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Fristbrudd…

Gjennom hele min yrkesaktive karriere har jeg levd i den villfarelse at spesialisthelse-
tjenesten var til for å hjelpe syke mennesker på best mulig måte gjennom diagnostikk
og behandling. At de som har uavklarte tilstander og alvorlige, potensielt behand-
lingsbare sykdommer må få hjelp så fort det lar seg gjøre, har vært åpenbart for oss
alle. Men nå viser det seg altså at vår viktigste oppgave er å unngå fristbrudd. 

Reglene for rett til helsehjelp er spesielle. Får vi en henvisning fra allmennpraktiker
med spørsmål om diagnostikk og/eller behandling, der det er mulighet for at helse-
hjelpen kan påvirke prognose eller livskvalitet, gir dette rett til helsehjelp, og det skal
settes en tidsfrist. Tidsfristen skal ikke være avhengig av faktisk kapasitet til diagnos-
tikk og/eller behandling. Tvert imot. Vi har plikt til å sørge for at pasienten får tilbud
innen fristen. Og hvis vi ikke klarer det, kan pasienten få tilbud et annet sted på vår
regning.

At vi skal ta imot pasientene innen rimelig tid, virker jo som en selvfølge. Men dette
forutsetter at tilbudet justeres etter etterspørselen. Et slikt system for å justere antall
leger etter behov, finnes imidlertid ikke. Tvert imot, systemet der avdelingen som
mottar henvisningen, selv skal finansiere behandling på annet sted, kan i verste fall
tappe ressurser fra de avdelingene som allerede har problemer med å oppfylle sine
forpliktelser på grunn av ressursmangel …

En måte å omgå problemet på, ville være å avvise flere henvisninger. Pasienter kan
avvises fordi de egentlig sogner til et annet sykehus, eller fordi de vurderes til ikke å
ha behov for spesialisthjelp. Men reglene for fritt sykehusvalg tilsier at vi ikke kan av-
vise pasienter som sogner til et annet sykehus, i alle fall ikke innen egen helseregion
– og selv jobber jeg i en helseregion som omfatter halve Norges befolkning. Dessuten
er det sjelden åpenbart fra en henvisning at pasienten ikke trenger spesialistvurdering.
Dessverre er en del henvisninger ganske knappe og ufullstendige, men da er det 
faktisk vår egen plikt å skaffe de nødvendige opplysninger. Den enkleste måten å
gjøre det på, er å kalle inn pasienten – og det er vanskelig å se hvordan en ekstra
undersøkelse for å se om undersøkelse er nødvendig, kan hjelpe på ressursknappheten.
Dessuten er fristen bare 4 uker for å gjøre denne vurderingen – eller var det ikke 2
uker den nye helseministeren ønsket?

En leders oppgave er nå kontinuerlig å rapportere om ventelister, ventetider og antall
brudd på frist for helsehjelp. Men rapporteringen gjelder bare for nyhenvisninger. De
virkelige taperne i dette systemet er kronikere som trenger regelmessig spesialistopp-
følging. 
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   For dem gjelder det bare at de skal få ”et forsvarlig helsetilbud” gjennom oppfølgingen.
Men siden de ikke figurerer på listene over antall, ventetid og fristbrudd for nyhenviste,
får de liten oppmerksomhet fra administratorer, helsebyråkrater og politikere. Det
foreligger ingen lovpålagte tidsfrister som gjør at kronikerne kan konkurrere mot 
nyhenviste i ventetid. Tvert imot - i nevrologi har vi mange kronikere som trenger
spesialistoppfølging, og siden mange nevrologiske sykdommer er hyppigere hos 
eldre, er mangelen på kontrollkapasitet et stort og økende problem.

Når vi får stadige pålegg om drift som er vanskelige å forstå og vanskelige å være enige
i, er spørsmålet om man skal være lojal overfor helseadministratorene eller overfor
pasientene. Men egentlig er jo ikke dette noe dilemma i det hele tatt. Problemet er
bare hvordan vi faktisk skal klare å prioritere de pasientene som virkelig trenger det,
når makthaverne som sitter langt unna klinikken har sine egne prioriteringer …

Og i mellomtiden har vi jo stadig litt å rapportere!

Espen Dietrichs
espen.dietrichs@medisin.uio.no

Den ideelle sykehusavdeling? 
Hvis alle leger bruker tiden til å

skrive rapporter, blir det ingen tid til
å behandle pasienter. Men uten
pasienter blir avdelingene mye 

billigere i drift. Så her ligger det
virkelig store innsparingsmuligheter

for samfunnet! 
»

 Leder’n har ordet

Kjære alle nevrokolleger  

I den akademiske medisinens over tusenårige historie er nevrologi et ungt fag. Det er
bare 118 år siden Christopher Leegaard ble tilsatt som Norges første, og kanskje 
verdens andre, professor i nevrologi. I 1947, for 66 års siden, ble Ullevål sykehus den
første nevrologiske avdelingen i Norge utenfor et universitetssykehus, og først utover
på 1950-tallet kom det nevrologiske avdelinger utenfor Oslo.
Utviklingen i de håndfullene med tiår som siden har gått, vitner om et fag med stor 
vilje til vekst og endring. I dag er nevrologiske avdelinger en selvsagt del av et hvert
norsk sykehus av noe størrelse. Nevrologer har de fleste steder utredningsansvaret for
folkesykdommer som hjerneslag, hodepine og demens, og det er terapeutiske mulig-
heter for de fleste vanlige hjernesykdommer. De siste par tiår har denne utviklingen
vært akselererende. For ikke lenger siden enn da jeg selv var i turnus, var det å se en
nevrolog i akuttmottaket mer enn uvanlig. I dag er akuttmottaket det stedet mange 
nevrologiske vakthavende tilbringer de fleste av vaktens timer.

Slik jeg har vært inne på i denne spalte før, er ikke en slik utvikling naturgitt. I enkelte
andre land har nevrologene valgt en annen vei; de har i liten grad engasjert seg i akutt-
medisinske problemstillinger, de har ikke ønsket å gi et døgnkontinuerlig tilbud til 
befolkningen, de har godtatt et lavt antall utdanningsstillinger og i liten grad tatt ansvar
for lidelser med store pasientvolum. Slik har spesialiteten marginalisert seg selv i et
stadig mer effektivitetsorientert helsevesen. I Norge har man oftest valgt motsatt 
strategi og sagt ja takk til flere pasienter og nye oppgaver. I dag bør det være like 
selvsagt at akutt hjernesyke skal vurderes av nevrolog som at akutt hjertesyke skal 
vurderes av kardiolog – og slik er det heldigvis de fleste steder i landet.

For at pasienter med hjernesykdommer i fremtiden skal sikres et like godt faglig tilbud
som andre pasientgrupper, må nevrologien befeste sin posisjon som en betydningsfull
spesialitet. Fortsatt nedprioriteres de hjernesyke i mange sammenhenger, dels av fag-
politiske, dels av økonomiske hensyn. Eksempler er utredningen av demenspasienter,
som er tilfeldig organisert i primærhelsetjenesten, og tilbudet ved akutt hjerneslag og
TIA, som er uakseptabelt varierende rundt om i landet.
Samtidig skjer det store endringer i rammevilkårene for nevrologien: Utrednings-
mulighetene øker år for år, og nye parakliniske fagfelt gir flere muligheter og krever
bredere kunnskaper. Behandlingsmulighetene blir flere, mer komplekse og dyrere.
Legeyrket byråkratiseres stadig, med økende krav til dokumentasjon, rapportering og
kontroll.
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Alt dette vil endre nevrologien, slik det endrer alle andre kliniske spesialiteter. Men
endringstider er også tider for muligheter. Det er derfor viktig at vi har vilje til å selv
definere retningen faget vårt skal gå i, slik vi har gjort tidligere. Er tiden kommet for
nevrologiske subspesialiteter, eller ønsker vi fortsatt et samlet fag? Skal vi ha store
pasientgrupper på mange og små sykehus, eller små pasientgrupper på få og store 
sykehus? Ønsker vi oss en plass også utenfor sykehus? Ønsker vi selv å ha omsorg
for nevrokronikerne, eller skal fastlegene ha det? Bør alle demenspasienter til nevro-
log, eller kun de unge? Skal hjerneslag fortsatt være et nevrologisk anliggende, eller
bør andre drive med det? Skal alle nevrologiske avdelinger drive med alt, eller bør de
spesialisere seg mer? Alt dette er viktige spørsmål for den nære fremtid. Hvis vi ikke
selv svarer på dem, gjør noen andre det for oss.
”By failing to prepare you are preparing to fail”, sa Benjamin Franklin. Den første
Generalplanen i nevrologi kom i 1999, og ble revidert syv år senere, i 2006. Nå har det
gått ytterligere syv år. Nevrologien må på ny redefinere seg selv og vise hvilken plass
den skal ha i fremtidens helsevesen. Derfor vil styret på det kommende årsmøtet legge
frem forslag om at det i løpet av 2013 utarbeides en ny Generalplan i nevrologi.

Vi sees på Nevrodagene i mars!

Beste hilsen, Are.

Biogen Idec Forskningsstipend for Multippel Sklerose
Biogen Idec Norge AS har gleden av å utdele stipend til forskere og helseperso-
nell som arbeider med MS-relaterte prosjekter som fremmer forståelsen av
multippel sklerose (MS), forbedrer behandling og omsorg for MS pasienter og
bidrar til faglig utvikling. Stipendbeløpet er på inntil kr 100 000 som fordeles
på ett eller flere prosjekter. Stipendet kan ikke anvendes som lønnsmidler eller
til medikamentell utprøving i kliniske studier. 

Prosjektbeskrivelse samt budsjett og anbefaling av nærmeste overordnede eller
veileder sendes skriftlig per post eller e-post til Biogen Idec Norge AS. En stipend-
komitee nedsatt av NNF behandler innkomne søknader. 

Mer informasjon om stipendet fås ved henvendelse til NNF, eller Glenn
Gundersen hos Biogen Idec Norge AS på telefon 23 00 52 50.

Søknadsfrist: 22. februar 2013. 
Biogen Idec Norge AS
Nydalsveien 36 B, 0484 Oslo
e-post: glenn.gundersen@biogenidec.com

Nevrolognytt

Forsbergs og Aulies legat: Prisvinner i nevrologi for 2012
Fra legatkomiteen har Axonet mottatt følgende melding:

Øivind Torkildsen er valgt ut som mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nev-
rologer for året 2012. Bakgrunnen for tildelingen er Øivind Torkildsens imponerende
nevrologiske forskning, først og fremst knyttet til sykdommen multippel sklerose.
Parallelt med forskning er han godt i gang med klinisk spesialisering i nevrologi.
Torkildsen vil benytte tildelingen fra Legatet til et langvarig forskningsopphold ved
University of Nottingham, England. 

Prisvinner i nevrologi 

Øivind Torkildsen 



Referat fra styremøte i Norsk nevrologisk forening 
22. september 2012 på Røros 

Fremmøtte: Are Brean, Kari Anne Bjørnarå, Gry Klevan, Anne Hege Aamodt,
Lasse Pihlstrøm og Mats Fredriksen. Jana Midelfart Hoff hadde forfall

Ordstyrer:  Are Brean (leder).
Referent: Mats Fredriksen.

Orienteringssaker:
Økonomi: Tilganger til konto er etablert for ny økonomiansvarlig, men for
Pengemarkedsfond er det ikke tilgang ennå elektronisk. Styrets medlemmer må 
signerer en protokoll som bekrefter hvem som disponerer denne. Det er inngått 
bedriftsavtale for gratis bruk av nettbank, sparekonto, og stipendkonto. 
Inntektene under Nevrodagene har ligget på samme nivå i de senere årene. Vi får økte
utgifter nå med nytt arrangørsted. Vi kan håpe på flere utstillere, samt øke prisen på
utstillerplass (8500,-) for kommersielle aktører for å øke inntektene. Det bør også 
vurderes å tillate ikke-kommersielle aktører for halv pris. Se eventuelt-sak under.

Høringer: Styret har avgitt uttalelse vedrørende turnusordning og loggbøker for å
dokumentere ferdigheter. Det er også avgitt uttalelse vedrørende godkjenning av
lengre periode med vaktfri tjeneste, noe styret har stilt seg skeptisk til.

Møte med HD om spesialitetsstruktur: Mats F. deltok på møtet den 13.06.med
Helsedirektoratet. Møtet presenterte hovedtrekk fra HD rapport IS-1966 Behovet for
spesialisert kompetanse i helsetjenesten, en status-, trend- og behovsanalyse fram
mot 2030. Styret i NNF anser at det har betydning å følge med og gi innspill så langt
mulig i denne prosessen, og bl.a. fremme synspunkter om internasjonalisering av
standarder i krav til kompetanse og ferdigheter i spesialisthelsetjenesten. Norsk nev-
rologi har ved professor Svein Ivar Mellgren som medlem i UEMS (Union
Européenne des Médecins Spécialistes) - Section of Neurology og European Board
of Neurology fra 2002, og vise president fra 2010, samt leder av European Board of
Neurology´s komité for europeisk spesialisteksamen i nevrologi fra 2007-2010, 
bidratt til å fremtidsrette spesialistutdanningen innen nevrologi i Europa. 

Domene / NNF nettstedet: Det har vært problemer med flytting av domenet, men det
forventes løst snarlig.

EAN 2016-2017: Søknaden om å arrangere felles europeisk nevrologi-kongress i
2016 og 2017 førte ikke frem. Leder i NNF hadde omfattende forberedelser i samar-
beid med Visit Oslo og Erik Taubøll. Are fremla også søknaden muntlig til EFNS
Transition Task Force sammensatt av representanter fra EFNS og ENS som skulle
fatte beslutningen. Det var seks akuelle søkere. Det kom tidlig opp økonomiske inn-
sigelser om norsk momsordning valuta- og kostnadsnivå før avstemning. Det endte
opp med at arrangørsted ble tildelt København for 2016, og Amsterdam i 2017.
Neste mulighet for å arrangere kan være 2019, og dette må etterhvert reises som års-
møtesak. Det har i etterkant kommet mye støtte til fornyet norsk søknad fra sentralt
EFNS-hold.

Nevro-NEL: Det forelå årsmøtevedtak om å sende ut faktura til de enkelte nevrolo-
giske avdelingene i år, i alt 23 avdelinger. Guttorm og Are forfatter et brev som vi
sender ut vedlagt faktura på vedtatte beløp kr10.000,-. Det skal opprettes en nasjonal
referansegruppe til Nevro-NEL. Kvalitetsutvalget i NNF skal organisere dette.

Foreningssaker

NNF's styre i 2013. Fra venstre Anne Hege Aamodt, Are Brean, Jana Midelfart Hoff,
Kari Anne Bjørnarå, Gry Klevan, Mats Fredriksen og Lasse Pihlstrøm.
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Faglig bidrag til Helsebiblioteket eller andre med kvalitetssikring og besvare 
faglige spørsmål? 
Det er mottatt anmodning fra Helsebiblioteket om å bidra faglig med oversettelse av
nevrologi-avsnitt i engelske Best Practice BMJ og tilrettelegging for norske forhold.
Vi takker nei til dette. Styret i NNF anser at det er lite hensiktsmessig, og at det 
allerede finnes gode alternativer ved Nevro-Nel og flere kompetansesentre.

Hjerneuken 2013: 
Det ble i årsmøtet besluttet å flytte Hjerneuken til uke 10 i 2013. Styret i NNF vil se
på muligheten for å bruke Hjerneuken 2013 til å for eksempel sette søkelys på 
befolkningens kunnskapsnivå om hjernen.
Styret laget også en liste over dedikerte medlemmer av NNF i alle deler av landet
som vil bli bedt om å skrive innlegg eller kronikker, og sende dette til redaksjoner i
passende tidsrom for hjerneuken. 

Hjerneåret 2014: 
European Brain Council har vedtatt 2014 som europeisk hjerneår. Forrige gang var i
1995. Styret i NNF vil ta initiativ til dannelse av en egen styringsgruppe. 

Generalplan for NNF: 
Dette bør være sak til årsmøtet i 2013. Forrige generalplan er fra 1999, og ble 
revidert i 2006 (R. Kloster og E. Dietrichs). Generalplanen bør levere svar på spørs-
mål som avgrenser faget; hva er nevrologi, hvilke sykdommer er omfattet, hvor går
nevrologien, og hva trenger Norge? Styret anser at det er tid for å se på revisjon/ny
generalplan, og vil foreslå at en gruppe får oppgaven. Dette vil bli reist som sak til
neste årsmøte.  

Lokaler for Nevrodagene: 
Det foreligger en intensjonsavtale med priser med Oslo Kongressenter. Man vil like-
vel fra styret ta kontakt for om mulig oppnå reduksjoner i pris, bl.a. grunnet utleie av
lokaliteter til kommersielle aktører på ettermiddagen under nevrodagene.

Nevrodagene: 
Det ble arbeidet intenst å planlegge neste års nevrodager og med  
forhåndsinviterte foredrag under foredragsformer som State of the Art, Klinikk og
Praksis og Tema (3 foredrag i serie fra basal-nevrofag til klinikk). 

Forslag til program og inviterte foredragsholdere ble skissert, og oppgaver fordelt. Styret
kommer nærmere tilbake med informasjon til medlemmene når avtaler er etablert. 
Konseptsøknad til LMI kan sendes (Gry).

Minneord

Professor Ilmar August Sulg var født i Estland i 1919. Han døde 1. desember og ble 
bisatt fra Storetveit kirke, Bergen, 8. desember 2012. 

Ilmar Sulg tok medisinsk embedseksamen i Helsinki 1946. Han kom til Lund, Sverige,
og fikk professorkompetanse innen feltet ”The quantitative EEG as a measure of brain
dysfunction”. Han var spesialist i ppsykiatri, nevrologi og i  klinisk nevrofysiologi. Han
ble professor i klinisk nevrofysiologi i Trondheim 1983-84 og ble deretter professor i
klinisk nevrofysiologi i Tromsø 1984-1990.

Ilmar Sulg var gift med Tiina Rekand, Bergen, og var  meget aktiv i akademisk liv.

Ilmar August Sulg

Eventuelt 
Vi får økte utgifter under neste års nevrodager med nytt arrangørsted (Oslo
Kongressenter). Det er plass til flere utstillere, og vi kan øke prisen på utstillerplass
for kommersielle aktører. Styret beslutter å øke til kr 8.500,-, og halv pris for 
ikke-kommersielle aktører.

Styremøtet 16. November 2012 ble holdt på Legenes hus 

Godkjent referat foreligger ennå ikke når Axonet går i trykken. Hovedsaken var sta-
tus og videre planlegging av Nevrodagene 2013. Av øvrige saker kan nevnes at fak-
tura for NevroNel har gått ut til alle nevrologiske avdelinger. Det har kommet noen
innbetalinger, mange positive tilbakemeldinger og flere navn fra ulike avdelinger til
styringsgruppen. Vi har ennå ikke komplett oversikt over hvilke avdelinger som har
betalt. www.nevrologi.no ble flyttet over til ny plattform i tide til påmelding av ab-
strakter til Nevrodagene. Det gjenstår fortsatt en del oppdatering, men vi håper at
den nye løsningen vil gjøre det enklere å sende inn abstraktene elektronisk enn de
siste årene. Det kommer forlydender fra de lokale arrangører om at
Vårmøteplanleggingen 2013 er i full gang. Styret vil foreslå for årsmøtet å starte ar-
beidet med ny Generalplan i Nevrologi. Årsmøtet må også ta stilling til hvorvidt nes-
te utgave av Akuttveilederen skal trykkes på papir eller om den kun skal foreligge
elektronisk.
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Nevrologisk seksjon i Helse Fonna, 
Haugesund Sjukehus.

Av Ineke HogenEsch                      

Siden den første presentasjon i Axonet har nevrologisk avdeling i Haugesund skiftet
navn og vokst seg større.

Siden 1. april 1996 består nevrologisk avdeling i Haugesund av en sengepost i tillegg
til en poliklinikk og nevrofysiologisk laboratorium. Før den dato hadde vi kun en
overlege og poliklinikk. I 1996 fikk vi to overleger, begge «importert» fra utlandet. I
1996 hadde vi ingen eget vaktsystem, det var indremedisinske leger som gikk vakt
på nevrologisk avdeling, men gradvis har vi kunne ta over hele ansvaret. Per dags
dato har vi 5 overlegestillinger og 6 LIS stillinger. Overlegene har hatt bakvakt døgn-
kontinuerlig i flere år nå, de første årene med medisinsk bakvakt foran oss om nettene.
Men siden sommer 2011 dekker LIS og overleger hele døgnet, og dette anser vi som
en stor forbedring.

Presentasjonen

Legegruppen: første rekke fra venstre: Anita Wannberg, nevropsykolog, overlege Luiza Chwiszczuk, 
overlege Ineke Hogenesch,  konst overlege Baleufi Lekobe, konst overlege Kamal Kaur andre rekke fra
venstre: LIS Janicke Abrahamsen, LIS Ookeditse Ookeditse, LIS Helene Solheimslid, LIS Kristin Berg.
Bakerst: LIS Christer Suvatne. Overlege Piotr Burzynski og konstituert overlege Victoria Kalinichenko 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Overlegegruppe er ganske inter-
nasjonalt. Vi har (konstituerte)
overleger fra Polen, India, Russ-
land, Botswana og Nederland.
Over halvparten har imidlertid
sin nevrologiske utdanning fra
Norge. 
De første årene hadde vi få norske
søkere på utdanningsstillinger,
men i de siste årene har dette 
endret seg.

What’s in a name
I løpet av de siste årene har vi skiftet navn, både sykehus, avdeling og avdelingsleder.
Dette er vel noe som de fleste kjenner til, og ikke noe særegent for vår avdeling.

Sykehuset har blitt en del av Helse Fonna, som består av 3 somatiske sykehus og
flere psykiatriske sykehus\DPSer. ‘Haugesund sjukehus’ er det største somatiske 
sykehus.  Nevrologiske senger har vi bare i Haugesund. Vi har en poliklinisk dag per
uke på Stord, i Odda har vi ikke faste dager men tar ved behov poliklinikk der. 
Avdelingen har blitt en del av medisinsk klinikk. Den klinikken består av flere indre-
medisinske seksjoner (5 i Haugesund og 2 på Stord).  Består foruten indremedisin
også av barneavdeling, habilitering og LMS seksjon, behandlingshjelpemidler, fysi-
kalsk medisin og rehabiliteringsavdeling som ligger på Stord, hele somatiske sykehus
i Odda, og da vår avdeling som nå blir kalt seksjon for nevrologi\slag. Klinikken er
inntil videre organisert på tvers av lokalisasjon. Det betyr at seksjonsledere har ansvar
for pasienter på alle tre sykehus.
Avdelingsoverleger finnes ikke lenger, det ble først enhetsleder og heter nå seksjons-
leder. I vår seksjon er lederen en overlege, men stedfortreder er seksjonssykepleier.
På en måte føler jeg at vi har fått den (gode?) gamle avdelingsstruktur tilbake fra da
vi startet, med avdelingsoverlege og avdelingssykepleier.

Oppgavene
I vårt foretak med befolkningsgrunnlag på 168.000 har vi altså én nevrologisk avdeling
med sengepost, poliklinikk og nevrofysiologisk laboratorium, i Haugesund.
Slagpasienter behandles per dags dato i alle tre lokale sykehus, hvor vi har mulighet
for teleslag mellom de to mindre sykehusene og Haugesund sykehus. Tidvis fungerer
dette ikke optimalt, men vi holder på med en gjennomgang av slagbehandling i
Helse Fonna for å optimalisere behandlingen.
I Haugesund har vi en sengepost med 6 slagsenger og 8 generelle nevrologiske seng-
er. Sengeposten er lokalisert i flotte lokaler i 5. etasje, en etasje under poliklinikk og
nevrofysiologisk laboratorium. Vi har ca 1550 innleggelser per år, i tillegg kommer
dagbehandling. 

Seksjonsspl Tove-Elise Johansen og 
ALS/onkologisk spl Kari Andersen
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Generelle nevrologiske pasienter som kommer inn i de
andre to sykehusene kan drøftes via telemedisin med
nevrolog i Haugesund, eller ved behov flyttes over til
vår avdeling. Behandling av bl annet status epilepticus
og Guillain-Barre er sentralisert til Haugesund. Når vi
har poliklinikk i Odda og på Stord er det også mulighet
for tilsyn av inneliggende pasienter. Vi planlegger 
ellers mer fellesundervisning via telekommunikasjon
med våre kolleger i Odda og Stord.
En av våre overleger har faste ukentlige møter med 
geriatrisk post og alderspsykiatrisk avdeling, hvor felles
pasienter blir drøftet. 
Vi har det medisinske ansvar for voksen habiliterings-
seksjon, hvor også en av oss har en fast dag per uke
poliklinikk. Vi ser at det er behov for mer tid for den

pasientgruppe, men med dagens ressurser ser vi ingen muligheter for dette.
Vi har ellers godt samarbeid med andre seksjoner både i vår klinikk og i andre 
klinikker. Det er to ganger per uke radiologiske konferansetimer, hvor vi drøfter 
vanskelige eller interessante kasuistikker i fellesskap med våre radiologer. Vi drøfter
slagpasienter med våre egne karkirurger, men noen pasienter sendes for operasjon til
HUS eller SUS. For nevrokirurgiske pasienter har vi et godt samarbeid med
Haukeland. Parkinsonpasienter som trenger DBS blir operert i Bergen men seinere
fulgt opp her lokalt. Duodopabehandling utføres lokalt.
På poliklinikken i Haugesund ser vi årlig ca 5000 betalende pasienter. Vi har en egen
poliklinikk med sykepleier for MS, parkinson og epilepsi. Annen hver uke har vi en
dag med en fast sykepleier for nevro-onkologiske pasienter, ALS pasienter og
Huntington pasienter. Vi har valgt å samle disse pasientgrupper på en dag da de ikke

utgjør en stor pasientmengde men vel krever mye ressurser i forhold til samhandling
med kommune og noen ganger hjemmebesøk. For disse pasienter har vi også samar-
beid med palliativ team. Vi følger selv opp pasienter som får Temodal behandling,
hvor vi har godt samarbeid med nevro-onkologer i Bergen.
Nevrofysiologitjeneste får vi fra Stavanger. EEG sendes elektronisk og der får vi
raskt svar. For EP og EMG kommer det en dag i uke en nevrofysiolog i Haugesund.
Vi ser behov for styrking av sykepleiere på poliklinikker, mens sykehusledelse 
ønsker å styre sykepleiere mer fra poliklinisk arbeid mot sengepost arbeid.  Hittil har
vi heldigvis klart å beholde våre sykepleiere på poliklinikken.

Framtidsutsikter
I løpet av de årene vi har vært en fullverdig nevrologisk avdeling har vi fått flere 
legestillinger enn vi hadde trodd for 10 år siden. Men oppgavene har også blitt bety-
delig flere:  desentralisert poliklinikk, rehabiliteringsavdeling, geriatrisk avdeling,
habilitering…. mange vil ha en bit av oss. Vi ser at det er behov for minst 1 overlege
og 1 LIS mer enn vi har nå.  Sykehusledelse er klar over problemstillingen og 
ressursbehov og vi forventer vel at vi ikke er ‘utvokst’ enda. En større avdeling 
krever mer fra ledelse, og det blir vanskeligere og vanskeligere å kunne kombinere
ledelse med mye praktisk legearbeid. Nåværende seksjonsleder ser derfor med litt
blandende følelser på den økende gruppe medarbeidere, men ser seg heldige med en
dyktig seksjonssykepleier og funksjonsleder på post, samt dyktige kolleger.
Vi ønsker oss i framtid også mer ressurser og tid for forskning. Det er et stort press på
økonomi og produksjon, og det er sterkt ønskelig at det blir en endring i fokus til
forskning. Vi opplever støtte til dette fra klinikk ledelse, men med de kravene som 
settes fra sentrale hold er det usikker når vi skal kunne klare det. Vi ser imidlertid for
oss at dette er noe som vil ligge i nærmeste framtiden. Alt i alt ser vi lyst på framtiden.

15

Fra morgenmøtet

Epilepsi spl Åshild Jektnese Utsikten fra legekontorene på poliklinikken: Haugesund jazzby, med den
markante rosa rådhus, og hvite høyskole som står ved siden av sykehuset
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En grå eminense – om hval, 
illegalt arbeid og lillehjernen

Av Espen Dietrichs

En lørdag våren 1984 satt jeg og spiste matpakken sammen med de andre fors-
kerne på Anatomisk institutt i Aulabygningen på Karl Johans gate. Ved siden av
meg satt en 85 år gammel og ganske dement professor emeritus. –Jeg undres
hvorfor hvalen har så stor paraflocculus, sa han plutselig. Senere samme år
døde han, uten at verken han eller andre har kunnet gi noe sikkert svar på
spørsmålet hans. Men hvem var egentlig denne mannen? Han snakket aldri om
sine bedrifter, men hadde gjennom hele livet stor innflytelse på mange viktige
områder. Han hadde en meget sentral rolle i utviklingen av norsk nevrobiologi,
og i ettertid har det vist seg at han sto helt sentralt i norsk motstandsarbeid
under krigen. Han kan virkelig kalles en grå eminense, og han ble da også 
utnevnt til æresmedlem både i Norsk nevrologisk forening og i American
Neurological Association. Her er noen glimt fra hans historie.

Jan Birger Jansen ble født i Horten i 1898. Etter examen artium i Horten begynte han
å studere medisin i Oslo, og han ble i 1924 cand.med. ved Det Kongelige Fredriks
Universitet.  Året etter ble han ansatt som Prosektor ved Anatomisk institutt. 

Nevrolitterært Det var instituttbestyreren, Professor
Kristian Emil Schreiner, som anbe-
falte Jansen å begynne med nevro-
anatomi. Riktig nok var det andre
som tidligere hadde interessert seg
for nevroanatomi ved instituttet,
men Jansen var i praksis den som
startet den nevrobiologiske grunn-
forskningen ved Universitetet i Oslo,
og som med det grunnla den senere
så berømte ”Oslo-skolen i nevro-
anatomi”. Ofte omtales han som Jan
Jansen sr - eller som ”Store-Jan” –
siden sønnen med samme navn også
gjorde karriere i nevrobiologisk
forskning og senere ble professor i
fysiologi. 

I 1927-28 fikk Jansen stipend fra
Rockefeller Foundation og reiste til
USA for å tilbringe 2 år hos den be-
rømte Professor Herrick i Chicago.
Deretter var han på et kortere forsk-
ningsopphold i Amsterdam hos
Professor Ariëns-Kappers. Vel tilbake
i Oslo bygget han opp Hjernelabora-
toriet ved Anatomisk institutt med midler fra The Rockefeller Foundation. I god
norsk tradisjon studerte han bl.a. slimål (Myxine), og i 1931 tok han medisinsk
doktorgrad på avhandlingen ”The brain of Myxine glutinosa”.

Hjernelaboratoriet var først et rent forskningslaboratorium, men på 1930-tallet
grunnla Jansen den første nevropatologiske service i Norge - lokalisert i Hjerne-
laboratoriet sammen med den eksperimentelle nevroanatomiske forskningen. For
å kunne opparbeide nevropatologisk kompetanse reiste han på flere utenlands-
opphold, bl.a. til Tyskland. Hjernelaboratoriet hadde 542 patologiske hjerner til
undersøkelse i årene 1930-1943. Dette førte også til en rekke nevropatologiske
publikasjoner - noen av dem sammen med nevrologer. Jansen skrev for eksempel
om nevropatologiske funn ved epilepsi sammen med Haakon Sæthre  (som var
sjef på Psykiatrisk avdeling på Ullevål, men som først var spesialist i nevrologi
og dessuten svært interessert i faget). Han skrev også to arbeider om Creutzfeldt-
Jakobs sykdom sammen med Georg Herman Monrad-Krohn (professor og sjef
for Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet fra 1921-1954). 

»

Hvalens paraflocculus utgjør virkelig en
betydelig større del av lillehjernen hos
hval enn hos mennesker og andre arter.
Hvalene kan høre over et frekvensspenn på
150.000 Hz. Har den enorme utviklingen
av paraflocculus kanskje sammenheng med
hørselsfunksjonen? 

Jansen på Hjernelaboratoriet

Jan Birger Jansen som ung
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og hvalfostre til Anatomisk institutts samlinger. Han bygget også opp en stor sam-
ling av hjernesnitt og andre histologiske snitt fra en rekke species, bl.a. fra hval.

Jansen var fortsatt prosektor i anatomi da krigen kom. I ettertid har det vist seg at
han spilte en helt sentral rolle i den norske motstandskampen. Hans virkelige 
betydning var lenge helt ukjent, og siden han aldri snakket om det, vil vel mange
sider av hans virksomhet forbli ukjent. Tore Gjelsvik var direktør ved
Polarinstituttet og hadde en felles interesse med Jansen for hval. Gjelsvik var selv
meget sentral i Hjemmefronten og har skrevet boken ”Hjemmefronten. Den sivile
motstand under okkupasjonen 1940-1945 (Cappelen 1977). Der står det: ”… i
kraft av sin personlighet, kampvilje og dømmekraft … (var Jansen) en av søylene
i motstandskampen.” En annen som har skrevet om dette, er den amerikanske nev-
rologen Maynard Cohen (tidligere president i American Academy of Neurology og
forfatter av boken ”A stand against tyranny” om norske legers motstandsarbeid
under krigen): ”Few loyal Norwegians, if any, contributed more to their country’s
underground efforts than did Dr. Jan Jansen – yet even those closest to him in the
Home Front were oblivious to the full extent of his involvement. 

Mange patologer/nevropatologer ble opplært ved Hjernelaboratoriet. Men etter 14 år
med nevropatologi fant Jansen ut at det ble for mye å drive full nevropatologisk 
service sammen med komplett generell anatomiundervisning og eksperimentell 
hjerneforskning. Nevropatologi fikk etter hvert individuell status på flere sykehus,
og denne aktiviteten opphørte derfor ved Hjerne-laboratoriet.
Men det var lillehjernen som nok var Jansens fremste interessefelt innenfor nevro-
anatomien. Den første artikkel om lillehjernen kom i 1931, og senere påviste han i to
epokegjørende arbeider sammen med Alf Brodal (Jansen & Brodal 1940, 1942) at
lillehjernen kan deles i tre sagittale funksjonelle soner. Senere fulgte flere betyd-
ningsfulle bøker om cerebellum: Aspects of Cerebellar Anatomy (Jan Jansen & Alf
Brodal, eds, 1954) og Das Kleinhirn (Jan Jansen & Alf Brodal, 1958). Men ett bok-
verk står i en særstilling. Olof Larsell (berømt svensk nevrokirurg som blant annet
konstruerte en meget populær stereotaktisk ramme) var en nær venn av Jansen. 
Han arbeidet i årevis med et stort prosjekt i komparativ nevroanatomi - 3 bøker med
samletittelen ”The comparative anatomy and histology of the cerebellum”, og med
bindene “From Myxinoids through birds”, ”From Monotremes through Apes” og
“The Human Cerebellum”. Men Larsell døde mens prosjektet ennå var langt fra full-
ført. Jansen gjorde alle bøkene ferdige – men i tråd med sin beskjedne og tilbake-
holdne personlighet insisterte han på bare å stå som ”Editor”, og med Larsell som
eneforfatter, selv om det var Jansen som hadde skrevet en stor del av alle bøkene.

Jansen hadde tidlig begynt å interessere seg for komparativ anatomi. Han erklærte at
det var en nasjonal oppgave å forske på hvalens CNS. Allerede som ung var han med
på hvalfangst i Nordishavet og etablerte gode kontakter i fangstmiljøet. Jeg har ikke
fått bekreftet at han selv var med på hvalfangst også i Antarktis, men han laget avtale
med hvalekspedisjoner til Antarktis, slik at han fikk i alt 300 voksne hvalhjerner

»

Jansen grunnla et sterkt forskningsmiljø. Her er to av hans nærmeste etterfølgere, Alf Brodal
(t.v.) og Fred Walberg, på Hjernelaboratoriet. Disse to veiledet for øvrig artikkelforfatterens
egen doktoravhandling.

Domus media med det gamle Anatomisk institutt til
høyre for Aulaen.
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Jansen served as policymaker, advisor to his fellows
in the Resistance, political and military analyst, 
shaper of opinion, and linchpin of the clandestine
press - all in the quiet, unassuming manner that was
both characteristic of  him and critical to keeping his
activities undetected.”
Men siden Jansen fortalte svært lite og heller ikke
Tore Gjelsvik kjente Jansen handlinger i detalj, er 
faktisk mye fortsatt uavklart. Det som er sikkert, er at
Jansen umiddelbart etter krigsutbruddet begynte med
motstandsarbeid. Men motstandsbevegelsen fikk 
ingen offisiell eller formell ledelse før mot slutten av
krigen. Selv om motstanden hadde begynt rett etter 
invasjonen, var det en episode den 25/9 1940 som 
satte fart i arbeidet. Da holdt Reichskommissar
Terboven en tale der han forbød alle andre partier enn
Nasjonal Samling. Dette førte umiddelbart til stift-
elsen av en skjult ”Norsk Front”, eller R-gruppen, for
å skape en bred sivil motstand og samtidig lede og 
koordinere arbeidet mot tyskerne. Jansen var sentral i

R-gruppen helt fra begynnelsen. På initiativ fra Einar Gerhardsen begynte de å gi ut
en navnløs informasjonsbulletin hver 14. dag. Denne ble senere kalt Bulletinen. Den
ble den ”offisielle” informasjonskanalen fra ledelsen av motstandsbevegelsen, selv
om det også fantes en rekke andre illegale aviser. Jansen var ansvarlig for
Sambandsgruppen som distribuerte Bulletinen og flere andre illegale aviser, og som
sørget for kontakten fra R-gruppen til distriktskontaktene. 

Jansen var i denne perioden Husfar på Blindern Studenterhjem, noe som i den-
ne sammenheng var svært nyttig. Studenter på hjemtur var perfekte som kurérer
fordi de hadde tillatelse til å reise ut av Oslo. Andre kurérer som ble brukt, var
for eksempel pålitelige jernbanefolk, bussjåfører, folk på kystrutene og forret-
ningsreisende.
En liten anekdote fra begynnelsen av krigen: Jan Jansen var på vei bortover
Drammensveien like nedenfor Slottet da en tysk tropp kom marsjerende. ”Fy
fanden” sa han, og spyttet på gaten. Noen forbipasserende sladret til tyskerne,
som umiddelbart ville anholde Jansen. Men Jansen hadde innerlommen full av
illegalt stoff til Bulletinen. Derfor fortalte han at han var lege og at han var til-
kalt til et nødtilfelle ved Røde Kors klinikk i Frederik Stangsgate. Men tyskerne
trodde ikke helt på ham og insisterte på å følge ham til sykehuset. Da de kom
frem, møtte de en lege som var tidligere elev av Jansen og som raskt oppfattet
situasjonen og bekreftet historien. Likevel måtte Jansen møte for retten tiltalt for
tyskfiendtlig oppførsel. Der hadde han fått med seg en advokat fra motstands-
bevegelsen som hevdet at Jansen hadde magesår og spyttet på grunn av sure
oppstøt. Som bevis hadde advokaten med en liten flaske saltsyre som han bød
den nazistvennlige dommeren å drikke, for å vise at det ikke lar seg gjøre å ha
syre i munnen uten å spytte. Jansen ble frikjent!

Tore Gjelsviks skisse over
Hjemmefrontens organisasjon.
Jan Jansen sto helt sentralt
i Kretsen, KK, den operative 
ledelsen og i sekretariatene

»
Terbovens tale 25/9 1940 ble et insitament for den norske motstandskampen.

Milorg overtar Akershus festning fra Wehrmacht 11/5 1945. Vanligvis forbindes bare
Milorg med norsk motstandskamp, men Sivorgs rolle var også svært viktig
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I 1941 og 1942 førte en rekke arrestasjoner til at R-gruppen opphørte å fungere som
sentrum for den sivile motstand. En landsomfattende motstandsorganisasjon utviklet
seg bl.a. fra fagbevegelsen, ledet av koordinasjonskomiteen – KK. Dessuten dannet
sentrale motstandsfolk ”Kretsen” for å samle hjemmefront og utefront og gi støtte til
Regjeringen i London. Jansen samarbeidet tett med både i Kretsen og KK - og han
ble selv ett av de sentrale medlemmene i begge.

I begynnelsen av 1942 rullet tyskerne opp både redaksjonen og trykkeriet til
Bulletinen. Tore Gjelsvik beskriver det slik: ”Jansen klarte så det mesterverk i hele to
år fremover å redigere Bulletinen ganske alene, og få den stensilert uten at vi, hans
nærmeste medarbeidere i distribusjonsapparatet ante noe om hans redaktørrolle.”           
Jansen dannet i februar 1944 et felles sekretariat for Kretsen og KK sammen med
Tore Gjelsvik og to andre. I mai ble dette arbeidet endelig formalisert. Sekretariatet
ble da til Hjemmefrontledelsens sekretariat - HLS – og hele organisasjonen ble etter
hvert omtalt som Sivorg (den sivile motstandsorganisasjonen, i motsetning til den
militære motstandsorganisasjonen Milorg).  

I mai 1944 sprakk en kollega fra Universitetet under avhør med tortur, men han klarte
å sende beskjed fra fengselet om at Jansens navn var avslørt. Jansen fikk umiddel-
bart fraktet hele familien (kona Helene og deres tre barn) til hjemstedet Horten, og
han fikk deretter ordnet med en dramatisk båttransport til Sverige, først av familien
og deretter av seg selv. Før han dro, ordnet han med å overføre alle funksjonene sine
til andre i hjemmefronten. Tore Gjelsvik, som overtok Bulletinen, forteller: ”Jeg ble

nærmest målløs, selv jeg,
hans nærmeste i arbeidet
med å distribuere Bulle-
tinen helt fra starten av og
som hadde vært i kontakt
med ham nesten daglig i
fire år, hadde ikke tenkt
meg muligheten av det.
Men det var ikke bare
overraskelse som fylte mitt
sinn under denne samtale.
Etter at jeg overtok led-
elsen av Koordinasjons-
komiteen, hadde Jansen
vært min uunnværlige,
daglige rådgiver. Nå skulle
jeg være ham foruten …”   

I april 1945 reiste Jansen tilbake til
Oslo og sluttet seg umiddelbart til
den indre krets i Hjemmefrontens 
ledelse, slik at han kunne bidra ved
de viktige beslutninger som ble tatt
helt på tampen av krigen, i nært sam-
arbeide med de norske myndighetene
i London og med de allierte. Han
gikk også inn i Informasjonskomiteen,
som var dannet av Milorg og Sivorg
sammen for å utrede spørsmål fra
Regjeringen i forbindelse med over-
gangstiden.  

Rett etter krigen, i 1945, ble Jan
Jansen utnevnt til professor og insti-
tuttbestyrer på Anatomisk institutt.
Dette var han frem til 1966, da han
ble pensjonist og professor emeritus.
I hele denne perioden og i årene
etterpå spilte han en viktig rolle som
grunnlegger av det nevrobiologiske
forskningsmiljøet i Oslo – et interna-
sjonalt forskningsmiljø som har
blomstret videre, skutt knopper, og som i dag står sterkt på mange forskjellige
områder.

På slutten utviklet Jansen Alzheimers sykdom, men han fortsatte å interessere
seg for komparativ anatomi og hvalens lillehjerne. Sin siste vitenskapelige 
  artikkel publiserte han sammen med Kirsten Osen etter at han hadde fylt 86 år.
Det var en studie fra hjernestammen hos bardehval, trykket  i Journal für
Hirnforschung i 1984. Jan Birger Jansen døde den 24/11 1984. 

Selv som gammel og dement beholdt han humoren, og med et smil siterte han
en setning en kollega hadde skrevet til ham: ”I have a few brain cells left and
they give me a lot of fun” 

Jansen sørget for å bygge opp en stor sam-
ling av histologiske snitt fra forskjellige
dyrearter på Anatomisk institutt, ikke minst
hjernesnitt

Professor Jan Jansen sr holder anatomieksamen i Auditorium 13
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Nevrolitterær quiz nr. 11

Etter at Nevrolitterær quiz nr 9 og 10 presenterte hver sin roman skrevet av en av
Norsk nevrologisk forenings egne medlemmer, kan vi garantere at forfatteren av 
denne gangs oppgave aldri har vurdert slikt medlemsskap!
Etter forrige oppgave har vi fått kritikk, både for oppgaven og for urettferdigheten i
at de som bor nær sentrale postkontorer stiller med fortrinn på grunn av postgangen.
Heldigvis tyder svarhastigheten på at posten som oftest kommer frem til de største
byene på samme dag - men helt rettferdig vil dette selvfølgelig aldri bli. Men det er
jo spennende at vår lille quiz blir tatt så på alvor!
For å prøve å kompensere for forsinkelsen til eventuelle halte postbud, gjør vi denne
gangs oppgave vanskeligere, slik at svaret kanskje ikke er like åpenbart for mange le-
sere ved første øyekast. Vi holder oss fortsatt til samtidslitteratur, men beveger oss
denne gang langt av sted. Forfatteren er født i 1949 og er trolig sitt lands mest kjente
nålevende forfatter. Farfaren var buddhistprest. I utgangspunktet har vår forfatter
ingen tilknytning til Norge, men allikevel et bånd til norsk skog …. Hans bøker 
er oversatt til en rekke språk, og da han i 2010 besøkte Litteraturhuset i Oslo, ble 
arrangementet utsolgt på noen få sekunder!

The room is dark, but our eyes gradually adjust to the darkness. A woman lies in bed,
asleep. A young, beautiful woman: Mari’s sister, XX. … At first glance, we can 
discern no sign of breathing, but staring hard we can make out a slight – a very slight
– movement at the base of her throat. She is breathing. … Her eyelids are closed like
hard winter buds. Her sleep is deep. She is probably not even dreaming. As we observe
XX, we gradually come to sense that there is something about her sleep that is not
normal. It is too pure, too perfect. … Even in the profoundest somnolence, people do
not tread so deeply into the realm of sleep. They do not attain such a total surrender
of consciousness.
…..

Just about two months ago … she went to her room and got into bed. She’s been slee-
ping ever since.   

Mysteriet XX (jeg måtte anonymisere navnet til denne romanfiguren, for da jeg skrev
det inn på Google, kom det side på side med riktige svar opp med en gang). To 
måneder i søvn. Men hva slags bevissthetsforstyrrelse? Koma? Encephalopati?
Parasomni? Psykogent? Romanen gir oss noen svar, men langt fra alle. Så hvilken 
roman dreier det seg om? Og hva heter kvinnen? 

Og som vanlig: Stor heder, ære og hyggelig omtale i Axonet til de som raskest 
sender riktig svar med navn på forfatter og tittel på bok til Redaktøren: 
espen.dietrichs@medisin.uio.no

ed red

Nevrolitterær quiz nr. 10

Oppgaven i Nevrolitterær quiz nr 10 i Axonet 62 (nr. 3-2012) var tenkt som en lure-
oppgave – samme forfatter som i Nevrolitterær quiz nr 9 i foregående nummer. Men
et stort antall lesere lot seg ikke lure. Christer Mjåsets nest siste roman ”Legen som
visste for mye” var også godt kjent! Og som sist: Det er vel rett og rimelig med
mange korrekte svar når vi spør etter en forfatter som selv er medlem i NNF.

Denne gangs vinner: Ole Morten Rønning

Sølvplass: Ragnar Stien

Bronse: Agnes Balint Bjørke

Fjerdeplass: Barbara Ratajczak 

Femteplass: Trygve Holmøy

Sjetteplass: Torgrim Sørnes

ed red

Utdraget var hentet fra Christer Mjåsets
nest siste siste bok 
”Legen som visste for mye”

Heder og ære og stor applaus til denne
gangs vinner!



Else Charlotte Sandset  fra Oslo universitetssykehus (Ullevål) som 18. desember
forsvarte sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): ”Blood pressure
lowering treatment in acute stroke.” 

26 27

Vi gratulerer

Fra venstre: 3. opponent Finn G.B. Wisløff, 1. opponent Marie-Germaine Bousser, doktoranden, 
2. opponent Bo Norrving og fungerende dekanus Ole M. Rønning 

Angelina Hatlø Maniaol  fra Oslo universitetssykehus (Ullevål) som 23. oktober
forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ”Environmental
and genetic factors in myasthenia gravis in Norway.” 

Fra venstre: Hanne F. Harbo (biveileder), Benedicte Lie (biveileder), Amelia Evoli (1. opponent),
Chantal Tallaksen (hovedveileder), doktoranden, Christian Vedeler (2. opponent) og Ellen Jørum 
(3. opponent).

Stine Marit Moen fra Oslo universitetssykehus (Ullevål) som 6. desember for-
svarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): ”Multiple sclerosis,
bone health, and vitamin D.” 

Fra venstre: Hovedveileder Trygve Holmøy, 3. opponent Eirik Helseth, 2. opponent Unni Syversen,
fungerende dekanus Tor-Arne Hagve, doktoranden, 1. opponent Jan Lycke og biveileder Elisabeth
Gulowsen Celius.

Bjarne Ranheim, 
æresmedlem i NNF, 
som fylte 90 år 
28. oktober.

Seksjon for nevrologi 
ved Universitetet i Bergen
som ble tildelt fakultetets
Studiekvalitetspris til for
undervisning i tutorgrupper

Nevrologimiljøene i 
nevroimmunologi og
nevrogenetikk i Bergen
som fikk Helse Vests pris
til beste forskningsmiljø
for 2012. Prisen ble gitt
til Kjell-Morten Myhr,
Laurence Bindoff,
Christian Vedeler og Nils
Erik Gilhus. Prisen var på
kr. 100.000,- samt et
kunstverk signert
Dronning Sonja.

Nicola Logallo, fra Haukeland Universitetssyke-
hus som 7. desember disputerte for ph.d.-graden
ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Intracranial atherosclerosis – An ultrasound study».
1. opponent var professor Ellisiv Mathiesen,
Universitetet i Tromsø, 2. opponent: overlege
Mona Skjelland ved Oslo Universitetssykehus. 
3. medlem av komiteen var førsteamanuensis 
Peter Schuster, Universitetet i Bergen.
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