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Axonet er medlemsblad for Norsk nevrologisk forening.

Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
Slagalarm-prosjektet ved Nordlandssykehuset
fikk Legeforeningens kvalitetspris på landsstyremøtet i mai.

Redaktørens
hjørne
Kjære kolleger!
Alle som formidler noe, kan vel drømme om å være som et akson. En slank, potent spydspiss som kondenserer tusenvis av inkommende impulser til en lynende klar melding ut,
som gjennom tallrike synapser stimulerer og eksiterer mottakerne der ute. Nevrotransmisjon er både den ultimate form for kommunikasjon mellom celler, og en vakker metafor
for kommunikasjon mellom nevrologer.

Men til tross for det storslagne navnet, fremstår Axonet som en ganske jordnær blekke.
Dette er den kulørte nevropresse, preget av et rikelig antall paparazzi-fotografier fra
møter og kongresser, uhøytidelig quiz og redaktør avbildet med beina på skrivebordet.
Navnet kan kanskje minne om Neuron, men refusjonsraten er en ganske annen.

Axonets fremtid har flere ganger vært oppe til diskusjon i NNF. Mens nervesystemets
aksoner jobber 100% elektronisk, er Axonet med stor "A" fortsatt på papir. Vi er flere som
tror at bladet slik det er i dag, først og fremst når ut til leserne dersom man kan holde det i
hånden, slik du holder det, du som leser dette nå - i gangen, ved kjøkkenbordet, på sengen,
på do eller på pauserommet i avdelingen.

Et mål for Axonet er å styrke identiteten og felleskapsfølelsen til norsk nevrologi. Faget
vår blir stadig mer spesialisert, og de fysiske møtepunktene som går på tvers av smalere
interessefelt, er ikke så mange. Filosofien har vært at den som leser Axonet, skal få med
seg litt av det som rører seg blant kolleger i hele landet, bli minnet om kjente navn og
ansikter og gjerne få en dose parafaglig underholdning. Denne typen innhold er imidlertid er helt avhengig av at medlemmene sender inn stoff. Jeg vil oppfordre alle som har
tekst, bilder eller tips om saker som kan interessere den nevrologiske leserskare, til å kontakte meg.
Slik er min uhøytidelige statusrapport idet jeg overtar redaktørvervet etter Are Brean. En
stor takk til Are, som etter strålende innsats nå kan konsentrere seg fullt om Tidsskriftet.
Men Axonet er ikke uten plastisitet. Med tiden kan det hende bladet bør utvikle seg og
finne en ny form. Jeg er takknemlig for alle innspill om hva medlemmene ønsker for
Axonet i årene som kommer.
Som ny redaktør vil jeg takke for tilliten. Jeg ser frem til å la Axonet fyre løs.
Beste hilsen, Lasse
lasse.pihlstrom@gmail.com
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Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
Sommerferien er i skrivende stund på hell, og vi er klare for å starte et aktivt semester.
Det ser ut til å bli en innholdsrik høst med mange spennende utfordringer.
Et sentralt prosjekt nå er arbeidet med den nye spesialistutdanningen i nevrologi. Helseog omsorgsdepartementet har som de fleste vil kjenne til, gitt Helsedirektoratet oppdraget
med å utarbeide ny spesialistutdanning for leger. Ansvaret for gjennomføringen av den
nye utdanningen er lagt til de regionale helseforetakene. Legeforeningen har fortsatt en
sentral rolle i spesialistutdanningen, blant annet i arbeidet med læringsmål i de ulike spesialitetene. NNF-styret er sammen med kursutvalget og UEMS-representantene invitert
av spesialitetskomiteen i nevrologi for å lage læringsmålene for vår spesialitet.
En vesentlig endring i det nye utdanningssystemet, som startes neste høst, er at det baseres
på læringsmål framfor tjenestetid og mengde prosedyrer. Prosedyrekrav og obligatoriske
kurs i eksisterende ordning vil i hovedsak inngå i de nye læringsmålene. Sideutdanning og
forskning blir ikke tellende på samme viset som i dag, men vi har understreket at lengden
på utdanningen allikevel ikke bør blir kortere enn i dagens ordning og at nevrokirurgisk
tjeneste ikke må reduseres. Det siste kravet er det god grunn til å tro at vi får gjennomslag
for, mens det er mer usikkert om lengden beholdes. Gruppeføringen forsvinner, imidlertid
vil kravene i læringsmålene nødvendiggjøre tjeneste ved enkelte institusjoner. En annen
stor endring er at turnustjenesten forsvinner og erstattes av første del i spesialistutdanningen (1,5 år) . Alle grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. Generell kirurgi og generell
indremedisin forsvinner.
Nevrologi blir langt mindre berørt av denne omleggingen enn kirurgi og indremedisin,
men vi har ønsket å utnytte anledningen til å modernisere spesialistutdanningen i nevrologi der utdanningskandidaten følger en planlagt progresjon gjennom utdanningsløpet.
Det er en rekke gode elementer i både den danske, svenske og europeiske utdanningen
(Core curriculum til UEMS) som kan være hensiktsmessig å ta inn i vårt system. Vi har
laget forslag til læringsmål for hele nevrologien og håper å få mange tilbakemeldinger på
fra avdelingene under høringsrunden som pågår i skrivende stund. Vi er takknemlige for
dugnadsarbeidet som mange kolleger legger ned i denne prosessen.
Selv om vi ser fordeler med denne omleggingen, er det flere forhold som gir grunn til bekymring. Vi har i de siste månedene deltatt på en rekke møter om spesialistutdanningen,
og det har vært påfallende hvor mye som ennå er uavklart fra helsemyndighetenes side.
Det er heller ikke bevilget midler til denne gjennomføringen.
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Vi kan risikere at utdanningen svekkes når dette skal prioriteres inn blant andre presserende oppgaver i helseforetakene. Det er grunn til å holde oppmerksomheten oppe framover. De første utdanningskandidatene kommer til nevrologiske avdelinger vinteren 2019.
Et annet sentralt prosjekt for styret framover blir arbeidet med statusrapporten for hjernehelse som myndighetene lovet på tampen av Hjerneåret 2015. NNF-styret har jobbet
sammen med Helsedirektoratet og Hjernerådet i oppfølgingen av denne saken. Og fra august er styremedlem Guttorm Eldøen ekstern konsulent i Helsedirektoratet og jobber
med dette prosjektet. Statusrapporten blir et viktig grunnlag for videre prioriteringer i
nevrofeltet.
Jeg tror det er manges oppfatning at EAN-kongressen i København i mai ble vellykket.
Våre danske kolleger har fått velfortjent positive tilbakemeldinger. Dagen før kongressen
ble den 8. europeiske Board Examination arrangert av UEMS. I år var vi endelig representert blant eksaminandene med Karin Müller Mikalsen fra Molde, som ble første norske som har bestått eksamen. Våre gratulasjoner går til henne samtidig som vi oppfordrer
til at flere melder seg på til neste eksamen som arrangeres 23. mai 2017 i Amsterdam, altså dagen før neste EAN-kongress.
Under selve EAN-kongressen markerte det norske miljøet seg godt med inviterte foredragsholdere og ordstyrere både på plenumssesjoner og mindre sesjoner. Det var i tillegg
mange muntlige presentasjoner og postere med egen forskning. Norske nevrologer var
dessuten representert i de fleste fagpanel-møtene. Ekstra gledelig var det at Marte Helene
Bjørk fra Haukeland fikk førsteprisen i Tournament for Young Neurologists. Vi gratulerer!
Vi fikk anledning til å presentere søknaden om å få arrangere EAN-kongress i 2019 eller
2020 på generalforsamlingen. Dette kvalifiserte oss til neste runde med ”site inspection”,
som nylig ble gjennomført på kongressenteret på Lillestrøm. Det har vært et godt samarbeid med Visit Oslo, Norges Varemesse og Thon Hotels så langt, og vi har det beste pristilbudet for kongressenteret. NNF har søkt flere ganger siden 2007, men har aldri arrangert kongressen før. Vi håper vi snart får slippe til, men konkurrerer med sterke søkere
som Paris, Genève, Wien og Helsinki, så det gjenstår å se om vi blir valgt. Avstemningen
blant delegatene i generalforsamlingen foretas i løpet av høsten.

Ønsker alle en fin høst!
Anne Hege
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Nevrolognytt

NYHET

Movement Disorders Congress i Berlin

PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) er et pegylert interferon og
godkjent til behandling av voksne med relapserende-remitterende
(attakkvis) multippel sklerose1
Plegridy® gir langvarig effekt med 1 dose annenhver uke1
36% reduksjon i årlig anfallsfrekvens (primært endepunkt)1
PLEGRIDY® penn er en autoinjektor, med skjult nål,
som oppleves enkel i bruk.1,2
Det anbefales at pasientene starter behandlingen med 63
mikrogram ved dose 1, som økes til 94 mikrogram ved
dose 2 og når full dose på 125 mikrogram ved dose 3.
Deretter fortsetter pasienten med full dose
(125 mikrogram) annenhver uke.1

De vanligste bivirkningene*: erytem på injeksjonsstedet, influensalignende sykdom,
pyreksi, hodepine, myalgi, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, asteni, pruritus på
injeksjonsstedet og artralgi.1
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for naturlig eller rekombinant interferon beta,
peginterferon eller noen av hjelpestoffene. Oppstart av behandling under graviditet.
Eksisterende alvorlig depresjon og/eller selvmordstanker.1
Forsiktighetsregler: Pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Bør
gis med forsiktighet ved tidligere depressive lidelser. Pasienter bør overvåkes for
kliniske symptomer og/eller tegn på (a) reduserte perifere blodverdier, (b) trombotisk
mikroangiopati og (c) nefrotisk syndrom. Pasienter med epilepsi, hjerteproblemer og
problemer med skjoldbruskkjertelen.1

Før forskrivning se Preparatomtalen for ytterligere sikkerhetsinformasjon1
Interferon.

ATC-nr.: L03A B13

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 63 g, 94 g og 125 g: Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.:
Peginterferon beta-1a 63 ђg, resp. 94 ђg og 125 ђg, natriumacetattrihydrat 0,13 mg, konsentrert
eddiksyre, L-argininhydroklorid, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med relapserende-remitterende (attakkvis) multippel sklerose.
Dosering: Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av multippel
sklerose (MS). Voksne: Anbefalt titrering ved behandlingsstart: Dose 1 (dag 0): 63 ђg. Dose 2 (dag
14): 94 ђg. Dose 3 (dag 28) og deretter hver 2. uke (hver 14. dag): 125 ђg. Dosetitrering kan lindre
influensalignende symptomer som kan oppstå ved behandlingsstart. Profylaktisk og samtidig bruk
av antiinflammatorisk, smertestillende og/eller febernedsettende behandling kan forebygge/lindre
influensalignende symptomer som kan oppstå ved behandling med interferoner. Ev. uteglemt dose
bør gis så snart som mulig. Ved t7 dager til neste planlagte dose, gis den glemte dosen umiddelbart
og behandling fortsettes etter planen. Ved <7 dager til neste planlagte dose, bør en ny 2-ukers
doseringsplan startes når den uteglemte dosen gis. Doseringsintervall skal være t7 dager. Bytte
mellom ikke-pegylert og pegylert interferon er ikke studert. Dette bør tas i betraktning ved ev. bytte.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises og nøye overvåkning
vurderes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn 0-18 år: Sikkerhet og effekt er ikke
fastslått. Eldre >65 år: Begrenset mengde data. Tilberedning/Håndtering: Varmes til romtemperatur
(uten bruk av ekstern varmekilde) i ca. 30 minutter før injeksjon. Oppløsningen skal ikke brukes
dersom den er farget, uklar eller inneholder flytende partikler. Til engangsbruk. Administrering:
Til s.c. bruk. Injeksjonssted bør varieres (mage, armer, lår). Pasienten bør gis opplæring i bruk av
aseptisk injeksjonsteknikk, og prosedyren for selvadministrering bør gjennomgås regelmessig,
spesielt hvis det har forekommet reaksjoner på injeksjonsstedet. Se pakningsvedlegg.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for naturlig eller rekombinant interferon beta, peginterferon
eller noen av hjelpestoffene. Oppstart av behandling under graviditet. Eksisterende alvorlig
depresjon og/eller selvmordstanker.
Forsiktighetsregler: Lever: Økt serumnivå av levertransaminaser, hepatitt, autoimmun hepatitt og
sjeldne tilfeller av alvorlig leversvikt er sett ved bruk av interferon beta. Økning i leverenzymer er
sett ved bruk av peginterferon beta-1a. Pasienten bør overvåkes for tegn på leverskade. Pasienter
med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør overvåkes for tegn på leverskade, og forsiktighet utvises ved
samtidig bruk av andre legemidler forbundet med leverskade. Depresjon: Bør gis med forsiktighet
ved tidligere depressive lidelser. Depresjon er hyppigere ved MS og i forbindelse med bruk av
interferoner. Pasienten bør rådes til umiddelbart å rapportere alle symptomer på depresjon og/eller
selvmordstanker til legen. Pasienter med tegn på depresjon bør overvåkes nøye under behandlingen,
og gis hensiktsmessig behandling. Seponering bør vurderes. Overfølsomhet: Bør seponeres ved
alvorlige overfølsomhetsreaksjoner. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Reaksjoner på injeksjonsstedet,
inkl. nekrose, er sett ved s.c. bruk av interferon beta. Ved sprekker i huden, ev. med hevelse eller
væskesekresjon fra injeksjonsstedet, bør lege konsulteres. 1 tilfelle av nekrose på injeksjonsstedet er
sett. Ev. seponering avhenger av omfanget av nekrosen. Blod: Reduserte verdier av perifere blodceller
av alle cellelinjer, inkl. sjelden pancytopeni og alvorlig trombocytopeni, er sett med interferon beta.
Cytopeni, inkl. sjelden alvorlig nøytropeni og trombocytopeni, er sett ved bruk av peginterferon
beta-1a. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på reduserte perifere blodverdier. Nyre:
Nefrotisk syndrom med ulike underliggende nefropatier, inkl. fokal segmental glomerulosklerose
(variant med kollaps), sykdom med minimal endring (MCD), membranoproliferativ glomerulonefritt

og membranøs glomerulopati er rapportert med interferon beta på ulike tidspunkt i behandlingen,
og kan oppstå etter flere års behandling. Regelmessig kontroll av tidlige tegn/symptomer, f.eks.
ødem, proteinuri og nedsatt nyrefunksjon anbefales, spesielt ved økt risiko for nyresykdom.
Rask behandling av nefrotisk syndrom er nødvendig, og seponering bør vurderes. Trombotisk
mikroangiopati (TMA): TMA (inkl. dødelige tilfeller) er sett ved bruk av interferon beta, manifestert
som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). Dette
kan oppstå flere uker til flere år etter behandlingsstart. Tidlige kliniske tegn er trombocytopeni,
nyoppstått hypertensjon, feber, CNS-symptomer (f.eks. forvirring, parese) og nedsatt nyrefunksjon.
Laboratoriefunn som tyder på TMA er redusert blodplatetall, økt serum-LDH pga. hemolyse og
schistocytter (erytrocyttfragmentering) på blodutstryk. Ved kliniske tegn på TMA anbefales derfor
ytterligere testing av blodplatenivåer, serum-LDH, blodutstryk og nyrefunksjon. Ved diagnostisering
av TMA er rask behandling nødvendig (plasmautskifting bør overveies), og umiddelbar
seponering anbefales. Laboratorieverdier: Unormale laboratorieverdier er forbundet med bruk av
interferoner. Foruten vanlige laboratorieprøver ved kontroll av MS-pasienter, anbefales fullstendig
blodcelle- og differensialtelling, måling av blodplatetall og blodkjemi inkl. leverfunksjonstester
(ASAT, ALAT) før oppstart, jevnlig under behandling og deretter regelmessig ved fravær av
kliniske symptomer. Ved myelosuppresjon kan det være behov for mer intensiv overvåkning mht.
fullstendige blodcelletellinger, inkl. differensialtelling og blodplatetall. Hypo- og hypertyreose
er sett ved bruk av interferon beta. Regelmessige tester av thyreoideafunksjonen anbefales ved
tidligere thyreoideadysfunksjon eller som klinisk indisert. Anfall: Bør gis med forsiktighet ved
tidligere krampeanfall og ved behandling med antiepileptika, spesielt ved utilstrekkelig kontrollert
epilepsi. Hjerte: Forverring av hjertesykdom er rapportert med interferon beta. Selv om alvorlige
kardiovaskulære hendelser ikke er sett, bør pasienter med eksisterende signifikant hjertesykdom,
f.eks. kongestiv hjertesvikt, koronararteriesykdom eller arytmi, overvåkes for forverring av
hjertetilstanden, spesielt ved behandlingsstart. Immunogenisitet: Data fra pasienter behandlet med
peginterferon beta-1a i opptil 2 år tyder på at <1% utvikler vedvarende nøytraliserende antistoffer
mot interferon beta-1a-delen. Utvikling av antistoffer mot interferon-delen hadde ingen merkbar
virkning på sikkerhet eller klinisk effekt. 3% av pasientene utviklet vedvarende antistoff er mot
peg-delen, men uten merkbar effekt på sikkerhet eller klinisk effekt (inkl. årlig anfallsfrekvens,
MRI-lesjoner og progresjon av funksjonsnedsettelse). Bilkjøring og betjening av maskiner: CNSbivirkninger kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se
L03A B13. MS-pasienter kan få peginterferon beta-1a og kortikosteroider under attakk. Interferoner
reduserer aktiviteten av hepatiske CYP450-enzymer. Forsiktighet bør derfor utvises ved
kombinasjon med legemidler med smal terapeutisk indeks og som hovedsakelig metaboliseres via
CYP450, f.eks. enkelte antiepileptika og antidepressiver.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset erfaring. Data tyder på økt risiko for
spontanabort. Oppstart av behandling under graviditet er kontraindisert. Kvinner i fertil alder må
bruke sikker prevensjon. Pasienter som blir gravide eller planlegger graviditet bør informeres om
mulige skadelige eff ekter, og seponering bør vurderes. Ved høy anfallshyppighet før behandlingsstart
bør risiko for alvorlig attakk etter seponering veies mot mulig økt risiko for spontanabort. Amming:
Overgang i morsmelk er ukjent. Pga. fare for alvorlige bivirkninger bør amming opphøre eller
behandlingen avbrytes. Fertilitet: Anovulatoriske effekter er sett ved svært høye doser i dyrestudier.
Bivirkninger: Hyppigst er erytem/smerte/pruritus på injeksjonsstedet, influensalignende sykdom,

pyreksi, hodepine, myalgi, frysninger, asteni, artralgi. Influensalignende symptomer er vanligvis
milde/moderate og avtar vanligvis i løpet av de første 6 månedene. Svært vanlige (t1/10): Muskelskjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Erytem, smerte og pruritus
på injeksjonsstedet, influensalignende sykdom, pyreksi, frysninger, asteni. Vanlige (t1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hud: Pruritus. Psykiske: Depresjon. Undersøkelser:
Økt kroppstemperatur, økt ALAT, økt ASAT, økt ɶ-GT, redusert hemoglobin, redusert leukocyttall.
Øvrige: Hypertermi, smerte, ødem, varme, hematom, utslett, hevelse, misfarging og inflammasjon
på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (t1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hud:
Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon. Nevrologiske: Anfall. Undersøkelser: Redusert
blodplatetall. Sjeldne (t1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombotisk mikroangiopati inkl. TTP/HUS
(klasseeffekt for interferon beta). Nyre/urinveier: Nefrotisk syndrom, glomerulosklerose. Øvrige:
Nekrose på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Pulmonal arteriell hypertensjon (klasseeffekt for
interferonpreparater, kan oppstå opptil flere år etter behandlingsoppstart).
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Pasienten bør legges inn på sykehus til observasjon og gis
egnet understøttende behandling.
Egenskaper: Klassifisering: Interferon beta-1a konjugert med et enkelt, lineært molekyl
av metoksypoly(etylenglykol). De farmakologiske egenskapene til peginterferon beta-1a
samsvarer med egenskapene til interferon beta-1a, og antas å være mediert av proteindelen av
molekylet. Virkningsmekanisme: Absolutt virkningsmekanisme ved MS er ukjent. Bindes til type
I-interferonreseptoren på celleoverflaten og utløser kaskade av intracellulære hendelser som fører
til regulering av interferonresponsiv genekspresjon. Biologiske effekter omfatter oppregulering
av antiinflammatoriske cytokiner (f.eks. IL-4, IL-10, IL-27), nedregulering av proinfl ammatoriske
cytokiner (f.eks. IL-2, IL-12, IFN-ɶ, TNF-ɲ) og inhibering av migrering av aktiverte T-celler over
blod-hjerne-barrieren. Flere mekanismer kan imidlertid være involvert. Absorpsjon: Tmax 1-1,5 dager.
Serumkonsentrasjonen er doseproporsjonal i området 63-188 ђg. Fordeling: Vd (ukorrigert for
biotilgjengelighet) etter gjentatt s.c. dosering med 125 ђg hver 2. uke er 481±105 liter. Halveringstid:
T½ i serum ved MS er 78±15 timer ved steady state. Clearance ved steady state er 4,1±0,4 liter/time.
Utskillelse: Via nyrene.
Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Oppbevares ved 2-8°C. Kan oppbevares ved
romtemperatur (d25°C) i opptil 30 dager. Beskyttes mot lys.
Sist endret: 06.01.2016
Basert å SPC godkjent av SLV: 29.10.2015
Plegridy, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:
Styrke
Pakning
Varenr
63 ђg, 94 ђg 1 stk. (ferdig fylt penn
373251
startpakke)
125 ђg
1 stk. (ferdigfylt penn)
400574
1

2
3

Pris (kr)2
11445,20

R.gr.3
C

H-resept
-

11445,20

C

Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for
pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.
Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har
forhåndsgodkjent refusjon.

Referanser: 1. PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) Preparatomtale 10/2015 avsnitt 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1.2. Seddighzadeh A, Hung S, Selmaj K, Cui Y et al. Single-use autoinjector for peginterferon-b1a treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: safety,
tolerability and patient evaluation data from the Phase IIIb ATTAIN study. Expert Opin Drug Deliv. 2014 Jul 29:1-8
/
* hoyere
insidens ved Plegridy® 125 mikrogram subkutant annenhver uke enn placebo

Biogen Norway AS | Vitaminveien 1A | Pb. 4305 Nydalen, 0402 Oslo Tlf 23 40 01 00 | Faks 22 23 46 78 www.biogen.no

Refusjon 1
H-resept

PE-NO-0043 August 2016

qC Plegridy «Biogen»

Inger Marie Skogseid og Silje Bjerknes foran sin poster om dyp hjernestimulering i Berlin.
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Presentasjon av Oslo som arrangørkandidat
for EAN 2019/2020

T

NNF håper å få EAN kongressen til Oslo i 2019 eller 2020. Her fra "site inspection" på Norges Varemesse,
Lillestrøm. Representanter for Visit Oslo og varemessen viser EAN-ledelsen lokalene, flankert av Espen Dietrichs
og Erik Taubøll til venstre og Anne Hege Aamådt til høyre i bildet.

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

Nevrologer og reisenæring jobber sammen for å få EAN til Oslo. Erik Taubøll til venstre og Anne Hege Aamodt
til høyre.

Novartis Norge ASr1PTUCPLT/ZEBMFOr0TMPr5MGr'BLT
XXXOPWBSUJTOPr/0
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European Academy of Neurology i København

Fire entusiastiske LIS fra Sykehuset Innlandet. Fra venstre: Hiba Bashari, Silje Frøysland, Ingrid Nysveen
og Kaja Nyquist.

Karin Müller Mikalsen var den eneste fra Norge som tok den europeiske nevrologieksamen under årets EAN.
Hun besto med glans og opplevde samtidig at hun hadde svært stort læringsutbytte av veien frem mot det fine
diplomet. Hun oppfordrer flere norske nevrologer til å ta denne eksamen i årene som kommer!

Henriette Johansen fra OUS presenterer sin elektroniske poster med Didier Leys som moderator.

Nevrolognytt
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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.
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Intervju
Ny nasjonal standard for
registrering av kritisk informasjon
Bent A. Larsen

Av Line Ekern Kvavik, seniorrådgiver og onkolog, Direktoratet for e-helse
Det du tidligere ville ha skrevet med tykk rød tusj utenpå journalen skal nå registreres i kjernejournal. Bent A. Larsen, spesialrådgiver i Direktoratet for e-helse og
fastlege, svarer her på noen sentrale spørsmål om den nye ordningen.
Hva er kritisk informasjon?
Det er informasjon som det er viktig at du som lege varsles om: Informasjon som
kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon og som kan medføre alvorlige
komplikasjoner, død eller feilbehandling dersom den oversees. La meg ta et
eksempel for å belyse: En bevisstløs pasient er på vei inn til sykehus. Allerede i
ambulansen inn har de tatt glukose, så diabetes er en diagnose man sjelden overser.
Men svært få av oss vil tenke på Addison krise som årsak til at pasienten er
bevisstløs. Disse pasientene trenger store doser kortison i akuttsituasjoner. Dette
er det viktig at legen varsles spesielt om, hvis ikke kan han overse det. Det er
også viktig å vite om en pasient har avstivet nakke, slik at legen ikke misoppfatter
dette som nakkestivhet i en akuttsituasjon. Men samtidig er det også viktig at det
ikke registreres for mye under kritisk informasjon, for da mister varslingen sin
verdi.
Hvorfor heter det kritisk informasjon i stedet
for cave, som leger er vant til å forholde seg til?
«Cave» er imperativsformen av det latinske verbet «Caveo» og betyr «vokt deg
for» eller «pass deg for». I praksis tolkes dette som et påbud om at behandlingen
er kontraindisert. I kjernejournal har vi valgt å ikke benytte begrepet «Cave».
Kjernejournal skal beskrive hva som faktisk har skjedd, f eks ved en overfølsomhetsreaksjon vise mistenkt agens, hvilken reaksjon pasienten fikk samt alvorlighetsgrad av reaksjonen. Men hvorvidt dette vil medføre at legemiddelet ikke
brukes i neste behandlingssituasjon, vil variere utfra den aktuelle situasjon og
indikasjon. Det vil måtte avgjøres av ansvarlig behandler i hver enkelt situasjon.

Symboler for kritisk informasjon med forklaringer.

Kan du si kort om hovedtrekkene i kritisk informasjon?
For at det skal bli oversiktlig, har vi delt informasjonen inn i fem hovedkategorier. (Se tekstboks. Red. anm.). Hovedtrekkene i den nye standarden er at vi går
bort fra fritekstregistreringer som «cave penicillin», til strukturert registrering.
Kjernejournal angir forhåndsdefinerte valg når man registrerer, noe som øker
presisjonen i informasjonen. Registrering i fritekst gir økt fleksibilitet for
klinikeren, men gir også økt risiko for tolkningsfeil og uklarheter. Vi åpner
likevel opp for fritekst-kommentarer hvis det er behov for det. Altså det beste
av to verdener!
Hvorfor startet dere et arbeid med ny standard for kritisk informasjon?
Det oppdraget kom fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med
lovarbeidet til kjernejournal. Da ble det klart at vi i Norge ikke har noen klare
definisjoner for kritisk informasjon. Det finnes nesten ingen definisjoner i
verden på dette. Vi så på internasjonale løsninger og fant en løsning i Sverige
som vi har videreutviklet.

Nevrolitterært
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Hvordan var prosessen for å lage nasjonal standard for kritisk informasjon?
Det ble satt ned et prosjekt i regi av Helsedirektoratet og senere Direktoratet for
e-helse. Vi samlet en ekspertgruppe med leger fra mange spesialiteter og laget et
førsteutkast til strukturering av kritisk informasjon tilpasset norske forhold og
norsk praksis. Dette ble testet ut i en pilot i Trondheim i 2013. Ut fra disse erfaringene ble det gjort noen tilpasninger og høsten 2015 kunne vi publisere (1) en
endelig norsk standard for registrering av kritisk informasjon.
Hvordan vil systemet kunne hjelpe klinikeren i framtiden?
Fordi registreringen av kritisk informasjon nå er strukturerte data, kan registreringene brukes til beslutningsstøtte. Det innebærer at journalsystemet kan gi deg
varsler dersom du prøver å gjøre noe som du ikke burde gjøre ut fra de opplysningene som allerede er registrert i journalen. F eks dersom du prøver å skrive ut
et legemiddel hvor det er registrert at pasienten tidligere har fått en reaksjon på,
vil du kunne få et varsel. Eller dersom du prøver å skrive en MR-rekvisisjon på
en pasient som har pacemaker, vil du kunne bli varslet om dette.
Hvorfor synes du det er spennende å arbeide i Direktoratet for E-helse?
Jeg har alltid interessert meg for ny teknologi. Da jeg studerte medisin i Trondheim, tok jeg datafag ved siden. Her i Direktoratet for e-helse får jeg kombinere
kunnskapen min innen medisin med teknologiske nyvinninger. I tillegg synes jeg
det er viktig at klinikere er med å utforme framtidens dataverktøy i helsesektoren
og at dette ikke overlates til teknisk personell uten kjennskap til pasienthverdagen.
Referanser:
(1) Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal. Helsedirektoratet.
Rapport IS-2405, 2015

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

Nevrolitterært
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1,2

42%

relativ risikoreduksjon av vedvarende EDSS progressjon i 12 uker vs
placebo (0,17 vs 0,29); HR=0,58;CI:95%(0,43-0,77)1,2

68%

relativ risikoreduksjon i attakkrate ved 2 år vs placebo
(0,24 vs 0,73) HR=0,32; CI:95%(0,26-0,40)1,2

Før oppstart av behandling, bør nytte/risiko vurderes av spesialist.
Kontraindikasjoner2:

• overfølsomhet overfor natalizumab eller overfor

FONDSMIDLER

ett eller flere av hjelpestoffene

Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede
bevegelsesforstyrrelser.

• progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
• pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner
• kombinasjon med annen sykdomsmodifiserende behandling
• kjent aktiv malignitet, unntatt pasienter med kutant basalcellekarsionominfeksjoner
• Barn og ungdom under 18 år
TY-NO-0109 August 2016

NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT
DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT

WC Tysabri «Biogen»
Immunsuppressivt middel.

Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er
angitt. Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige
– som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre
nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og
tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig
livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i oktober 2016.

ATC-nr.: L04A A23

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: 1 ml inneh.: Natalizumab 20 mg, natriumfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat,
natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Sykdomsmodifiserende monoterapi hos voksne med svært aktiv relapserende remitterende mul¬tippel sklerose (MS) for følgende pasientgrupper: - Pasienter med høy sykdomsaktivitet til tross for et fullstendig og adekvat behandlingsregime
med minst 1 sykdomsmodifiserende behandling (for unntak og opplysninger om utvaskingsperioder, se Forsiktighetsregler). - Pasienter med raskt utviklende, alvorlig, relapserende remitterende MS, definert ved 2 funksjonsnedsettende anfall i løpet av 1 år, og med 1 gadoliniumladende lesjon påvist ved MRI
av hjernen eller en signifikant økning i T2 lesjonsmengden sammenlignet med tidligere MRI av nyere dato. Dosering: Behandling skal igangsettes og overvåkes kontinuerlig av spesialist med erfaring fra di-agnostisering og behandling av nevrologiske lidelser, ved sykehus med rask tilgang til MRI. Legen må
diskutere nytte/risiko med pasienten (se også pakningsvedlegget) og gi dem pasientkortet før behandlingen starter. Ved tidligere eksponering for immunsuppressiver (f.eks. mitoksantron, cyklofosfamid, azatioprin) må det bekreftes at pasienten ikke er immunkompromittert før behandling påbegynnes. Voksne: 300 mg som i.v. infusjon 1 gang hver 4. uke. Fortsatt behandling må revurderes nøye dersom det ikke er tegn på terapeutisk nytte etter 6 måneder.
Fortsatt behandling >2 år bør kun overveies etter revurdering av nytte-risikoforholdet. Effekt ved readministrering er ikke fastslått. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Studier ikke utført. Barn og ungdom <18 år: Kontraindisert. Eldre >65 år: Anbefales ikke pga. manglende data. Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske ved aseptisk teknikk før administrering, se pakningsvedlegget.
Administrering: Gis i.v. over ca. 1 time med en hastighet på ca. 2 ml/minutt. Skal ikke gis som bolusinjeksjon. Pasienten skal observeres for tegn/symptomer på overfølsomhetsreaksjoner under infusjon og i 1 time etter avsluttet infusjon. Ressurser til å håndtere overfølsomhetsreaksjoner og utføre MRI skal
være tilgjengelig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner, inkl. immunkompromitterte pasienter (inkl. pasienter som får immunsuppressiv behandling eller som er immunkompromitterte
pga. tidligere behandling). Kombinasjon med annen sykdomsmodifiserende behandling. Kjent aktiv malignitet, unntatt kutant basalcellekarsinom. Barn og
ungdom <18 år. Forsiktighetsregler: Forskrivende lege må kjenne til dokumentet «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering». Pasienten skal
informeres om risikoen forbundet med Tysabri. Pasienten bør informeres om viktigheten av å ikke avbryte doseringen, særlig i de første behandlingsmånedene. PML: Behandlingen er forbundet med økt risiko for PML, en opportunistisk infeksjon forårsaket av John-Cunningham (JC)-virus, som kan være dødelig
eller føre til alvorlig funksjonsnedsettelse. Pga. den økte risikoen for utvikling av PML bør nytte/risiko ved behandling revurderes individuelt av spesialist og
pasient. Pasienten må overvåkes regelmessig under behandlingen og pasient/omsorgspersoner skal informeres om tidlige tegn/symptomer på PML. JC-virus forårsaker også granulacellenevronopati (GCN), som er sett ved behandling med natalizumab. Symptomer på JCV-GCN ligner symptomer på PML (dvs.
cerebellart syndrom). Risikoen for PML øker ved forekomst av anti-JCV-antistoffer, med behandlingsvarigheten (særlig >2 år) og ved bruk av immunsuppressiver før behandling med Tysabri. Etter 2 år skal alle pasienter informeres på nytt om risikoen for PML. Anti-JCV-antistoffpositive pasienter har høyere risiko
for PML enn anti-JCV-antistoffnegative. Pasienter med alle 3 risikofaktorer har betydelig høyere risiko for PML. Hos anti-JCV-antistoffpositive pasienter som
behandles med natalizumab og som ikke tidligere er behandlet med immunsuppressiver, har nivået av anti-JCV-antistoffrespons (-indeks) sammenheng
med risikonivået for PML. Hos pasienter som anses å ha høy risiko skal behandlingen kun fortsette hvis nytten er større enn risikoen. Se «Informasjon til
legen og retningslinjer for håndtering» for beregning av risiko for PML i ulike undergrupper av pasienter. Testing for anti-JCV-antistoffer: Testing for
anti-JCV-antistoffer i serum gir understøttende informasjon for klassifi sering av risiko ved behandling, og anbefales før behandlingsoppstart og hos pasienter
som behandles og har ukjent antistoffstatus. Anti-JCV-antistoffnegative pasienter kan likevel ha risiko for PML, f.eks. pga. ny JCV-infeksjon, svingninger i
antistoffstatus eller falskt negativt testresultat. Anti-JCV-antistoffnegative pasienter bør testes hver 6. måned. Pasienter med lav indeks som ikke tidligere
er behandlet med immunsuppressiver testes på nytt hver 6. måned fra og med tidspunktet de har fått behandling i 2 år. Tester for anti-JCV-antistoffer (ELISA)
skal ikke brukes til diagnostisering av PML. Testing skal ikke utføres under eller <2 uker etter plasmautskiftning. Se «Informasjon til legen og retningslinjer
for håndtering» for ytterligere informasjon om testing for anti-JCV-antistoffer. MRI-undersøkelse: Ny (vanligvis ikke >3 måneder) MRI bør foreligge som referanse før behandling initieres, og gjentas minst 1 gang i året. Hyppigere MRI (f.eks. hver 3.-6. måned) ved bruk av forkortet protokoll, bør vurderes ved
høyere risiko for PML (dvs. pasienter som har alle 3 risikofaktorer eller som har høy anti-JCV-antistoffindeks og som er behandlet med natalizumab i >2 år
og som ikke tidligere er behandlet med immunsuppressiver). Risikoen for PML synes å være lav ved indeks 0,9 og øker betydelig ved indeks >1,5 ved
behandling med natalizumab i >2 år. Det er ukjent om bytte fra sykdomsmodifi serende behandling med immunsuppressiv effekt til natalizumab gir økt risiko
for PML, og pasienten bør derfor overvåkes hyppigere (dvs. som ved bytte fra immunsuppressiver til natalizumab). PML skal vurderes som differensialdiagnose hos alle MS-pasienter som får natalizumab og som utvikler nevrologiske symptomer og/eller nye hjernelesjoner sett på MRI. Asymptomatisk PML basert på MRI og positiv JCV-DNA i cerebro¬spinalvæsken er sett. Se «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering» for ytterligere informasjon om
håndtering av risiko for PML. Ved mistanke om PML eller JCV-GCN må videre dosering utsettes til PML er utelukket. Det bør avgjøres om symptomene er tegn
på nevrologisk dysfunksjon og om de ev. er typiske for MS eller forenlig med PML eller JCV-GCN. Ved tvil bør det gjøres ytterligere evaluering, inkl. MR-skanning, fortrinnsvis med kontrast (sammenlignet med MRI før behandling), testing av cerebrospinalvæske for JC-virus-DNA og gjentatt nevrologisk evaluering
iht. «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering». Doseringen kan gjenopptas når PML og/eller JCV-GCN er utelukket (om nødvendig ved gjentatt
klinisk undersøkelse, bildedannende diagnostikk og/eller laboratorieundersøkelser hvis det fortsatt er klinisk mistanke). Legen bør være spesielt oppmerksom på symptomer som kan tyde på PML eller JCV-GCN og som pasienten selv kanskje ikke merker (f.eks. kognitive eller psykiatriske symptomer eller
cerebellart syndrom). Pasienten bør rådes til å informere partner/omsorgspersoner om behandlingen, fordi disse kan legge merke til symptomer som pasienten selv ikke er klar over. Pasienten/legen bør fortsette å følge samme overvåkningsprotokoll og være oppmerksom på ev. nye tegn eller symptomer som
kan tyde på PML i ca. 6 måneder etter seponering. Ved utvikling av PML må behandlingen avbrytes permanent. Forbedring er sett etter rekonstituering av
immunsystemet hos immunkompromitterte pasienter med PML. IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome): IRIS oppstår hos nesten alle pasienter med PML etter seponering/fjerning av legemidlet (i løpet av få dager til flere uker etter plasmautskiftning). IRIS kan føre til alvorlige, potensielt dødelige nevrologiske komplikasjoner. Overvåking mht. IRIS og egnet behandling av assosiert inflammasjon under restituering fra PML bør iverksettes (se
«Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering» for ytterligere informasjon). Infeksjoner, inkl. andre opportunistiske infeksjoner: Andre opportunistiske infeksjoner er hovedsakelig sett hos pasienter med Crohns sykdom som var immunkompromitterte, eller ved signifikant komorbiditet, men økt risiko
kan ikke utelukkes hos pasienter uten slik komorbiditet. Opportunistiske infeksjoner er også funnet hos MS-pasienter behandlet med natalizumab som
monoterapi. Natalizumab øker risikoen for utvikling av encefalitt og meningitt pga. herpes simplex- og varicella zoster-virus. Alvorlige, livstruende og enkelte
fatale tilfeller er sett ved MS (fra noen måneder til flere år etter behandlingsoppstart). Ved herpesencefalitt eller -meningitt skal preparatet seponeres og
egnet behandling gis. Andre opportunistiske infeksjoner bør inkluderes i differensialdiagnosene til ev. infeksjoner som oppstår. Ved mistanke om opportunistisk infeksjon skal dosering utsettes til slik infeksjon kan utelukkes ved ytterligere evaluering. Ved utvikling av opportunistisk infeksjon må behandlingen
avbrytes permanent. Pasienten bør informere lege om sin natalizumab-behandling ved infeksjon. Over følsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige

systemiske reaksjoner, er sett, vanligvis under infusjon eller opptil 1 time etter avsluttet infusjon. Størst risiko i forbindelse med de første infusjonene og ved
reeksponering for natalizumab etter en innledende, kort eksponering (1 eller 2 infusjoner) og en lengre periode (3 måneder) uten behandling. Risiko for
overfølsomhetsreaksjoner bør imidlertid tas i betraktning ved alle infusjoner. Ved første symptomer eller tegn på overfølsomhet må administrering avbrytes
og egnet behandling igangsettes. Ved overfølsomhetsreaksjon må behandlingen avbrytes permanent. Samtidig immunsuppressiv behandling: Se Kontraindikasjoner. Korte kurer med kortikosteroider for behandling av anfall, kan gis samtidig. Tidligere immunsuppressiv/immunmodulerende behandling:
Forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har fått immunsuppressiver pga. økt risiko for PML. Ved bytte fra sykdomsmodifiserende behandling
med immunsuppressiv effekt til natalizumab, se «MRI-undersøkelse». Hvert enkelt tilfelle må evalueres før behandling påbegynnes, for å avgjøre om det er
tegn på en immunkompromittert tilstand. Ved bytte fra annen sykdomsmodifiserende behandling til natalizumab må halveringstid og virkningsmekanisme
til foregående behandling vurderes for å unngå additiv immuneffekt og minimere risiko for reaktivering av sykdommen. Full blodcelletelling (inkl. lymfocytter)
anbefales før oppstart med natalizumab for å sikre at ev. cytopeni er opphørt. Direkte bytte fra betainterferon eller glatirameracetat til natalizumab kan
gjøres dersom det ikke er relevante behandlingsrelaterte unormale funn, f.eks. nøytropeni eller lymfopeni. Ved bytte fra dimetylfumarat bør utvaskingsperioden være så lang at lymfocyttallet er gjenopprettet før oppstart med natalizumab. Etter seponering av fingolimod vil lymfocyttallet normaliseres innen 1
2 måneder etter avsluttet behandling. Utvaskingsperioden bør være så lang at lymfocyttallet er gjenopprettet før oppstart med natalizumab. Clearance av
teriflunomid fra plasma kan normalt ta fra flere måneder opptil 2 år, og akselerert eliminasjonsprosedyre (iht. preparatomtale for teriflunomid) anbefales,
alternativt bør utvaskingsperioden være 3,5 måneder. Forsiktighet vedrørende samtidige immuneffekter er nødvendig ved bytte fra teriflunomid til natalizumab. Alemtuzumab har betydelige, langvarige immunsuppressive effekter. Faktisk varighet av effektene er ukjent, og oppstart av natalizumab etter
alemtuzumab anbefales ikke med mindre nytten klart oppveier risikoen. Immunogenisitet: Sykdomsforverring eller infusjonrelaterte hendelser etter ca. 6
måneders behandling kan tyde på utvikling av antistoffer mot natalizumab og bør testes. Dersom pasienten fortsatt er positiv for antistoffer ved retesting
etter 6 uker bør behandlingen avbrytes, da persisterende antistoffer er forbundet med vesentlig redusert effekt og økt forekomst av overfølsomhetsreaksjoner. Antistoffer bør også testes hos pasienter som har fått en innledende, kort eksponering for natalizumab og deretter en lengre periode uten behandling,
pga. høyere risiko for utvikling av anti-natalizumab-antistoffer og/eller overfølsomhet ved gjenopptatt behandling. Dersom pasienten fortsatt er positiv for
antistoffer ved retesting etter 6 uker, bør ikke videre natalizumabbehandling gis. Lever: Spontane, alvorlige leverskader kan forekomme når som helst under behandlingen, også allerede etter 1. dose. Dette kan også oppstå på nytt etter gjenopptatt behandling. Forverring av unormale leverprøver kan forekomme. Pasientene bør overvåkes mht. svekket leverfunksjon og må informeres om å kontakte lege ved mistanke om leverskade, f.eks. ved gulsott og oppkast.
Ved betydelig leverskade bør behandlingen avbrytes. Seponering: Natalizumab vil fortsatt ha farmakodynamisk effekt (f.eks. økt lymfocyttall) i ca. 12 uker
etter siste dose. For legemidler som interferon og glatirameracetat er samtidig eksponering av slik varighet ikke forbundet med noen sikkerhetsrisiko. Bruk
av immunsuppressiver kort tid etter seponering av natalizumab kan føre til immunsuppressiv tilleggseffekt og bør overveies nøye. En utvaskingsperiode for
natalizumab kan være aktuelt. Klinisk nytte av plasmautskiftning er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder 2,3 mmol (52 mg) natrium pr. hetteglass. Inneholder
17,7 mmol (406 mg) natrium pr. dose etter oppløsning i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml. Dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og
betjening av maskiner:Pasienter som opplever svimmelhet skal frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner til dette har gått over.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A A23. Skal ikke gis samtidig med andre immunsuppressive eller antineoplastiske midler, inkl. interferon beta og glatirameracetat. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Data tyder ikke på at behandling har effekt på utfallet av graviditeten. Nyfødte av mødre som har vært eksponert for natalizumab i 3.
trimester bør overvåkes for hematologiske avvik, da mild til moderat trombocytopeni og anemi er sett. Seponering bør vurderes hvis graviditet oppstår under
behandling. Nytte-risikovurdering av bruk under graviditet bør ta hensyn til pasientens kliniske tilstand og mulig tilbakefall av sykdomsaktivitet ved seponering. Amming: Skilles ut i morsmelk. Effekten på nyfødte/spedbarn er ukjent. Amming skal opphøre ved behandling med natalizumab. Fertilitet: Redusert
fertilitet er sett hos hunner i dyrestudie. Påvirkning av fertilitet hos mennesker anses ikke sannsynlig ved maks. anbefalt dose. Bivirkninger: Hyppigst
rapportert er svimmelhet, kvalme, urticaria og stivhet forbundet med infusjon. Antistoffer mot natalizumab ble funnet hos 10%, persisterende antistoffer
hos ca. 6%. Infeksjoner, inkl. PML, JCV-GCN og opportunistiske infeksjoner, er rapportert (se Forsiktighetsregler). Spontane tilfeller av alvorlig leverskade,
økning i leverenzymer og hyperbilirubinemi er rapportert. Sjeldne, alvorlige tilfeller av anemi og hemolytisk anemi er rapportert. Vanlige (t1/100 til <1/10):
Gastrointestinale: Oppkast, kvalme. Immunsystemet: Urticaria. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske:
Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Rigor, pyreksi, fatigue. Mindre vanlige (t1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Overfølsomhet (med symptomer som hypotensjon, hypertensjon, brystsmerter, ubehag i brystet, dyspné, angioødem, utslett og urticaria). Nevrologiske: Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
Laboratorieverdier: Økning i antall sirkulerende lymfocytter, monocytter, eosinofile (eosinofiltall >1,5 × 10 9/liter er sett), basofile og kjerneholdige røde
blodceller. Mindre reduksjon i hemoglobin, hematokrit og erytrocyttall. Endringene går tilbake til verdiene før behandling, vanligvis innen 16 uker etter siste
dosering, og er ikke forbundet med kliniske symptomer. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for selektive immunsuppressiver
L04A A. Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant humanisert anti-Ơ4-integrinantistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til adhesjonsmolekyler (spesifikt til
Ơ4ơ1-integrinet) på leukocytter og blokkerer molekylære interaksjoner med endotelceller i karveggen. Forhindrer dermed transmigrasjon av mononukleære
leukocytter over blod-hjerne-barrieren til det parenkymale vevet med inflammasjon. Reduserer in flammasjonsaktiviteten i hjernen ved MS og hemmer
ytterligere rekruttering av immunceller til inflammert vev. Dermed reduseres nydannelsen eller forstørringen av MS-lesjoner. Absorpsjon: Cmax: 110±52 ƫg/
ml, Cmin («trough») ved steady state: 23-29 ƫg/ml. Halveringstid: 16±4 dager. Tss: Ca. 36 uker. Clss: 13,1±5 ml/time, øker ca. 3 ganger ved tilstedeværelse av
persisterende antistoffer.Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter
fortynning: Brukes umiddelbart, ev. innen 8 timer ved oppbevaring 2-8°C.
Sist endret: 14.07.2016
Basert på SPC godkjent av SLV: 24.06.2016
Tysabri, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:
Styrke
Pakning
Varenr
Pris (kr)1
300 mg
1 stk (hettegl.) 056915
17410,90
1

2
3

R.gr.2
C

Når prosjektet er fullført må det:
• Utarbeides en rapport med resymè, stilet til styret i Norges Parkinson
Forskningsfond som sendes til fondet innen 31.01. det året prosjektet
avsluttes.
• Skrives en enkel og forståelig artikkel som publiseres i
Parkinsonposten.
Søknaden sendes elektronisk innen 7. oktober 2016 til:
Norges Parkinson Forskningsfond
E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2016

Refusjon3
-

Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept,
og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.
Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.

Referanser: 1. Polman CH, O’Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006 Mar 2;354(9):899-910
2. Tysabri preparatomtale (SPC), 06/2016 avsnitt 4.3 og 5.1*RRMS= relapsing remitting multiple sclerosis

Til søknaden må det vedlegges:
• Et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet.
• Navnet på prosjektets ansvarlige leder må angis.
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Foreningssaker
Utdrag av referat fra styremøte i NNF
28. april 2016 i Legenes Hus
Til stede: Anne Hege Aamodt, Kjell Morten Myhr, Kari Anne Bjørnarå, Kashif
Faiz, Geir Slapø, Ida Bakke (referent) og Grethe Kleveland (referent).
Grete Kleveland tilstede fram til kl 12.00 og Kashif Faiz tilstede
fram til 12.30.
Fravær: Lasse Pihlstrøm og Guttorm Eldøen
10-2016: Godkjenning av referat fra styremøtet den 14.03.2016
Referatet ble godkjent med små endringer.
11-2016: Godkjenning av referat fra årsmøtet den 16.03.2016
Referatet ble godkjent med små endringer, og signert
ved styremedlemmene.
12-2016: Godkjenning med signatur av regnskapet for 2015
Regnskapet ble godkjent og signert ved styremedlemmene.
13-2016: Oppsummering og evaluering av Nevrodagene 2016
Resultater fra elektronisk questback ble kort referert og diskutert. Svarprosent på
18% av totalt antall medlemmer, litt høyere enn i fjor. Neste år planlegges det å legge opp til at evalueringen sendes primært til de som har vært på Nevrodagene. Det
var en del tilbakemeldinger på lunsj, posterpresentasjoner, kasuistikker, oversiktsforelesninger og program, som styret tar med seg i planlegningen av neste års
Nevrodager.
Lengden på Nevrodagene ble diskutert på nytt med alternativene 3, 4 eller 5 dager.
Vi tror oppmøtet totalt blir dårligere hvis det blir færre dager. Flere ønsket programmet/abstrakts tidligere, men i år ble fristen utsatt til 02.02.15. Til neste år legges det opp til tidligere frist for endelig abstraktpåmelding. Midlertidig program ble
i år lagt ut tidligere enn før. Det kommer mange innlegg med tema MS mens enkelte andre sentrale tema har få påmeldinger, for eksempel bevegelsesforstyrrelser. Til
neste år legges det opp til at kompetansesentrene inviteres til å ha en sesjon på
Nevrodagene, med tydeligere oppdrag enn årets invitasjon, f.eks. med invitasjon til
å holde State of the art-forelesninger.

I kasuistikkonkurransen benyttet en i år avstemming med Kahoot hvilket det har
vært gode tilbakemeldinger på. Det er ønskelig at styrken på det trådløse nettet blir
bedre. Enkelte fikk ikke svart fordi nettet hadde for liten kapasitet. Ingeniørenes
hus gis tilbakemelding om at kapasiteten på nettet bør økes.
Det var gode tilbakemeldinger på årsfesten. Festkomiteen med medlemmer fra
Ahus og OUS har gjort en flott jobb og ønskes velkommen til å bidra under årsfesten neste år også!
14-2016: Orienteringssaker
Økonomi: Kari Anne orienterte om at Nevrodagene går i overskudd i år p.g.a. økte
inntekter fra utstillerne. Festen kostet ca. 100.000, og det var 64 deltakere. Det kom
innspill om at vi bør legge en plan for overskuddet foreningen har. Aktuelle formål
å bruke noe av overskuddet, bl.a. videreutvikling av Nevro-NEL ble diskutert.
Høringer: Kjell-Morten orienterte om kommende og aktuelle høringer. En viktig
høring å se nærmere på nå er "Læringsmål for ny hovedspesialitet kalt akutt og
mottaksmedisin".
Læringsmål er ambisiøse innenfor nevrologi og andre spesialiteter og bærer preg av
rolle som både organisator og indremedisiner. Det er ingen nevrologisk tjeneste i
utdanningen, det vurderes som urealistisk å lære seg så mye nevrologi ved supervisjon og kursing. Det er fare for at en slik spesialitet tar oppgaver innen akuttnevrologi fra nevrologisk forvakt og at pasienten ikke får tidlig nevrologisk kompetanse.
Vi vil innhente statistikk fra de nevrologiske avdelingen på andel akuttinnleggelser
i nevrologi.
Nettsiden og sosiale medier: Oppfordrer til at flere av oss å dele relevante saker og
forskning på nettsiden til NNF, Facebook og Twitter. Ida bidrar i ansvaret for dekningen i sosiale medier sammen med Kashif.
Spesialistutdanning for leger: Møte med spesialitetskomiteen 9. mai. Anne Hege
deltar også på møtet 2.-3. mai.
Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om ParkinsonNet 06.04.16. Anne Hege
orienterte fra dette møtet. Helseministeren, Helsedirektoratet, pasient- og brukerrepresentanter og flere fra fagmiljøet var representert. Dette er en modell som kan
brukes for andre kroniske sykdommer. Viktig at en har fokus på at det blir styrket
kvalitet og at det ikke i for stor grad gjør at pasientene mister nevrologisk vurdering
og kontakt med nevrolog.
Møter i regi av Nansen Neuroscience Network: Jevnlige møter arrangeres fortsatt, mye fokus på nevro-innovasjon, hvilket også kan være aktuelt tema på
Nevrodagene.

Foreningsaker
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Møter i regi av Hjernerådet: NNF ønsker å bidra til å styrke Hjernerådet, diskusjon hvor aktiv NNF skal være i videreutvikling av det og hvor mange møter NNF
skal være representert av. NNF vil inviteres til et møte 7.juni.

RØYSUMTUNET

Spesialisert rehabilitering
– for ungdom, unge voksne og voksne mennesker med epilepsi
REHABILITERINGEN BESTÅR AV:
•

•

•
•

Medikamentomlegging
og VNS-kontroll
Kartlegging av anfall
og funksjonsanalyser
Lærings- og mestringssenter
Undervisning og veiledning

•
•

•

Fysisk trening og fritidstilbud
Samarbeid med
hjemkommune og
evt. Individuell plan (IP)
Etablere aktivitets- og
fritidstilbud

•

•
•

•

Arbeids- og
selvstendighetstrening
Skoletilbud
Samarbeid med
foresatte/foreldre
Positivt fellesskap

PROFESJONER:
•

•

Sykepleier, vernepleier, sosionom,
ergoterapeut, pedagog
Idrettspedagog, fysioterapeut, aktivitør,
helsefagarbeider

•

Tilsyn av Nevrolog og psykiater fra Spesial
sykehuset for Epilepsi, SSE.
I tillegg Spesialist i allmennmedisin
og nevropsykolog.

Søknad om EAN-kongress: Det er gått ut invitasjon til de nasjonale foreningene
om å melde seg som søkerland for EAN-kongressene i 2019 og 2020. Vi har meldt
inn interesse og sendt inn søknad i samarbeid med VisitOslo og Norges Varemesse.
Erik Taubøll, som har vært sentral i de tidligere søknadsrundene siden 2007, er
leder for prosjektet.
15-2016: Konstituering av nytt styre
To nye representanter ble konstituert; Ida Bakke og Guttorm Eldøen.
Guttorm går inn i kvalitetsutvalget og som ansvarlig for høringer sammen med
Kjell-Morten og Geir. Ida går inn som sekretær og deler ansvar med Kashif for
sosiale medier/twitter.
16-2016: Hjerneuken 2016
Hjerneuken arrangeres i uke 47 i 2016. Oppfordring om arrangementer under hjerneuken skal sendes ut til avdelingene før sommeren.
17-2016: Revisjon av vedtektene til NNF
NNF setter ned egen gruppe for å revidere vedtektene og inviterer med de tidligere
NNF-lederne i denne arbeidsgruppen.
18-2016: Planlegging av 100-årsjubileum i 2020
Det planlegges at det skal utgis bok i forbindelse med 100-årsjubileet. Det er aktuelt
å etablere en redaksjonskomité allerede i år. NNF har arkiv via Legeforeningen som
blir sentralt kildemateriell.

Hold av dato!
i
Vårmøte 2017 i Kristiansand
9.-11. juni 2017
Øyvind Bjølverud
avdelingssjef
Tlf. 61 33 35 21
obj@roysumtunet.no

Heidi Hallum Framstad
faglig leder
Tlf. 61 33 88 03
hf@roysumtunet.no

Mari Gamme
enhetsleder
Tlf. 61 33 35 39
mg@roysumtunet.no

Røysumtunet Rehabiliteringsavdelingen, 2770 Jaren, Tlf. 61 33 35 00

Forenin
21

W Zinbryta «Biogen»

NYHET!

NY behandling av attakkvis multippel sklerose (MS)

NÅR SYKDOMSAKTIVITET
SETTER MS PASIENTEN TILBAKE
En ny mulighet for pasienter med attakkvis MS
Zinbryta® gir bedre effekt enn interferon beta-1a
og doseres en gang i måneden.1

54% Reduksjon av årlig attakkrate etter 1 år vs placebo
(0,21 vs 0,46; P<0,0001)1,2
av årlig attakkrate over 2-3 år vs IFNß-1a IM
45% Reduksjon
(0,21 vs 0,46; P<0,0001)
1,3

1

Én gang i måneden, selvadministrert subkutan injeksjon1

Zinbryta® er indisert til behandling av voksne pasienter med relapserende former av multippel sklerose (RMS)1
Før forskrivning ZINBRYTA®, sett deg inn i forskrivningsinformasjonen i preparatomtalen1
- Diskutér fordeler og risiko ved ZINBRYTA® behandling med pasientene og gi dem et pasientkort
- Informer pasienten om levermonitorering, viktige symptomer på nedsatt leverfunksjon, og tiltak
for å håndtere dette dersom pasienten opplever disse symptomene
De vanligste bivirkningene er infeksjoner, hudreaksjoner og leverpåvirkning1
Referanser: 1. Zinbryta preparatomtale 08/2016 avsnitt 4.1-4.4, 4.8 og 5.1. 2. Gold R, et al. Daclizumab high-yield process in relapsing-remitting multiple sclerosis (SELECT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.
Lancet. 2013;381(9884):2167-2175. 3. Kappos L, Wiendl H, Selmaj K, et al. Daclizumab HYP versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2015;373(15):1418-1428.

Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.
ATC-nr.: L04A C01
C INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg i ferdigfylt penn: Hver ferdigfylte penn (1
ml) inneh.: Daklizumab 150 mg, natriumsuksinat, ravsyre, natriumklorid, polysorbat
80, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med relapserende former av multippel sklerose
(RMS).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring i behandling av MS.
Voksne: Anbefalt dose 150 mg 1 gang pr. måned. Glemt dose: Ved <2 uker siden
planlagt dose, injiseres den glemte dosen umiddelbart og opprinnelig doseringsplan følges. Kun 1 dose skal gis for å kompensere for glemt dose. Ved ≥2 uker siden
planlagt dose, skal den glemte dosen utelates og opprinnelig doseringsplan følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Se Forsiktighetsregler. Behandlingsoppstart anbefales ikke ved ALAT/ASAT >2 × øvre grense for
normalområdet (ULN). Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bruk er ikke egnet ved eksisterende alvorlig nedsatt leverfunksjon (ChildPugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen data. Dosejustering antas ikke å være nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >55 år:
Begrensede data. Tilberedning/Håndtering: Varmes til romtemperatur (uten bruk av
ekstern varmekilde) i ca. 30 minutter før injeksjon. Skal ikke brukes hvis pennen er
sprukket/ødelagt, har falt ned eller har synlig skade, eller hvis oppløsningen er uklar,
inneholder flytende partikler eller har en annen farge enn fargeløs til svakt gul. Skal
ikke blandes med andre legemidler. Til engangsbruk. Administrering: Gis s.c. i lår,
mage eller bakside av overarm. Pasienten bør gis opplæring i riktig injeksjonsteknikk.
Se pakningsvedlegg.
Kontraindikasjoner: Tidligere alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaksi eller anafylaktoide reaksjoner) for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Veiledning for opplæring: Forskriver må være kjent med legeveiledningen for legemidlet. Risikoen for leverskade skal diskuteres med pasienten,
og pasientkortet skal utleveres, se SPC. Lever: Forhøyede serumtransaminaseverdier
og alvorlig leverskade er sett. Før behandlingsstart skal serumnivå av transaminaser
(ALAT og ASAT) og bilirubin måles. Serumnivå av transaminaser skal overvåkes
månedlig under behandling og i opptil 4 måneder etter siste dose. Behandlingsoppstart anbefales ikke ved ALAT/ASAT >2 × ULN. Pasienter med eksisterende lett eller
moderat nedsatt leverfunksjon bør overvåkes for tegn/symptomer på leverdysfunksjon under behandling. Det skal observeres for tegn/symptomer på leverdysfunksjon
ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler. Behandlingen skal seponeres ved ALAT/ASAT >5 × ULN eller ved ALAT/ASAT >3 × ULN og bilirubin >2 × ULN.
Gjenopptak av behandlingen kan overveies hvis andre etiologier er funnet, verdiene
er normalisert og fordelen ved gjenopptatt behandling er større enn risikoen. Ved
ALAT/ASAT >3 × ULN skal behandlingen avbrytes og pasienten overvåkes nøye.
Behandlingen gjenopptas når ALAT/ASAT er <2 × ULN. Ved kliniske tegn/symptomer på leverdysfunksjon anbefales måling av serumtransaminaser umiddelbart,
og behandlingen avbrytes eller seponeres etter behov. Ved langvarig økning i
serumtransaminaser bør andre mulige årsaker, f.eks. infeksjon, vurderes. Henvisning
til spesialist kan være nødvendig. Autoimmun hepatitt (uten forekomst av autoantistoffer) er sett. Behandling med systemiske kortikosteroider kan være egnet.
Hud: Hudreaksjoner (enkelte alvorlige, se Bivirkninger) er sett. Forsvinner som regel
med standardbehandling, inkl. behandling med topikale eller systemiske steroider.
Ved diffust eller kraftig inflammatorisk utslett kan henvisning til dermatolog og
seponering av daklizumab være nødvendig. Depresjon: Bør gis med forsiktighet ved
tidligere eller nåværende depressive lidelser. Pasienten skal rådes til å rapportere alle
symptomer på ny eller forverret depresjon og/eller selvmordstanker til forskrivende
lege. Seponering bør overveies ved alvorlig depresjon og/eller selvmordstanker.
Infeksjoner: Ved alvorlig infeksjon (pneumoni og bronkitt er sett) kan behandlingsavbrudd være nødvendig til infeksjonen forsvinner. Pasienter som har hatt tuberkulose eller som bor i områder der sykdommen er endemisk, bør screenes for aktiv tuberkulose før behandlingsstart og følges opp under behandling. Utsettelse av
behandlingsstart bør overveies ved alvorlig, aktiv infeksjon. Gastrointestinale
sykdommer: Kolitt er sett, og ble forbedret ved seponering av daklizumab og
standardbehandling. Ved symptomer på kolitt bør pasienten henvises til spesialist.
Lymfopeni: Er sett, vanligvis mild til moderat. Overvåkning av fullstendige blodcelletall hver 3. måned anbefales. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML):
Risiko for PML er ikke fastslått. Immunogenisitet: Antistoffrespons mot legemidlet
og nøytraliserende antistoffrespons som oppstår under behandling forekommer
primært i 1. behandlingsår, og frekvensen avtar ved fortsatt behandling. Det er ikke
vist klar sammenheng mellom utvikling av antistoffer mot legemidlet/nøytraliserende antistoffer og klinisk respons, bivirkninger eller farmakodynamisk profi l.
Hjelpestoffer: Inneholder 0,14 mmol natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Interaksjoner med legemidler for symptomatisk behandling ved MS
forventes ikke. Vaksinasjon med levende vaksiner er ikke tilrådelig under og i opptil 4
måneder etter behandling. Ikke-levende vaksiner kan gis.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset erfaring. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet.
Skal kun brukes under graviditet hvis fordel oppveier risiko for foster. Amming:
Overgang i human morsmelk er ukjent. Overgang i morsmelk hos dyr er vist. Risiko
for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Fordelene av amming for barnet og
fordelene av behandling for kvinnen bør tas i betraktning. Fertilitet: Ingen effekt er
sett i dyrestudier. Humane data mangler.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt.
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Depresjon. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, unormale leverfunksjonstester, økte
leverenzymer, redusert lymfocyttall. Øvrige: Pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Hud: Eksfoliativt utslett, toksisk huderupsjon, nummulært eksem.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring. Opptil 300 mg s.c. og
400 mg i.v. tolereres godt. Behandling: Legehjelp kan være nødvendig. Relevant
støttebehandling gis.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Humanisert monoklonalt IgG1-antistoff som
bindes til CD25 (IL-2Rα) og forhindrer IL 2-binding til CD25. Signaloverføring via
CD25-avhengige, høyaffinitets IL-2-reseptorer blokkeres, noe som fører til at høyere IL-2-nivåer er tilgjengelig for signaloverføring via IL-2-reseptoren med middels
affinitet. Effekter av dette med mulig tilknytning til terapeutiske effekter er selektiv
antagonisme av aktiverte T-celleresponser og ekspansjon av immunregulerende
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anfallsforekomst og progresjon av funksjonsnedsettelse. Absorpsjon: Median Tmax 5-7
dager. Absolutt biotilgjengelighet for 150 mg s.c. er ca. 90%. Fordeling: Vdss er 6,34
liter ved kroppsvekt 68 kg. Halveringstid: Ca. 21 dager. Clearance 0,212 liter/døgn
(19% høyere ved tilstedeværelse av nøytraliserende antistoffer). Steady state nås ved
4. dose etter 150 mg s.c. hver 4. uke, og daklizumab akkumuleres til ca. 2,5 × nivået
med 1 enkeltdose. Cmax, Cmin og AUCtau ved steady state er hhv. ca. 30 µg/ml, 15 µg/ml
og 640 døgn × µg/ml, med intervariabilitet på ca. 40%. Metabolisme: Nedbryting til
peptider og aminosyrer som for endogent IgG forventes.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2 8°C) og i originalpakningen
for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved romtemperatur (≤30°C)
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UTLYSNING AV
FORSKNINGSMIDLER
TIL FORSKNING OM
PARKINSONS SYKDOM
Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen
Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons
sykdom skal i 2016 utdele legatporsjoner på tilsammen kr. 150.000,Legatets formål lyder blant annet: "Legatets
midler skal anvendes til forskning av Parkinsons
sykdom".
Det er en forutsetning at forskningsprosjektene
det søkes støtte til, utarbeides og gjennomføres
ved norsk nevrologisk klinikk og/eller universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å
støtte større forskningsprosjekter. Støtte over
flere år kan være aktuelt.
Krav til søknad:
• Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag
for det aktuelle forskningsprosjektet.
• Søknad må angi navn på prosjektets øverste
ansvarlige leder.
• Søknad må beskrive prosjektet det søkes for,
og hva midlene skal brukes til.
• Etter fullførelse av prosjektet skal det
utarbeides en rapport med et kortfattet
resymé av forskningsarbeidet som skal
stiles til legatets styre.
Søknad om legatmidler sendes til legatets
styreleder annehusbyn@hotmail.com
innen 1. oktober 2016.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen
utgangen av november måned 2016.
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Nevrolitterært
Når navnet skjemmer
Av Selma Ida Narli Evenstad og Jeanette Koht

Julius Hallervorden og Hugo Spatz

Nevrologien kryr av sykdommer, syndromer og tegn oppkalt etter forskere og klinikere
som først beskrev dem. Man regner med at det finnes totalt over 7000 medisinske
eponymer som sørger for at disse fagpersonenes navn lever videre. Noen er så dagligdagse som Babinskis tegn, mens andre støver bort i medisinske leksikon. Man har
i nyere tid gått bort fra denne tradisjonen, men for historieinteresserte kan eldre sykdomsnavn fortsatt gi interessante og underholdende innblikk i sentrale fagpersoners
liv og banebrytende oppdagelser. Inntil den dagen man snubler over virkelige
usmakelige historier, slik tilfellet er med eponymer tilknyttet Nazi-Tyskland.
Nevrodegenerasjon med jernakkumulering (NBIA, Neurodegeneration with Brain
Iron Accumulation) er en gruppe alvorlige nevrodegenerative sykdommer, hvorav en
er forårsaket av mutasjoner i PANK2-genet og assosiert med typiske MR-forandringer, det såkalte "eye of the tiger sign". Denne tilstanden kalles i dag PKAN (pantotenat kinase-assosiert nevrodegenerasjon med jernavleiring). Imidlertid fikk ikke
sykdommen dette deskriptive navnet før for 15 år siden (1), og i både artikler og
lærebøker kan man fortsatt oppleve at PKAN omtales under sitt tidligere navn:
Hallervorden-Spatz syndrom.
Før andre verdenskrig var tysk vitenskap i verdensklasse, og Kaiser Wilhelm-konsernet et senter for internasjonalt samarbeid, mangfold og nyskapende tenkning. Men i
1933 ble Hitler valgt til kansler og i 1935 ble Nürnberg-lovene satt i kraft. Under dette
politiske klimaet ble flere fremragende vitenskapsmenn og -kvinner enten drevet ut
av landet eller fjernet fra offisielle institusjoner, fordi de ikke støttet regimet eller var
jøder. Oskar Vogt, som grunnla Instituttet for Hjerneforskning under Kaiser
Wilhelm-paraplyen i 1914, var en av dem. Han og hans kone Cécile ble drevet ut på
grunn av sine politiske holdninger og sitt forsvar av jødiske kollegaer i 1937, og hans
etterfølger i direktørstolen var ingen andre enn Julius Hallervorden.
Hallervorden og kollegaen Hugo Spatz beskrev i 1922 sykdommen som skulle bære
deres navn i nesten 80 år, nå kjent som PKAN.

Artikkelen de publiserte, inneholdt kliniske observasjoner av flere søstre i en søskenflokk på tolv, hvorav fem var affisert av sykdommen (2), og hjernesnittene
som gjorde den nevropatologiske oppdagelsen mulig, kom fra en av disse, Martha
S. som døde av pneumoni 22 år gammel. Det har vært reist spørsmål om ikke
sykdommen heller burde vært oppkalt etter henne og hennes søster Alma.
Hallervorden og Spatz ble i alle fall aktive medlemmer av det nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. De var to av flere vitenskapsmenn som samarbeidet tett med
regimet og hadde direkte bindinger til nazistenes systematiske drap av "liv som
ikke var verdt å leve" under "Aktion T4". Dette eutanasiprogrammet for såkalte
"livsudyktige mennesker" ble en ressurs for de som benyttet seg av muligheten til
å samle materiale til egen forskning. Hallervordens samtale i 1945 med Leo
Alexander, en jødisk amerikansk nevrolog, er ofte referert i historiske artikler.
Hallervorden skal ha sagt (3):
«I heard that they were going to do that, and so I went up to them and told them
‘Look here now, boys, if you are going to kill all these people, at least take the
brains out so that the material could be utilized’. They asked me: ‘How many can
you examine?’ and so I told them: ‘an unlimited number... the more the better’.
I gave them fixatives, jars and boxes, and instructions for removing and fixing the
brains, and then they came bringing them in like a delivery van. There was wonderful material among those brains, beautiful mental-defectives, mal-formations
and early infantile diseases. I accepted these brains of course. Where they came
from and how they came to me was really none of my business. »
Selv om han senere har benektet det, var Hallervorden også i tett kontakt med det
psykiatriske sykehuset Brandenburg-Görden, som under Aktion T4-programmet
ble et eutanasi-senter hvor titusener av pasienter, inkludert barn, ble gasset. Han
skal også ha vært med på ekstraksjonen av hjerner og var sannsynligvis aktivt
med på å påvirke valget av pasienter som ble henrettet (4). Totalt ble hundrevis av
hjerner samlet inn.
Noe av det som gjør Hallervordens handlinger særlig skruppelløse, er at han aldri
var under noen som helst rettslig forpliktelse til å ta del i eutanasiprogrammet. (5)
Som lege var han bevilget tillatelse til å utføre såkalte «barmhjertighetsdrap»,
men å utøve denne makten var ingen plikt. Mange av hans kjente kollegaer på den
tiden, bl.a. Hans Julius Tinel, ekteparet Vogt og Joannes Cassianus Pompe protesterte mot programmet, mens andre holdt seg passive eller var ambivalente, slik
som Hans Gerhard Creutzfeldt og Andreas Rett. (6) Disse kriminelle handlingene
i vitenskapens navn virker derfor som bevisste valg hvor opportunisme, ambisjon
og hemningsløs forskning gikk foran moral, medmenneskelighet og løftene i den
hippokratiske ed.
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Faksimile av hjernesnitt fra den opprinnelige publikasjonen til Hallervorden og Spatz, 1922.
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Likevel ble Hallervorden aldri dømt for sine handlinger. Han fortsatte sin karriere på
Instituttet for Hjerneforskning etter krigen (nå under Max Planck-konsernet) og
arbeidet sannsynligvis med hjernematerialet fra krigstiden fram til 1960-tallet. (4)
Disse hjerneskivene forble på instituttet fram til 1990-tallet, da de ble seremonielt
begravd og et minnemonument ble reist i 1997. (7) Etter at en kommisjon utførte en
granskning av Kaiser Wilhelm-instituttets handlinger under nazismen kom også datidens president for Max Planck-konsernet med en offisiell beklagelse i 2001. Nye
oppdagelser rundt instituttets fortid er blitt gjort så sent som i 2015. (8)
Skal så disse eponymene beholdes? Skal vi ære disse forskerne som i alle fall til en
viss grad samarbeidet med et regime som drev vitenskapen i en umenneskelig retning? Etter vår oppfatning bør man ta et oppgjør med begrepsbruken omkring slike
sykdommer, for denne historien er dessverre langt fra den eneste. Eponymet
Wegeners granulomatose, som fremdeles brukes om granulomatøs polyangitt i forelesninger, også ved Universitet i Oslo, er en av mange eksempler, selv om man ble
klar over Wegeners nazistiske bakgrunn allerede i 2000.

5. Shevell M. "Racial hygiene, active euthanasia, and Julius Hallervorden." Neurology.
1992;42(11): 2214-2219.
6. Kondziella D. Thirty neurological eponyms associated with the nazi era. Eur Neurol.
2009;62(1):56-64.
7. Max Planck Institute for Brain Research. Full transparency about institute’s history – new
traces of Third Reich atrocities discovered [Internett]. Berlin; 2015 [hentet 2016-03-31].
Tilgjengelig fra: http://brain.mpg.de/news-events/news/news/archive/2015/april/article/additional-traces-of-former-institute-directors-crimes-discovered.html?tx_ttnews[day]=09&cHash
=95336646f36235e47a76382fdc969111
8. Max Planck Institute for Brain Research. A dark period – Recent developments [Internett].
Berlin; 2015 [hentet 2016-03-31]. Tilgjengelig fra: http://brain.mpg.de/institute/history/a-darkperiod/recent-developments.html

Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi
Argumentene for å la eponymet Hallervorden-Spatz utgå er klare. Opphavsmennene
til dette navnet huskes ikke lengre for sin vitenskapelige innsats, men snarere for
medisinske grusomheter. Ingen pasienter ønsker en diagnose som er forbundet med
slike hendelser. Navnet skjemmer ingen - i utgangspunktet. Men her er det riktigere
å si "æres den som æres bør".

Om man ønsker eksemplarer av Veileder i akuttnevrologi,
kan man ta kontakt med: Overlege Finn Ø. Rasmussen,
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus,
Ullevål sykehus, Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
Tlf: 22118419, mobil 482 14 761, epost: uxfira@ous-hf.no
Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis bestilling, slik at
den som tar kontakt tar ansvar for å fordele til sin avdeling.
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Nevrolitterær quiz nr. 20

?

Nevrolitterær quiz nr 20 viste seg å være vanskelig. Elektrosjokkterapi er forbausende lite
omtalt i skjønnlitteraturen, til tross for en svært lang historie i historien om hjernesykdommer. Romerne benyttet utladninger fra elektrisk ål i behandlingen av hodepine for allerede
2000 år siden, Galen skal også ha benyttet metoden. Benjamin Franklin, amerikaneren som
blant så mye annet huskes for sine eksperimenter med elektrisitet (og som grunnlegger av
det senere USAs første sykehus) påstod å ha kurert en kvinne med "hysteriske anfall" ved
hjelp av et elektrostatisk apparat.
I Norsk litteratur finnes den kanskje best kjente beskrivelsen av elektrosjokk i Lars Amund
Vaages "Skuggen og dronninga" – som skildrer brutaliteten i psykiatrisk behandling på
1950-tallet. Men også Ingvar Ambjørnsen og Thorvald Steen har berørt temaet. Det var det
flere av Axonets lesere som visste, som vi snart skal se. Men først til svaret på Nevroquiz
nr 20: Utdraget var fra boken "Fra vinterarkivene" av Merethe Lindstrøm. Det er en dels
selvbiografisk roman, og den siterte passasjen beskriver farens elektrosjokkbehandling.
"Merethe Lindstrøm skriver om et liv på kanten av det levelige", skrev Rune hallheim i en
anmeldelse i Aftenposten ved lanseringen høsten 2015. Og han var langt fra den eneste
begeistrede kritikeren. Merethe Lindstrøm vant for øvrig Nordisk Råds litteraturpris 2012
for romanen "Dager i stillhetens historie".
Men det var altså ikke Lindstrøms navn som ga gjenklang hos Axonets lesere denne gang.
Først ute med svar var Trine Haugsand, som foreslo "23-salen" av Ingvar Ambjørnsen. Det
samme foreslo Mathias Rake, LIS i Stavanger og Gunnar Hansen i Buskerud, mens
Magdalena Todorov, LIS i radiologi, foreslo "Vekten av snøkrystaller" av Torvald Steen.
Sistnevnte roman er riktignok både dels selvbiografisk og inneholdende en psykisk syk
forelder, men nevroquizens sitat var det altså Merethe Lindstrøm som hadde skrevet.
Med ingen rette svar blir det heller ingen gratulasjoner å hente denne gang. Vi regner med
at leserne kommer enda sterkere tilbake ved neste Nevroquiz!
1.
2.
3.
4.

Trine Haugsand: 23-salen av Ingvar Ambjørnsen.
Mathias Rake, LIS i Stavanger: Samme.
Magdalena Todorow, LIS, radiologi: Vekten av snøkrystaller av Torvald Steen.
Gunnar Hansen, Buskerud: 23-salen.

Nevrolitterær quiz nr. 21

?

Boken vi skal fram til, slår an en nevrologisk tone allerede i første setning:
"The first case of polio that summer came early in June, right after Memorial Day, in a
poor Italian neighborhood crosstown from where we lived."
Etter denne åpningen følger boken en staut mannlig hovedperson, som på grunn av svaksynthet ikke tjenestegjør i krigen som mange jenaldrende. Sorg, fortvilelse og intens frykt
preger lokalsamfunnet ettersom polioutbruddet brer om seg. Det fremstår som karakteristisk for forfatteren at det særlig er den skjebnesvangre stemningen i forkant av katastrofen
som skildres med rik innlevelse. Når hovedpersonen diagnostiseres med polio på side 238,
skifter stilen brått, og resten av boken oppleves mer som en slags epilog:
"We never saw Mr. .......... in the neighborhood again. The result of the spinal tap administered at Stroudsburg Hospital came back positive, and though he displayed no symptoms
for almost forty-eight hours more, he was rushed onto the contagion ward, where he could
have no visitors. And finally the cataclysm began - the monstrous headache, the enfeebling
exhaustion, the severe nausea, theraging fever, the unbearable muscle ache, followed in
another forty-eight hours by the paralysis."
Løp til tastaturet! Den første som får avgårde sin epost med riktig forfatter og boktittel til
lasse.pihlstrom@gmail.com, vinner hederlig omtale og nevrolitterær prestisje i neste Axon!

FORSBERGS OG AULIES LEGAT
Nevrologistipend
Høsten 2016 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 100.000,- til
en yngre nevrolog, fortrinnsvis til en søker i begynnelsen av 30-årene.
Informasjon om legatets statutter finnes på legatets hjemmeside:
www.forsbergaulieslegat.no. Stipendiaten må forplikte seg til å avgi
rapport om hvordan stipendet er anvendt.
Søknad med relevante opplysninger om fødselsår, utdannelse, samt beskrivelse av hvordan stipendet tenkes benyttet, sendes til legatets bestyrer:
Advokat Torleif P. Dahl c/o Wikborg, Rein & Co.
Postboks 1513 Vika, 0107 Oslo | e-post: tpd@wr.no
Søknadsfrist: 20. september 2016
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Vi gratulerer

Slagalarm-prosjektet ved Nordlandssykehuset fikk Legeforeningens kvalitetspris
på landsstyremøtet i mai. Prisen gikk til lege i spesialisering Ida Bakke, overlege
Maria Carlsson og avdelingsoverlege og professor Rolf Salvesen ved Nevrologisk
avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Prosjektet har hatt som målsetning å
forkorte tiden for slagpasienter fra ankomst i sykehus til trombolysebehandling
og øke andelen slagpasienter som fikk trombolysebehandling til over 20 prosent.
Median dør-til-nål tid er redusert fra 53 til 26 minutter gjennom prosjektperioden.
- Det betyr mye med anerkjennelse for prosjektet og det er til inspirasjon for
videre forbedringsarbeid. Andre avdelinger arbeider også for å styrke akuttnevro-logi og slagbehandling. Mange kollegaer rundt om i landet har delt tips
og erfaringer med oss og vi føler vi deler prisen med flere", sier prosjektleder
og LIS Ida Bakke. Prisen er på 50 000 kroner.
- Pengene vil vi bruke til å videreutvikle tilbudet til slagpasienter. Blant annet
skal vi i høst arrangere en tverrfaglig fagdag om akuttbehandling av hjerneslag,
den vil ha rundt 120 deltakere fra prehospital klinikk, bildediagnostisk klinikk
og nevrologisk avdeling.

Sahrai Saeed disputerte 15. juni for graden ph.d. med avhandlingen “Aortic stiffness and ambulatory blood pressure for cardiovascular risk assessment in young
ischemic stroke patients – Insights from the Norwegian Stroke in the Young Study”.
I første rekke Sahrai Saeed og Peter Nilsson (1. opponent, Universitetet i Lund),
i annen rekke Ulrike Waje-Andreassen (medveileder), Hans-Petter Marti (leder av
bedømmelseskommitteen), Eivind Berge (2. opponent, Ullevål universitetssykehus,
UiT), Arne Skarstein (stedfortredende dekanus), Eva Gerdts (hovedveileder) og
Knut Matre (medveileder). Kristine Walhovd (ikke avbildet) var også medveileder.
Vi gratulerer!

Marte Helene Bjørk fra Haukeland
universitetssykehus vant EAN
Tournament, sesjonen for klinisk
nevrologi, under EAN-kongressen i
København. Dette er en konkurranse
der unge forskere presenterer sine
fremragende arbeider, og Bjørk vant
med innlegget "Low maternal folic
acid in women with epilepsy during
pregnancy is linked to autistic traits
in the child at 3 years of age".
Vi gratulerer!
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Vi gratulerer
Den norsk-irske paret
Karolina Skagen og Sean
Wallace disputerte met to
ukers mellomrom i juni
med cerebrocaskulære
arbeider, der David Russell
var hovedveileder. Mona
Skjelland var biveileder for
Skagen, Christan Lund for
Wallace. Det ble feiret med
spesialsydd flagg, inspirert
av "sildesalaten".

Ved doktorkreering i Universitetets aula i Oslo 9.juni ble hele tre doktorer fra Oslo
universitetssykehus kreert etter disputas i første kvartal 2016. Fra venstre: Iselin M.
Wedding, Morten A. Horn og Gro O. Nygaard.

Professor Jan-Petter Larsen fra Stavanger
universitetssykehus ble tildelt Monrad-Krohnprisen under Nevrodagene i mars. Prisen er
den høyeste utmerkelse i Norsk nevrologi, og
gis for fremragende nevrologisk arbeid, etter
forslag fra professorer ved universitetene i de
fem nordiske land. Vi gratulerer!

Konstantin H. Kostov ble godkjent
som spesialist i nevrologi i sommer.
Han var da så vidt fylt 31 år, og han
er dermed sannsynligvis en av
Norges yngste nevrologer.
Konstantin kom til Norge fra
Bulgaria 16 år gammel. Han kunne
da ikke norsk. Han gikk rett inn på
IB-linjen og tok videregående skole
på 2 år. Deretter gikk han rett inn på
medisinstudiet i Oslo og var ferdig
lege 24 år gammel. Kostov har nå et
overlegevikariat ved SSE.
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