede blitt gratulert to
ganger i denne spalte; en gang med feil bilde,
og en gang uten bilde.
Axonet gratulerer Azhar Abbas med disputas
for graden ph.d. 26/6 2016, og avhandlingen
"Carotid artery atherosclerosis – The role of
inflammation in ischemic stroke". Veileder
var Mona Skjelland.

Halvor Øygarden, som 8/4 2016 disputerte for graden ph.d. med avhandlingen
"Family history in young and middle-aged acute ischemic stroke patients - The
Norwegian Stroke in the Young Study". På bildet sees Loes Rutten-Jacobs,
University of Cambridge, 1. opponent, Ulrike Waje-Andreassen (hovedveileder),
Halvor Øygarden, Lars Thomassen (bi-veileder), Lars Birger Nesje (komiteleder)
og Manfred Kaps, Justus-Liebig Universitet, Giessen, 2. opponent.

Lars Thomassen, som 18/1 2016
ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med
behandling av akutt hjerneslag.
På bildet sees Lars Thomassen
sammen med varaordfører i
Bergen, Marita Moltu. "En stor
anerkjennelse for det slagmiljøet
ved Haukeland har gjort de siste
årene", sa blant annet Thomassen
i sin takketale.
Axonet istemmer, og gratulerer!
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