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Redaktørens
hjørne

Vi holder på med 22. årgang av Axonet, og dette er 64. nummer av bladet. Men dette
fyldige nummeret skiller seg fra de 63 foregående først og fremst på én måte: Det er
det første nummeret uten en eneste annonse fra legemiddelindustrien. Man kunne
kanskje tro at dette er en villet utvikling, men det er det altså ikke. Tvert imot: Styret
i Norsk nevrologisk forening har gjort forsøk på å selge annonser til flere firmaer,
men denne gang altså uten å lykkes.
Annonseinntekter har gjennom alle disse årene vært et viktig økonomisk bidrag til
utgivelsen av Axonet. Fra starten og i mange år fremover ble hele utgivelsen betalt av
ett firma (MSD), som til gjengjeld fikk ha den eneste annonsen i bladet (på baksiden),
og dette utgjorde deres kontingent som støttemedlem i NNF. Men for en del år siden
endret Legeforeningen reglene for spesialforeningenes interaksjon med industrien.
Støttemedlemskap ble ikke lenger lov, men foreningene kunne i stedet begynne å
selge annonseplass, forutsatt at dette var et generelt tilbud og ikke bare tilgjengelig for
utvalgte firmaer. Flere firmaer var interessert i dette fra første stund, og også etterpå
har det vært én eller flere annonser i hvert nummer – altså helt frem til i dag.
Axonet i den fasongen det har i dag, er ganske dyrt i produksjon. Layout, papir av
kvalitet for fargebilder og trykk krever alle sitt. Dessuten koster utsendingen av bladet
en god del. Derfor vil Axonet bli en betydelig merkostnad for NNF hvis det ikke er
noen firmaer som igjen vil betale for annonser. Men på Årsmøtet i vinter ga medlemmene i NNF tydelige signaler om at de ønsker at Axonet skal fortsette på omtrent
samme måte som nå, selv om annonseinntektene faller.
Axonet er et helt spesielt fenomen for NNF, og andre spesialforeninger på vår størrelse
har ikke tilsvarende medlemsblader. Vi får derfor håpe at annonsører igjen vil se det
hensiktsmessig å nå frem til det norske nevrologiske miljøet på denne eksklusive
måten, slik at vi også i fremtiden sikrer tilstrekkelige inntekter til å opprettholde og
videreutvikle Axonet i mange år til. Jeg tror i alle fall at bladet har sin misjon til å
forene medlemmene i NNF. I mange år var vi en ganske liten krets der alle kjente alle.
Nå er vi betydelig flere spesialister i nevrologi og leger i utdannelse, og det er ikke
lenger like lett å ha oversikten over alle. Derfor får kanskje et medlemsblad en enda
viktigere misjon ved å presentere kolleger og miljøer som ikke alle kjenner like godt.
Men dette krever selvfølgelig at bladet faktisk leses av medlemmene. Og selv om alle
selvfølgelig ikke er like interessert i hva som står i Axonet, tyder for eksempel den
stadig økende responsen på vår nevrolitterære quiz på at det er mange blader som ikke
blir liggende uåpnet særlig lenge.
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Men en forening som NNF er i
stadig utvikling og trenger også
andre informasjonskanaler. NNF’s
nettside, som nå ligger under
Legeforeningen, blir aktivt oppdatert og hyppig brukt. Under
Nevrodagene i mars introduserte
styret også egne NNF-konti på
Facebook (se forsiden) og Twitter.
Dette vakte umiddelbar respons i
form av mange ”likes” på
Facebook og følgere på Twitter, og
i tiden etter Nevrodagene har det
vært en ytterligere økning i interessen. Når dette Axonet går i
trykken, har NNF 120 ”likes” og
71 følgere som er med videre inn i
den elektroniske hverdagen.
Espen Dietrichs
espen.dietrichs@medisin.uio.no

ADVOKAT ROLF SANBERG REBERG OG ELLEN MARIE
REBERGS LEGAT TIL FORSKNING AV PARKINSONS
SYKDOM SKAL I 2013 DELE UT LEGATPORSJONER PÅ
TIL SAMMEN INNTIL KR. 120.000,Formålet lyder bl.a. ”Legatets midler skal anvendes til forskning av Parkinsons
sykdom”. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved nevrologisk klinikk og/eller universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å
støtte større forskningsprosjekter. Støtte over flere år kan komme på tale.
Søknader om bidrag fra legatet må angi et spesifisert kostnadsoverslag over det
aktuelle forskningsprosjektet. Navnet på prosjektets øverste ansvarlige leder
skal oppgis. Etter fullførelse av et prosjekt skal det utarbeides en rapport med
en kortfattet beskrivelse av forskningsarbeidet, som stiles til legatet styre.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av desember måned 2013.
Søknad om legatmidler sendes elektronisk innen 1. oktober 2013 til:
Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom v/ Advokat Jens E. Rynning
jensemil.rynning@getmail.no
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Leder’n har ordet
Hva er en spesialist?
Spesialistutdanningen er i støpeskjeen. I 2007-2009 utredet Legeforeningen spesialistutdanningen, og i 2012 ble det igangsatt nok en utredning. Rapporten har nylig vært på intern høring, og skal behandles i Landsmøtet i juni i år.
Utredningen konkluderer med at de eksisterende grenspesialitetene i kirurgi bør bli hovedspesialiteter, og at grenspesialitetene i indremedisin bør beholdes inntil videre. Det anbefales
også opprettelse av et nytt såkalt ”kompetanseområde” i mottaksmedisin.
Legeforeningens forslag innebærer ingen endringer for nevrologi. Vår spesialitet står sterkt.
Ingen røster har kritisert det faglige innholdet i vår spesialistutdannelse. Den gjennomsnittlige nevrolog bruker 7,8 år fra autorisasjon til å bli ferdig spesialist. Det er blant de bedre i
klassen. Nefrologer bruker for eksempel over 10 år på den samme ferden. Det er lang tid i et
helsevesen som i økende grad trenger spesialistkompetanse.
Og nettopp gjennomstrømningshastigheten er noe av bakgrunnen for at myndighetene nå har
funnet grunn til å se nærmere på spesialistutdannelsen og spesialitetsstrukturen for leger. Det
har lenge ligget i kortene at myndighetene ønsker en sterkere kontroll med dette. Når
Helsedirektoratet fra oktober 2011 overtok ansvaret for godkjenning av spesialister var det
derfor kun et skritt på veien mot en enda sterkere statlig styring.
I skrivende stund er Helsedirektoratets rapport ”Fremtidens legespesialister” på høring. Det
har vært en omfattende prosess der Legeforeningen har deltatt. Prosessen har føyd seg pent
inn i rekken av direktoratets bisarre arbeidsformer, som jeg også har omtalt i Axonet tidligere:
NNF og andre har fått innkalling til heldagsmøter med 2-3 dagers varsel, der den som ikke
møter blir utelukket fra videre møter. Når vi så har påpekt at fagmedisinske foreninger ikke
har heltidsansatte, har vi blitt tilbudt deltagelse i nevrologisk irrelevante grupper.
Det er derfor med en viss lettelse jeg nå har lest den ferdige rapporten, som nå er på høring.
Heller ikke her foreslås endringer med direkte konsekvenser for nevrologi som spesialitet.
Vår struktur og utdanningslengde ser ut til å i store trekk bli som før dersom direktoratets forslag går gjennom. Det foreslås heller ikke opprettelse av nye spesialiteter innen det nevrologiske fagfelt (les; ”slagmedisin”).
Allikevel må vi, i likhet med alle andre spesialiteter, belage oss på endringer i årene som kommer.
Direktoratet foreslår ikke spesialisteksamen, men ”kompetansetesting” på sentrale steder i
utdanningen, omtrent som den eksamensform vi allerede har i de obligatoriske kursene i
nevrologi. Ved hjelp av blant annet ”e-læringsmoduler” (les: Nettkurs) ser direktoratet for seg
å kunne forkorte utdanningen med opp til 3 år (!) for enkelte spesialiteter. De foreslår å inndele utdanningen i 3 moduler, der modul 1 tilsvarer dagens turnustjeneste, modul 2 er felles
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plattform for hhv kirurgi og medisin, og modul 3 er det som tilsvarer dagens grenspesialiteter.
Med et slikt system kan alle dagens grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter. For
nevrologi og enkelte andre fag ser man for seg at man går direkte fra modul 1 til modul 3, altså
ganske så likt dagens system. Noe kryptisk heter det at modul 2 vil kunne erstattes av side
utdanning. Foreløpig er det uklart om det for vår del innebærer obligatorisk sideutdanning, og
om kandidaten i så fall selv vil kunne velge hvilket fag dette skal være.
Ut fra dette vil man teoretisk kunne bli spesialist uten å ha arbeidet mer enn ett sted. Som barn
ble jeg advart med at man skal «passe seg for den som bare har lest en bok». I spesialistutdanningen kan vi altså risikere at det snart er en realitet…

Nevrolognytt
Priser og stipender ved Nevrodagene 2013
Prisutdelingene var igjen blant de viktigste begivenhetene under
Nevrodagene. Axonet gratulerer alle vinnere!

Monrad-Krohns pris

Direktoratet går lenger enn Legeforeningen for mottaksmedisin, og foreslår det som hovedspesialitet med ansvar for diagnostisering og fordeling av pasienter i akuttmottakene. Som
nevrolog kan man undres på hvordan dette tenkes gjennomført i praksis. Skal akutte slagpasienter heretter vurderes av mottaksmedisinere?
Det foreslås også at etterutdanning blir obligatorisk for alle spesialiteter, men at det ikke opprettes en ordning med resertifisering. Slik det ser ut får det altså ingen konsekvenser om ikke
arbeidsgiver legger til rette for etterutdanning, og heller ingen konsekvenser om spesialisten
selv ikke ønsker å etterutdanne seg.
Spesialitetskomiteene foreslås avviklet, og erstattet av faste råd som utnevnes og rapporterer
til Helsedirektoratet selv. Disse skal ha omtrent samme oppgaver som spesialitetskomiteene
har i dag. Universitetene skal få en mer sentral rolle i å lage de obligatoriske kursene i utdanningen, som også skal regionaliseres i større grad.
Til tross for at vår spesialitet ikke direkte endres er det altså en rekke uavklarte forhold som vil
kunne få konsekvenser for oss. Noen av disse er: ”Småspesialitetene” tenkes å få en mer rendyrket tredjelinjefunksjon på store sykehus. Betyr det at slagpasienter og annen akutt nevrologi i
mindre grad skal sees primært av nevrolog? Kursutdannningen skal regionaliseres og dels erstattes av nettkurs. Betyr det at LISer i nevrologi ikke lenger vil få et nasjonalt kollegialt nettverk
gjennom å delta i de obligatoriske kursene? LIS-stillingene blir faste, noe som gir behov for et
”mellomsjikt” mellom LIS og overlege. Betyr det at vi vil få et nytt vaktnivå som gjør at nevrologiske overleger i stor grad vil gå ut av vakt? Spesialitetskomiteene skal erstattes av statlige råd.
Betyr det at fagmiljøene får mye mindre innflytelse på innholdet i spesialistutdannelsen?
Uansett utfallet av endringene er det hevet over tvil at nevrologisk kompetanse er økende viktig
i spesialisthelsetjenesten. Forekomsten av mange av de nevrologiske sykdommene øker i en
aldrende befolkning, og de diagnostiske og terapeutiske mulighetene øker raskere enn i
mange andre spesialiteter. Jeg ser ingen grunn til å frykte en marginalisering av vårt fag slik
vi har sett i enkelte andre land. Allikevel er det gode grunner til fortsatt å ha et våkent øye på
vår del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Det skylder vi fremtidens nevrologi.
Riktig god sommer!
Are.
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Monrad-Krohns pris er den høyeste av æresbevisningene under Nevrodagene. Her får Leif Østergaard
fra Århus prisen overrakt av Leif Gjerstad (t.h.).
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Kasuistikkonkurransen

Pris for beste frie faglige
innlegg til Kjell Heuser
Norsk Nevrologisk Forenings pris for beste frie
faglige innlegg under Nevrodagene 2013 har
gått til Kjell Heuser, Oslo Universitetssykehus,
for innlegget «Tidlige forandringer i astrocytter
etter status epilepticus i en parahippokampal
kainat modell av temporallappsepilepsi ».
Man antar at forandringer i astrocytter spiller en
rolle i mesial temporallappsepilepsi. Forfatterne
har vist at det skjer tidlige forandringer i kaliumkanaler i astrocyttene etter status epilepticus i en
musemodell. Annika Sommer, Karolina Szokol
og Erik Taubøll var medforfattere til innlegget.
NNFs pris for beste frie faglige innlegg belønnes med kr 5000,- og velges ut på basis av
spennende faglig innhold, originalitet og god presentasjon. NNFs styre er priskomité.

Biogen-stipend
Ragnhild Berling Grande vant kasuistikkonkurransen. Her får hun førsteprisen av NNF-leder Are Brean.

Pfizer-prisen

Nicola Logallo fikk Pfizer-prisen for sitt innlegg om
intrakraniell arteriosklerose på EFNS-kongressen i
Stockholm 2012.
Biogenstipendene ble tildelt Åslaug Lorentzen (foran til venstre), Sigrid Aune de Rodez Benavent og Silje
Stokke Kvistad. Bak står Glenn Gundersen fra Biogen (til venstre), Are Brean og komitemedlem Lars Bø.
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Glimt fra Nevrodagene 2012

Ingeniørenes Hus var til oppussing, så
Nevrodagene ble for første gang arrangert
i Samfunnssalen til Oslo Kongressenter.
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Glimt fra Nevrodagene 2013

Agnes Elisabeth Nystad

David Werner

Lunsj

Cecilie Jacobsen

Iselin Wedding

Styret i full aktivitet for å sikre en god gjennomføring av Nevrodagene

Helle Høyer

Vibeke Svanevik

Jan Frich og Anu Piira
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Glimt fra Nevrodagene 2013

Anne Katrin Holmøy

Karl Bjørnar Alstadhaug

Jeanette Koht

Karin Mü ller

Kjersti Aakvik

Kristine Stø

Jintana Andersen

Kristine Løkse Helgesen

Morten Horn

Mats Døving

Anne Taraldsen Heldal

Einar Vik-Mo
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Glimt fra Nevrodagene 2013

Angelina Maniaol.

Cristoph Michael Wahl.

Silje Hartberg og Cristofer Lundqvist i diskusjon med ordstyrer Jana Midelfart Hoff.
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Marte Wendel Gustavsen diskuterer med ordstyrer Lasse Pihlstrøm under postersesjonen.

Espen Benjaminsen forteller om sin poster.
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Glimt fra kveldssymposium

Glimt fra Årsfesten i Legenes Hus

Ole-Bjørn Tysnes og Axonets redaktør ledet videomiddagen om bevegelsesforstyrrelser.

18

19

Glimt fra Årsfesten i Legenes Hus

Glimt fra Årsfesten i Legenes Hus

Sangvinerne underholdt på festen, og styremedlem og gammel sangviner Lasse ble dratt inn i koret
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Møte i Nevroforum Nord

Kulturell nistepakke i Bergen

Nevroforum Nord avholdt møte i
Tromsø i februar. Møtet var årsmøte
for 2013, med bl.a. Kjell Morten
Myhr som invitert foredragsholder.
Men møtet var også en markering av
at professor Svein Ivar Mellgren som
ble ansatt i 1981, og overlege
Torbjørn Haldorsen som ble ansatt i
1982, ved oppnådd aldersgrense
denne våren slutter i sine ordinære
stillinger ved Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling, UNN.
De fikk begge overrakt bokgaven
Svenskehuset. Den handler om
fangstfolk som overvintret på
Svalbard og som døde på mystisk
vis. Nylig har professor Ulf Aasebø
ved UIT (lungemedisiner) funnet ut
at de døde av blyforgifting fra hermetikken. Han er bokens forfatter.

15 mai 2013 besøkte krimforfatter Chris Tvedt
Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus. Møtet ble arrangert i samarbeid
med Bergens offentlige bibliotek og kalles
«Kulturell nistepakke» fordi møter skjer i lunsjen. «Kulturelle nistepakker» har ment som
møteplass med fokus på forfattere og litteratur.
Chris Tvedt er krimforfatter som tidligere har
jobbet som advokat. Han vant Riverton prisen
i 2011 for sin bok «Dødens sirkel». Han henter
inspirasjon fra Bergen og juridisk miljø.

Møteleder Claus Albretsen overrekker
bokgaven til Torbjørn Haldorsen (t.v.).
Overlege Tiina Rekand sikrer seg autograf
fra Chris Tvedt.

Svein Ivar Mellgran.

Krimforfatter Chris Tvedt og ansatte på Nervologisk
avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Jakob og Inger Valsøs Stiftelse
Styret i Jakob og Inger Valsøs Stiftelse meddeler med dette at Stiftelsen har midler til
utdeling for 2013. Stiftelsen formål er å fremme forskning og forskningsformidling
innenfor området nevrologi. Det har tidligere vært gitt støtte primært til å arrangere
kongresser, møter og kurs, men også i noen tilfeller til forskningsprosjekter og forskningsopphold i utlandet. Forventet sum for tildeling i 2013 er inntil kr. 20.000,Søknader med redegjørelse for faglig innhold og med nøyaktig budsjett-overslag
sendes til Jacob og Inger Valsøs Stiftelse v/ Professor Ole-Bjørn Tysnes, Nevrologisk
avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen innen 15. september 2013.
Nevroforum Nord
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Foreningssaker
Referat fra årsmøte i Norsk nevrologisk forening
den 13. mars 2013
Sted: Oslo Kongressenter, Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
Ordstyrer: Leder i NNF, Are Brean
Referent: Sekretær i NNF, Mats Fredriksen
1. Åpning ved leder Are Brean. Dette var det tredje årsmøtet som er avholdt om våren i samsvar med årsmøtets vedtak i 2010. Grunnet rehabilitering av Ingeniørenes
Hus, ble Nevrodagene og årsmøtet i år arrangert i lokaler til Oslo kongressenter.
2. Innkalling og årsmelding: Det kom ingen innvendinger på innkalling eller saksorden til møtet. Årsmelding for 2012 var sendt ut sammen med årsmøte-innkallingen
til alle medlemmene. Styrets leder meldte eventueltsak til dagsorden om priser som
NNF forestår tildeling av.
3. Minneord: Jan Presthus (1918-2012) tidligere formann i Norsk nevrologisk
forening (1967-69) og æresmedlem fra 1990 ble minnet i tale ved Ragnar Stien.
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Det kom opp benkeforslag om på ny å se på utgiftene til trykking av medlemsbladet
Axonet. Det var ingen innsigelser fra Årsmøtet i 2012 på å videreføre avtalen med
trykkeriet, dersom Styret og Redaktøren sammen kom frem til at dette var den beste
ordningen også videre. Styret har så langt vurdert at helheten i tilbudet fra trykkeriet
innebærer at trykkerikostnadene også innbefatter bistand til lay-out, og at etablerte
samarbeidsform har verdi. Styret har tidligere vurdert at det i denne sammenheng
ikke er besparelse av betydning ved et skifte.

4. Nye nevrologer: Det er gitt 16 nye spesialistgodkjenninger i nevrologi siden forrige årsmøte, hvorav 7 er konverteringer av spesialistgodkjenninger fra andre europeiske land. De er nevnt i årsmeldingen, og ble gratulert. Opplysninger om nevnte
godkjenninger er basert på rapportering fra Helsedirektoratet som har overtatt ansvaret for spesialistgodkjenningene.

Ole-Bjørn Tysnes redegjorde for regnskapet til Inger og Jacob Valsøs stiftelse for
2012. Det er ikke foretatt utbetaling i 2012. Dette skyldes at renteinntektene har vært
for lave til å gi tilstrekkelig avkastning når driftskostnadene er trukket fra.

5. Regnskap og budsjett: Regnskapet for 2012 ble gjennomgått av økonomiansvarlig Kari Anne Bjørnarå. Det ble oppnådd et årsresultat i balanse. Dette skyldes ikke
minst at kostnader ved drifting av NevroNel ble dekket inn av inntekter fra de nevrologiske avdelingene. NNF har fortsatt en solid likviditet, men arrangering av
Nevrodagene er kapitalkrevende, og krever tilstrekkelige midler for å kunne håndtere relativt betydelige fordringer som forfaller tidlig på året før alle inntektene er ervervet. Man har nå også indikasjoner på at det vil bli ytterligere reduksjoner i inntektssiden ved annonser og utstillingsplass fra industrien.

6. Spesialitetskomiteen: Leder Geir Bråthen refererte rapport for 2012 og sentrale
oppgaver som komiteen arbeider med. Helsedirektoratet har nå ansvaret for godkjenning av legespesialister, og har konsultert Spesialitetskomiteen i om lag 60% av sakene. Det vil si at. 8 er godkjent uten komiteens uttalelse, og disse er stort sett konverteringer av spesialistgodkjenninger fra andre europeiske land. Det kan være problemer med slike konverteringer fra land utenforEU, da spesialistkravene der er mindre kjent og spesifisert. Komiteen godkjenner utdanningskurs; 5 obligatoriske, 12
emnekurs og 8 valgfrie kurs. Det er foreslått nytt emne om nevroradiologi/nevrosonologi.

Forslag til budsjett for 2013 ble presentert. Det hefter usikkerhet ved fremtidige inntekter og ikke minst har kostnadene ved å arrangere Nevrodagene økt. Det budsjetteres likevel med balanse også for 2013.

Ordningen med gruppeføring av avdelingene er så langt opprettholdt, og
Spesialitetskomiteen godkjenner gruppestatus på de enkelte utdanningsstedene.
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Gjennomgående er inntrykket at internundervisning og supervisjon fungerer i sengepostene, men at LIS-leger i poliklinikk kan være i behov av tettere veiledning.
Kravet til regelmessighet i veiledning med månedlige veiledningsmøter innskjerpes.
Komiteen vil på bakgrunn av akademisk aktivitet innstille på at avdelingen i
Kristiansand vurderes opp fra gruppe II til gruppe I avd., mens avdelingen i
Tønsberg vurderes ned fra gruppe I til II. Noen avdelinger som ikke har vaktordning,
kan miste gruppe II status.
Komiteen arbeider med revisjon av attestasjonsskjema. Det vurderes en type skjema
som skal ajourføres årlig, for å sikre kontinuerlig oppfølging og progresjon.
Det kom spørsmål fra salen vedrørende fagets forhold til nye kompetanseområder. I
utgangspunktet er nevrologi som fagfelt velavgrenset når det gjelder pasientgrupper
og sykdommer. På noen områder vurderes imidlertid også vansker forbundet med at
andre spesialiteter kan komme til å definere tilbud om diagnostikk og behandling ut
fra eget begrensede ståsted, og dermed svekke pasientenes tilgang til nevrologisk
fagkompetanse. Hvert forslag om kompetanseområde bør derfor vurderes, og NNF
vil følge nøye med på dette. NNF er da også representert i utvalg for
Helsedirektoratet som ser på den fremtidige spesialitetsstrukturen.
7. Axonet: Redaktør Espen Dietrichs informerte om medlemsbladet Axonet. Det har
blitt et tradisjonsrikt blad for medlemmene, 22. årgang og 63 nummer inkludert nr.1
i 2013. Redaktøren oppfordrer til å sende inn flere bidrag. Han erfarte et godt samarbeid med trykkeriet ikke minst arbeid med layout. En relativt betydelig del av kostnadene ved Axonet er porto for utsendelse. Deler av trykkekostnadene er dekket inn
ved annonseinntekter, selv om disse er redusert nå.
8.Kvalitetsutvalget: Leder Guttorm Eldøen redegjorde for arbeidet i Kvalitetsutvalget for foregående år. Akuttveileder i nevrologi vil også i 2014 utgave VIII være
trykket på papir. Samtidig vil den implementeres i NevroNEL, og derved være elektronisk tilgjengelig. Ragnar Solhoff og Guttorm Eldøen står som redaktører for
akuttveilederen, men flere kolleger har bidratt under revisjonen.
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tilslutning til å se på det. Årsmøtet ønsket ikke binde styret da spørsmål om
pris/kostnader også spiller inn. Styret fikk derved fullmakt til å innhente tilbud, og
foreta endelig avgjørelse i saken.
10. Hjernens år 2014: Styret fremmet forslag om at NNF påtar seg hovedansvar for
å arrangere Hjernens år 2014 nasjonalt i forbindelse med at det europeiske hjernerådet (European Brain Council) ser ut til å gå inn for Year of the brain in Europe –
2014 Forrige gang Hjernens år ble arrangert i Norge var i 1995, og også den gang tok
NNF initiativet og inntok en ledende rolle. Det følger ingen økonomiske midler med
arrangementet, så dette må de nasjonale arrangørene skaffe til veie. Det er aktuelt å
bidra med noen midler fra NNF til oppstart, men dersom det planlegges større og
kostnadskrevende arrangementer, vil finansiell inndekning måtte skaffes utenfra foreningen, enten ved å søke bidrag fra offentlige instanser, eller andre.
Styret finner det også naturlig at Hjernerådet inviteres med i dette arbeidet. Andre
aktører i nevrofeltet, som NevroNor, kan også være aktuelle å forespørre.

Det er nå etablert en referansegruppe for NevroNEL med bred faglig og nasjonal forankring. De nevrologiske avdelingene har støttet opp økonomisk, og nettsiden er i utstrakt daglig bruk. NNF har rettighetene til det faglige innholdet, men leier nettstedet
av NEL for publisering. Nettstedet ligger åpent for alle inntil videre.

Et så betydelig arrangement krever en egen organiserende enhet, og styret foreslo at
det nedsettes en styringsgruppe bestående av Ragnar Stien, Espen Dietrichs, Jeanette
Koht og sittende leder av NNF. Forslaget ble akklamert. Dersom andre samarbeidende aktører også kommer på banen, kan det være aktuelt å utvide styringsgruppen.

9. Sted for Nevrodagene 2014: Sted for neste års Nevrodager ble tatt opp. Styret
ønsket å høre med medlemmene i årsmøtet om synspunkter på lokalisering og
vurdering av kostnader. De som uttalte seg, syntes enige om at Oslo Kongressenter
midtveis i arrangementet hadde fungert rimelig tilfredsstillende. På den annen side,
dersom det er mulig å komme tilbake til Ingeniørenes Hus neste år, fikk styret

Styret mottok applaus på sitt forslag om delegasjon fra årsmøtet til å disponere midler til å igangsette dette arbeidet slik styret finner det rimelig og formålstjenelig for å
realisere arrangementet. Styret vil ved deltagelse i styringskomiteen kunne sette premisser for økonomisk styring av arrangementet.

27

11. NNFs nettsider: Nettredaktør og styremedlem Anne Hege Aamodt orienterte om
ny portal med felles plattform med Legeforeningen for nettstedet. Lasse Pihlstrøm,
styremedlem ansvarlig for sosiale medier, orienterte om at NNF nå har egen
Facebook profil og også er på Twitter. Under Nevrodagene er det oppfordret til aktivitet på disse mediene. Dette er interaktive medier som fordrer deltagelse, og som gir
utvidede muligheter innen kollegial kommunikasjon.
12. Ny generalplan for norsk nevrologi: Styret fremmet forslag om å utarbeide en
ny generalplan for norsk nevrologi. Nåværende generalplan ble vedtatt i 2006, og i
lys av helsetjenestens og fagets utvikling, vurderes det at tiden er inne for en revisjon. Generalplanen skal være fremtidsrettet, og trekke opp hovedlinjer for fagets videre og satsninger, og vil kunne være et viktig overordnet dokument å vise til, ikke
minst i sammenhenger som krever formidling av retning og prioriteringer for fagområdet. Styret foreslår at det nedsettes en komite for å utarbeide et forslag til ny generalplan som fremlegges på neste årsmøte 2014: Fra styret; Lasse Pihlstrøm, fra
Trømsø; Kjell Arne Arntzen, fra Bergen; Anette Storstein, fra Trondheim; Titto
Idicula og fra Oslo; Morten Horn. Forslaget mottok salens applaus.
13. Valg: Valgkomiteens leder, Jeanette Koht, la frem NNFs forslag til sammensetning av Spesialitetskomite i Nevrologi 2014-2017 (5 medlemmer, hvorav NNF innstiller 4, det 5. medlemmet er YLF representant, Sentralstyret i legeforeningen foretar endelig valg) og forespurt av valgkomiteen:
Torleif Svendsen, Karl Bjørnar Alstadhaug, Randi Eikeland og Brit Andenes Blaauw
1. vara: Jone Furulund Owe, 2. vara: Michaela Dreetz Gjerstad
Alle ble valgt med akklamasjon.
14. Eventuelt: Styret i NNF er forespurt av legemiddelfirmaet Novartis om å forestå
tildeling av Novartis årlige forskningsstipend innen forskning på multippel sklerose.
Forskningsstipendet er satt opp av Novartis Norge, og har til formål å fremme norsk
MS forskning. Beslutning om hvem som tildeles stipendiet tas av en komite utnevnt
av styret i Norsk nevrologisk forening. Komiteen skal bestå av minst 3 medlemmer
og komiteens sammensetning bør speile bred nevrologisk kompetanse, ikke bare
nødvendigvis innen MS. Stipendbeløpet kan fordeles på ett eller flere prosjekter.
Prisen kan deles ut allerede på vårmøtet 2013.
Styret fikk tilslutning fra årsmøtet til å ta denne oppgaven, og utpeke komitemedlemmer.
__________________________
Referatet er vedtatt av styremedlemmene i NNF styremøte den 14. mai 2013.
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Foreningssaker
Utdrag av Referat fra styremøte i NNF 11/3 2013
på Oslo Kongressenter
Orienteringssaker:
Høringer: Det ligger to høringssaker ute; revidert utkast fra Helsedirektoratet til
høring vedrørende ‘Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende
behandling’, og et utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi utarbeidet
med støtte fra Helsedirektoratet. Styret vil se på disse.
Gjennomgang av spesialitetsstrukturen: Helse– og omsorgsdepartementet har gitt
Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå og vurdere struktur og innhold i spesialistutdanning av leger. Formålet med gjennomgangen skal være «å sørge for en spesialistutdanning som gjenspeiler fremtidens behov og tar opp i seg endringer som følge
av samhandlingsreformen, ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny
nasjonal helse- og omsorgsplan (presiseringsbrev fra HOD 04.05.2011)», samt «å
oppnå bedre samsvar mellom myndighet og oppgaver, unngå yrkesorganisasjonens
dobbeltrolle som faglig premissleverandør og fagforening (Ot. Prp. nr. 83 Om lov
om endringer i helsepersonelloven)». Styret i NNF anser at dette er viktige prosesser
å delta i, og hvor de fagmedisinske foreningene også bør gis anledning til reell medvirkning. Så langt synes hovedspørsmålene å gå om innhold og varighet på spesialisering og grenspesialisering innen særlig de store fagene kirurgi og indremedisin, for
bl.a. å korte ned tiden på spesialistutdanningen, men også for å EU-rette utdanningen.
Saker til møtet med spesialistkomiteen: Under Nevrodagene avholder styret i
NNF som vanlig felles møte med spesialitetskomiteen som er en uavhengig komitee
under legeforeningen. Spørsmål som reises under Helsedirektoratets arbeid med
fremtidig spesialitetsstruktur vil være blant sakene som skal tas opp. Styret anser at
NNF og Spesialitetskomitten har sammenfallende interesser i å formidle nevrologi
som et betydelig klinisk fagområde fremover, og at kravene til kompetanse i utdanning til spesialiteten må reflektere de oppgaver og ansvarsområder som nevrologer
møter i sin kliniske hverdag. Spørsmål om attestasjonsskjema i spesialistutdanningen, og etterutdanning av ferdige spesialister vil ventelig også komme opp.
Saker til møtet med kvalitetsutvalget: Styret avholder også møte med kvalitetsutvalget i NNF under Nevrodagene. Her vil spørsmål knyttet til revisjon av akuttveilederen og NevroNel tas opp.
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Presentasjonen
Avdeling for nevrohabilitering,
OUS Ullevål.
Av Nils Olav Aanonsen, Avdelingsleder
Målgrupper
Målgruppen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er svært heterogen
og behovene for hjelp varierer sterkt fra pasient til pasient. Men felles for det store
flertall er at de har nevrologiske lidelser som viktigste komorbiditet til en intellektuell utviklingshemning. For praktiske formål kan habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten grovt sies å bestå av tre jevnstore deler: et overveiende nevrologisk
område, et overveiende psykologisk- psykiatrisk og et overveiende vernepleierfaglig- konsulentfaglig hovedområde. Disse fagfeltene samarbeider tett og har ofte
felleskonsultasjoner. Ordet ”habilitering” kommer for øvrig fra det latinske ”habilis”
og kan oversettes med ”dyktiggjøring”. Mennesker med medfødte hjerneskader,
genetiske syndromer med multifunksjonshemning, psykisk utviklingshemning,
epilepsi med og uten kognitiv svikt, autismespekterforstyrrelser og cerebral parese er
typiske eksempler på pasienter man møter i habilitering i spesialisthelsetjenesten.

Kompetanseområde
En psykisk utviklingshemmet person med et velfungerende kommunalt tilbud om
individuell plan, omsorgsbolig, vernet sysselsetting og organisert fritid, vil muligens
aldri få behov for tjenester fra habilitering av voksne i spesialisthelsetjeneste. En slik
person vil få sine bistands- og behandlingsbehov dekket gjennom det ordinære tilbudet til befolkningen, typisk representert ved fastlege, hjemmetjenester, kanskje
fysioterapeut i bydelen m.m. Og akkurat som i den øvrige del av befolkningen, skal
vedkommende ved behov bli henvist til for eksempel hjertelege ved mistanke om
hjertesykdom, eller til psykiater ved mistanke om psykiatrisk sykdom. Ofte vil det
imidlertid innen gruppen kunne oppstå behandlings- og tilretteleggelsesbehov det
ikke er rimelig å vente at verken fastlege, andre deler av spesialisthelsetjenesten eller
kommunen skal kunne ha tilstrekkelig erfaring med eller kompetanse på til å kunne
gi. Dette er grunnlaget for at habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er et
eget kompetanseområde.
Veiledere
Ettersom det ikke uten videre vil være åpenbart hva som skal høre inn under et felt
som habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten, har Helsedirektoratet de senere
år gitt ut flere gode veiledere for hva som hører inn under feltet. Direktoratet har også
angitt hvilke yrkeskategorier som skal finnes i en slik avdeling, spesielt fremheves
nevrologer som en helt sentral yrkesgruppe for den kliniske virksomheten. På samme
måte som for andre deler av spesialisthelsetjenesten er det også for habilitering laget
en egen prioriteringsveileder for virksomheten: ”Prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten” (Helsedirektoratet IS- 1821) fra 2010.
”Følgetilstander av tidlige skader i nervesystemet og muskelsykdommer i målgruppen”, defineres her som en ”tilstandsgruppe” (direktoratets ord) for habilitering i
spesialisthelsetjenesten. Typiske følgetilstander vil inkludere epilepsi, kommunikasjonsvansker, kognitiv svikt, hydrocephalus, spastisitet og gjennomgripende konsentrasjonsvansker. Ulike utviklingsforstyrrelser i nervesystemet hører også naturlig inn
i virksomheten, for eksempel representert ved Tourettes syndrom. Genetiske muskelsykdommer som Duchennes muskeldystrofi, Dystrofia myotonica m.m. er definert som en av avdelingens målgrupper, likeledes ”tilstandsgruppen” ”demens i målgruppen”. Mange personer med kognitiv svikt mister relativt tidlig ferdigheter, mest
typisk er tidlig debut av Alzheimers sykdom hos personer med Downs syndrom.

Legene: Fra v. Alma Sikiric, Sigrun Hope, Kathrine Haggag,
Ragnhild Berling Grande, Jutta Rummel og Nils Olav Aanonsen.
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Veilederne gir med hensikt ikke uttømmende definisjoner på hvilke pasientgrupper
som vil kunne følges opp innen habilitering, Med Oppdragsdokumentet 2012 fra
Helse og omsorgsdepartementet ble for eksempel narkolepsi utpekt som et område
for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette hadde da for øvrig allerede i en årrekke vært fulgt ved vår avdeling. En annen gruppe som også de senere år har vært
fulgt opp ved avdelingen er personer med Huntingtons lidelse.

»
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Habilitering i spesialisthelsetjenesten har i følge forskrifter og veiledere fremfor alt
et særlig ansvar for adferdsvansker hos psykisk utviklingshemmede og autister. I
alle tilfeller hvor det er aktuelt med systematisk bruk av makt og tvang overfor enkeltpersoner, skal dessuten habilitering i spesialisthelsetjenesten vurdere alternativer
til dette før helsemyndighetene ved Fylkeslegen eventuelt gir tidsavgrenset tillatelse.
Dette er særlig aktuelt ved alvorlig selvskading, som dessverre ikke er helt uvanlig i
målgruppen. Legens rolle i dette arbeidet vil primært være å bidra til diagnostikk og
vurdere utprøvende behandling med legemidler. I noen tilfeller kan for eksempel en
psykose eller kanskje et subduralt hematom vise seg å ligge bak en adferdsendring.
En av spesialoppgavene Habilitering i spesialisthelsetjenesten har er å kunne tilby
kommune og boligpersonell veiledning knyttet til omsorgen for utviklingshemmede
og autister. En typisk konsulentoppgave vil være å gi bydelene konkrete råd ved opprettelse av et individuelt boligtilbud når en person blir 18 år og skal flytte i egen
bolig. Spesielt der hvor man kan forvente problematferd, vil avdelingen kunne bidra
til å legge til rette for miljøbasert forebyggelse av atferdsvansker.
Både Barneavdelingens Seksjon for barnehabilitering, OUS og Avd. for voksenhabilitering endret for øvrig for få år siden navn til ”nevrohabilitering”. Dette dels for å
understreke at man primært arbeider med cerebralt betinget funksjonssvikt, dels fordi
ordet habilitering i forskrifter og føringer etter hvert er kommet til å få et meget
generelt innhold. Ifølge dagens forskrifter skal alle deler av helsevesenet i dag ikke
bare behandle sine pasienter, men også habilitere dem.

Aktuelle veiledere for
habilitering av voksne i
spesialisthelsetjenesten.

Bemanning.
Avdeling for nevrohabilitering har seks legehjemler. I de årene avdelingen har
bestått, har disse hovedsakelig vært besatt av legespesialister (og i noen grad LISleger i spesialisering) innen nevrologi og psykiatri.
For tiden arbeider fem nevrologer og en spesialist i psykiatri ved avdelingen. Legene
ved avdelingen har en tjenesteplan på 40 timers uke basert på tradisjonell sykehusbasert poliklinisk tjeneste med tre til fire polikliniske eller ambulante pasienter daglig. Foruten kjerneoppgavene knyttet til diagnostikk og behandling av individuelle
pasienter, deltar legene også i avdelingens tverrfaglige team. De har også en helt
sentral plass i avdelingens ukentlige internundervisning og faglige møtevirksomhet.
Avdelingen har gjennomgått betydelig nedskjæringer de senere år, i dag består bemanningen foruten legene også av seks psykologer, hvorav fire er psykologspesialister,
seksten vernepleiere/ fagkonsulenter med videreutdannelse, en spesialsykepleier, to
sosionomer og merkantilt personell, til sammen 34 årsverk.
Områdefunksjon og ambulant virksomhet
Avdeling for nevrohabilitering, OUS har primært såkalt ”områdefunksjon” til personer
som bor i Oslo. Konservativt regnet og grovt skjønnsmessig vil det være minst
10.000 mennesker i området som har psykisk utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser, ulike syndromer assosiert til kognitiv svikt og cerebral parese med epilepsi.
Årlig henvises nærmere 700 av disse til avdelingen, noe som genererer ca. 6000
konsultasjoner årlig ved avdelingen.

Avdeling for nevrohabilitering, OUS, Ullevål, bygget i 1995 av gjenbrukte brakker fra Lillehammer OL.
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Legene har som nevnt ambulant poliklinisk virksomhet. Dette gjøres som regel i
samarbeid med andre profesjonsgrupper. En ambulant konsultasjon vil typisk foretas
av en liten gruppe satt sammen av de for problematikken relevante faggrupper, for
eksempel en lege, en fagkonsulent og en psykolog. Besøket kan foregå i hjemmet, på
arbeidsplassen, dagsenteret eller der det måtte være hensiktsmessig. Erfaringsmessig
er slik ambulant virksomhet en effektiv og velegnet arbeidsform for habilitering av
voksne i spesialisthelsetjenesten. Mye av den adferdsproblematikk man får henvist
kan ikke bare vurderes, men også behandles mer effektivt i normalmiljøet til pasienten enn ved for eksempel en innleggelse i et for pasienten fremmed miljø.
Arbeidsformen tillater en mer pålitelig og representativ observasjon av pasienter i
det habitualmiljø hvor evt vansker oppstår, det gir særlig psykolog og vernepleier
anledning til å observere mulige ”adferdskjeder” ved tilbakevendende problemsituasjoner. Ambulante konsultasjoner muliggjør også individuell pasientrettet oppfølgning av behandlingen på det stedet pasienten er. Det gir også de beste muligheter for
effektiv kompetanseoverføring ved direkte opplæring av boligpersonell på stedet
hvor de miljøbaserte tiltak og behandlinger skal gjennomføres.
Nevrohabilitering, forskning og fremtid.
De senere år har stadig flere av avdelingens leger hatt doktorgrad og drevet aktiv
forskning og publisering. Avdelingen ble for to år siden dessuten tilknyttet forskningskonsortiet ”Centre for habilitation and rehabilitation, models and services”
(CHARM) som finansieres Norsk forskningsråd for å drive helsetjenesteforskning.
Helsetjenesteforskning er særlig tiltrengt i habilitering hvor det aller meste av virksomheten, spesielt i den ambulante delen, ikke kan evidensbaseres, men må hvile på
beste ”expert opinion”. Mens Avdeling for nevrohabilitering hittil i for liten grad har
bidratt til forskning, har vi nå bokstavelig talt satt dette på timeplanen og en overlege
har avsatt tid til FOU virksomhet ved avdelingen. I tillegg til sin egen forskning og
publisering, følger hun opp alle faggrupper, hun har også etablert et samarbeid med
det psykiatriske forskningsmiljøet ved OUS (BUPGen) med tanke på forskning
innen genetikk og psykiskutviklingshemning. Legene ved avdelingen deltar også aktivt i innsamling til flere forskningsbaserte registre, feks til ”Huntington EuroRegistry” og EURAP, (et internasjonalt graviditetsregister for antiepileptika og fødselsdefekter) hvor avdelingen på kort tid blitt blant de største bidragsyterne i landet.
I samråd med forskningslederne ved Klinikk for kirurgi og nevrofag og klinikkledelsen har Oslo universitetssykehus i desember 2012 anmodet medisinsk fakultet
ved Universitetet i Oslo om å opprette et professorat i feltet nevrohabilitering.
Avdelingen holder stilling og midler ledige i påvente av avgjørelsen som trolig vil
falle i inneværende år. Hvis dette blir virkelighet, ville det være et avgjørende skritt
både for avdelingen og for fagfeltet generelt. Det vil bidra til at habilitering av voksne i
spesialisthelsetjenesten blir et akademisk felt og utvikles til et eget kompetanseområde.

34

Minneord
Per Stensrud in memoriam
Per Anstein Stensrud døde 4/5 2013, godt inne i sitt 94. år. Med ham er en av de aller
siste av de tidlige norske pionerer i vårt fag borte. Per Stensrud var født Drammen 4.
september 1919, og der startet han også sin nevrologiske karriere under polioepidemien i 1951-52. Han ble cand med i Oslo i 1948 og startet en utdanning i psykiatri,
men både dette faget og nevrologien måtte vente. Per Stensrud var i to perioder, til
sammen nesten tre år, sjef for en internasjonal anti-tuberkulose aksjon som bl. a. førte
ham til Midt-Østen, Tyrkia og Balkan. Her møtte han sin sjarmerende og livlige livsledsagerske «Popi», eller Kalliopi Marika, fra Nord-Hellas. De giftet seg i 1950 og
fikk to sønner. Familien var tett knyttet til Hellas og røttene der. Nesten hver sommer
ble bilen nedlesset, og alle fire dro gjennom Europa til Larissa ved Egeerhavet. Vi,
hans arbeidskolleger, så hver dag med misunnelse på Pers eksotiske, greske lunsjpakke
som Popi kjærlig hadde tilberedt for ham.
Per fikk sin nevrologiske utdannelse ved Rikshospitalet. Han tjenestegjorde også ved
Nevrokirurgisk avdeling, Nevrofysiologisk laboratorium og Statens sykehus for
epileptikere i Sandvika. Han ble godkjent spesialist i nevrologi i 1959 og i psykiatri i
1965. I 1965 ble han overlege ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, og fra 1966
til sin avgang tjenestegjorde han ved nevrologisk poliklinikk samme sted, det meste
av tiden som sjef. Medisinske studenter og spesialistkandidater fikk i alle disse årene
viktige deler av sin kliniske utdannelse i nevrologi hos poliklinikk-sjefen. Per
Stensrud var en helt uvanlig vennlig og forekommende person – det ble sagt at han
var for snill for denne verden. Han var alltid hjelpsom, tok et ekstra tak når det trengtes
og lot seg aldri provosere. Det er nesten litt merkelig at denne ytterst fredsæle person
var en habil bokser i sin ungdom. Han holdt seg for øvrig i god fysisk form gjennom
et langt liv. Lenge før sykling ble et statussymbol, tilbakela Per strekningen HasleRikshospitalet og retur på sykkel - hver dag året rundt i all slags vær.
Per Stensrud var aktiv i Norsk nevrologisk forening. Han var formann i to perioder
(1980-84) og medlem av en rekke komiteer og utvalg. Han var medredaktør av de to
bøkene om foreningens historie som til nå er utkommet. Han bidro også vesentlig til
boken ved hundreårs-jubileet til nevrologisk avdeling, RH i 1995. Ved siden av
fagaartikler skrev han flere med nevro-historisk innhold. Han hadde opplevd nesten
alle de første norske nevrologene, og han var full av lune anekdoter om disse våre
tidlige kolleger. Han deltok også i alle år i foreningens sosiale aktiviteter og møtte på
årsmøtet til langt opp i sine åtti-år.
Norsk nevrologi har mistet en av sine pionerer, Norsk nevrologisk forening en av
sine mest aktive og lojale tillitsmenn og, de av oss som fikk gleden av å kjenne ham,
har mistet en stor kollega og godt medmenneske.
Ragnar Stien
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Bokanmeldelse
En forskers opprør mot
healing og homeopati

Og jeg tror mange pasienter som
bruker store pengesummer på
alternative behandlinger, kunne
hatt nytte av å lese vurderingene
av de respektive behandlingsformer - hvis de hadde villet åpne
sinnet for å være med på en slik
argumentasjon.

Av Espen Dietrichs
”Snåsakoden” kom ut tidligere i vår, og boken har fått blandede anmeldelser –
helt avhengig av anmeldernes ståsteder i synet på forskjellige av de behandlingsmetoder som omtales. Kristian Gundersen er professor i biologi ved
Universitetet i Oslo, men har sin bakgrunn i eksperimentell nevrofysiologi fra
forskningsmiljøet i preklinisk medisin. Han har hyppig vært fremme i media,
blant annet fordi han klart har uttrykt skepsis både til Snåsamannens påståtte
evner og til forskjellige typer alternativ medisin. I denne boken tar han for seg
nærmere 50 mer og mindre alternative behandlingsformer og redegjør for deres
opphav og utvikling, og for den dokumentasjonen som eventuelt måtte foreligge
– og det er jo for de fleste metoder sørgelig lite! Forfatteren har gjort et svært
grundig kartleggingsarbeide.

Kristian Gundersen vier også
oppmerksomhet til myndighetenes reguleringsordninger, for
eksempel til hvordan en utdanning kan bli godkjent av
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), hvordan
man kan bli registrert utøver av
alternativ behandling, og hvordan ulike remedier kan bli offentlig godkjent som naturlegemiddel, tradisjonelt plantelegemiddel eller homeopatisk legemiddel. Selv om jeg visste om
det meste av dette fra før, er det
likevel både tankevekkende og
skremmende lesning.

Forfatteren under utprøving av Reich’s
orgonskap. Bildet er tatt av Gundersens
samboer Nadja Kvernmo, som er lege i
spesialisering og således er bokens
nevrologiske bidragsyter.

I denne striden mellom alternativ og vitenskapelig basert medisin betrakter
jeg det som en fordel at forfatteren selv ikke er medisiner. Som biologisk forsker kan Kristian Gundersen i alle fall til en viss grad ansees å være en som
betrakter det hele fra utsiden, med en akademisk snarere enn en emosjonell
tilnærming til stoffet. Og det er nettopp det han viser gjennom denne boken:
Et akademisk grunnlag og en dokumentert virkning mangler fullstendig for
de fleste av de omtalte metodene.

Faksimile fra Klassekampen
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Forfatteren har ikke begrenset utvalget av metoder som presenteres. Her omtales soneterapi, irisdiagnostikk, tankefeltterapi, lysakupunktur, healing pr
telefon, blomstermedisin og mye annet. Således prøver han å være mest mulig
komplett i sin omtale.

»
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Men derfor berører han også felter som ofte betraktes som nærmere, eller kanskje også en del av, vitenskapelig medisin. Dette gjelder for eksempel akupunktur til smertebehandling og psykomotorisk fysioterapi.
Kristian Gundersen har ganske sikkert rett når han hevder at også disse metodene har ganske beskjedent dokumentasjonsgrunnlag, og at de derfor bør kunne
nevnes i boken. Likevel er jeg ikke sikker på at dette valget var strategisk lurt for
det jeg regner med er forfatterens hovedintensjoner med ”Snåsakoden”.
For begge disse to eksemplene foreligger det faktisk en viss dokumentasjon, og
det foregår fortsatt forskningsprosjekter etter vanlig vitenskapelig standard –
også med nye publikasjoner etter at ”Snåsakoden” ble utgitt. Fokus på boken kan
derfor risikere å bli flyttet vekk fra de virkelig tvilsomme behandlingsmetodene.
Omtalen av boken i Klassekampen var for eksempel viet indignasjon over omtalen av psykomotorisk fysioterapi. Bokens egentlige budskap om tallrike fargerike behandlingsmetoder uten verken teoretisk grunnlag eller dokumentert klinisk
effekt, druknet helt i kritikken av en vitenskapelig tankegang..
Kristian Gundersen har gått grundig til verks og skal ha ære av sin detaljerte
oversikt over grunnlaget for tallrike alternative behandlingsformer. Boken er
tankevekkende, og jeg tror vi leger vil ha god nytte av å lese om hva slags behandlingsmetoder en del av våre pasienter faktisk benytter. Eller ville du heller
gå til Snåsamannen selv?

Fakta
Kristian Gundersen:
Snåsakoden
299s., ill. | Kr. 369,H. Aschehoug & Co., Oslo 2013
ISBN 978-82-03-29388-7

FONDSMIDLER
Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede
bevegelsesforstyrrelser.
NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT
DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT
Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er
angitt, for 2013. 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/november
2013
Til søknaden må det vedlegges:
• et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet.
• navnet på prosjektets ansvarlige leder må angis.
Når prosjektet er fullført må det:
• utarbeides en rapport med resymè, stilet til styret i Norges
Parkinson Forskningsfond.
• skrives en enkel og forstålig artikkel som publiseres i
Parkinsonposten.
Søknaden sendes elektronisk innen 1. september 2013 til:
Norges Parkinson Forskningsfond
E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2013.
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Nevrolitterært
Arvid Hanssen - et liv som
dikter etter poliomyelitt
Av Arnulf Hestnes
Arvid Hanssen ble født på Senja i 1932. Han vokste opp i fattigslige kår.
Tvangsauksjoner var tidlige barndomsminner. Gutten viste seg tidlig evnerik,
flink på skolen og en lovende fotballspiller – en ung mann med mange interesser.
16 år gammel, i 1948, ble han alvorlig rammet av poliomyelitt. Han var helt på
nippet til ikke å overleve og etter lang rehabilitering – mye av det foregikk i
Trondheim – endte han opp med et betydelig sequele. Arvid Hanssen hadde talent for å skrive og etter hvert ble det arbeid for ham i pressen, som journalist, redaktør og altmuligmann i små aviser i utkant-Norge. Som reporter er det avgjort
en fordel kunne komme seg rundt, og dette ble etter hvert for tungt for den unge
avismannen.

I 1976 kom boken Året har mange dager som virker som en nokså konkret
fortelling om forfatterens egen polio og rekonvalescens.
I 1979 kom boken Kaldt hav som handler om en ung gutt som faller over bord
fra en fiskebåt. Arne Ivar Hanssen, som har i 2007 har utgitt en glimrende
biografi om sin far, gir uttrykk for at det er farens alvorlige sykdom som i
Kaldt hav er behandlet i symbolsk form.
I 1981 kom Arvid Hanssens mest kjente bok, Guds søsken på vår jord. Denne
ble bokklubbok og fikk dermed stort opplagstall. Arvid Hanssen forteller om
fattigdom og nød, og beskriver at nøden ikke nødvendigvis skapte solidaritet
mellom dem som hadde det vondt. Funksjonshemmede, spesielt psykisk utviklingshemmede, ble dårlig behandlet. Fortellingen om den psykisk utviklingshemmede Bela fortsetter i bøkene Håpet har sterke hender og Englebrød.

Arvid Hanssen begynte allerede som journalist å sende små epistler til diverse
blader og magasiner. Han sendte visetekster til Søndagsposten og fikk oppmuntrende tilbakemeldinger fra Otto Nielsen og Alf Prøysen. I mange år var han en
stor bidragsyter til Norsk barneblad. Etter hvert ble det mer fortellinger og bøker
også for voksne. Det vokste fram en beslutning om helt og holdent å satse på et
forfatterskap.

Arvid Hanssen ble mye kritisert i sin egen landsdel for sine elendighetsbeskrivelser, men han hadde, i motsetning til flere av sine kritikere, førstehånds
kjennskap til denne elendigheten, og overdrev neppe. Uansett handler bøkene
om menneskelighetens mange sider - uavhengig av tid og sted. Håpet er dessuten til stede, også når det skrives om vanskeligheter.

Arvid Hanssens liv og hans diktning er i sterkt preget av det nevrologiske handicap han måtte slite med hele sitt voksne liv. Hans alvorlige sykdom og fattigdommen han opplevde i oppveksten – både i egen familie og i omgivelsene går
sammen i et perspektiv hvor verden og tilværelsen beskrives slik den er for den
fattige, den syke, den psykisk utviklingshemmede, den som blir mobbet.

Arvid skrev lett og kunne også være humoristisk. Hans bok For ein ferietur,
beregnet for et litt yngre publikum, handler om en bilferie etter innkjøp av
meget sliten bruktbil. Sammen med sin gode venn Arthur Arntzen gav han
dessuten ut boken Småkarer under frostmåne hvor begge forfatterne beskriver
barske oppvekstforhold med et humoristisk glimt.

I 1972 kom den første boken Han Johannes og eg – bygd på overlevelser fra barndommen.

Selv har jeg særlig satt pris på Arvid Hanssens viser og lyrikk. Det er denne
delen av hans diktning, som etter at Tove Karoline Knutsen hadde laget
melodier og framførte sangene på plate, gjorde Arvid Hanssen kjent for et
større publikum. I 1980 fikk jeg platen Blå kveill, noe som ble min introduksjon til forfatterskapet.

De neste årene kom Kampen om Veslevågen og Stormen spaknar, bøker om
sentraliseringen etter krigen og problemene for de små utkantsamfunn. Dette
temaet går igjen i flere bøker.
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I 1975 kom boken Den vonde vinteren. Det forteller om stor nød i en samefamilie. Hovedpersonen, en ung gutt, må i fars fravær ta på seg store oppgaver
for å redde familien unngå gjeld og tvangsauksjon. Foruten å beskrive hvor
hardt livet kan være for fattigfolk, er dette er fantastisk bok om mobbing. I vår
tid er det stadig mobbekampanjer. Det beste tiltaket jeg selv kunne tenke meg
er at Den vonde vinteren ble pensum i den norske grunnskolen.

»
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Som i bøkene er temaene varierte, og her er mye livsvisdom. Senja er imidlertid
et sted langt mot nord, langt ut mot ishavet og med en storslått natur. Det blir mye
diktning om hardt klima, hardt arbeid og harde livsvilkår.
For meg er Bankfæskar blues, om fiskeren som ikke når til havn på lørdagskvelden på grunn av storm, nydelig tonesatt og sunget av Tove Karoline Knutsen, en
favoritt. Skjepper-eventyr i hamn demonstrerer hvor suverent Arvid Hanssen
finner ordene når han forteller. Sterke kvinner går igjen både i bøker og dikt.
Vanna i Vågen og Ho Lotta arbeidskraum er to heltekvad om kvinner som ikke er
redde for å ta et tak.
Inspirert av de mange forlis utenfor Senja, ofte av fiskebåter, er det korte, men
sterke diktet Minnegudstjænest, også det med meget passende tonefølge fra Tove
Karoline Knutsen.
De fleste diktene blir for lange i en sammenheng som dette, men noen små
prøver er det mulig å ta med, først Perler og ord:
Perler og ord / skulle være ekte.
Kome frå djupet. Det sanne djup.
Perler og ord / skulle være ekte.
Kome frå djupet. Til djupet gå.
Diktet I dag er også blitt en fin liten vise:
I dag kjem det kanskje / så mjuk en vijnn.
Åppne du dørra di ? Slæpp du han ijnn?
I dag kjem det kanskje / så mjuk ei hainn
Lar du ho stryke dæ? Nå mens ho kainn.
Mange har vel gjort tilsvarende erfaringer som i diktet På is:
Slik er det
at vi stundom står
lasta med gull i bakkane
og ber tynt om ein neve sand.
I Sandkornjubel er det blant annen lærdom lett å tenke at dette er skrevet av
en forfatter som har vært hjelpeløst innelåst i sin alvorlige poliomyelitt:
Sjå på meg
Eg har gnissa meg opp og fram.
No er eg med
i skyskraparbetongen.
La dei få vite det,
Heime i sandhaugen.
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Arvid Hanssens sønn Arne Ivar (t.h.), artikkelforfatteren og Arne Ivar Hanssens
kone Maria møttes under det nevrolitterære sommermøtet på Senja i 2012.

Arvid Hanssens forfatterskap er sterkt influert av hans nevrologiske sykdom.
Først og fremst er det grunn til å tro at han uten den neppe ville blitt forfatter.
Kanskje ville han blitt journalist, og skrevet noe, men et forfatterskap på full
tid ville det neppe blitt. Dette har jeg diskutert med sønnen Arne Ivar
Hanssen, og det er vi enige om.
Dernest er det slik at mye av det Arvid Hanssen har skrevet om har bakgrunn
i hans alvorlige sykdom og handicap.
Arvid Hanssens skjebne er også en viktig påminnelse - i en tid hvor vaksinering fra mange hold blir i urimelig grad mistenkeliggjort - om hvor alvorlig
polio kan være og at vi har mye å takke poliovaksinering og annen vaksine for.
Arne Ivar Hanssens utmerkede biografi har for vært til stor hjelp i forbindelse med denne artikkelen. Biografien beskriver også utmerket hvor ugreit
det kan arte seg å slite med å skjule et handicap, i stedet for å forholde seg
åpent og rasjonelt til det.
Arvid Hanssen døde i 1998. Hans forfatterskap lever videre i beste velgående.
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Nevrolitterær quiz nr. 11

?

Nevrolitterær quiz nr. 12

Det kom som vanlig mange vanlig mange korrekte svar på vår lille quiz, selv om vi
denne gang hadde hentet en oppgave helt fra Japan. Forfatteren hvis farfar var buddhistprest, og som har en marginal tilknytning til norsk skog (gjennom romanen
Norwegian Wood), er selvfølgelig Haruki Murakami. Og siden boken handler om en
sovende kvinne, var det flere som ble lurt til å tippe ”Blindepilen og den sovende
kvinnen”. Men hvis du har lest romanen ”After dark”, vil du ikke være i tvil om at
den mystiske hovedpersonen som sover gjennom vår quiz – og gjennom hele boken
- er Eri Asai. Kanskje har denne mystiske kvinnen heller vært utsatt for et litterært
kunstgrep enn for en nevrologisk tilstand, men Murakami fascinerer uansett.

Etter en langveisfarende Nevrolitterær quiz nr 11 beveger vi oss nå mye nærmere
hjemlandet. Den aktuelle boken ble i 2010 kåret til årets beste svenske roman i sin
sjanger. Og da var det tredje gang forfatteren, som faktisk har doktorgrad på smugling, fikk denne utmerkelsen. Boken kom på norsk året etter, og da vant den også en
tilsvarende skandinavisk pris. Selv om helsespørsmål kanskje ikke er hovedpoenget,
står allikevel hovedpersonens alvorlige sykdom svært sentralt i boken – noe som også
gjenspeiles i boktittelen. Og faktisk må vi lese helt til s. 142 før hovedpersonen blir
skrevet ut fra Nevrologen på Karolinska Sjukhuset. Dette utsnittet er tatt før vi har
kommet så langt:

Mailene viste igjen at Axonet nådde ut til alle helseregioner på samme dag, selv om
bare tre helseregioner er representert på pall og podium.

… og tisse hadde han gjort helt alene. Tross dryppstativet, den hengende høyrearmen,
det ustø høyrebeinet og hodepinen. Han ble fylt av en sterk lykkefølelse, så sterk at et
lite hulk glapp fra ham. Men ingen tårer trengte seg frem. ”Slutt å sutre,” mumlet han
høyt for seg selv. ”Du er da for faen på bedringens vei.”
Det skulle også bare mangle, for nå var han en utfordring for alt det nyeste innen
legekunsten. De neste dagene ble sengen med Johansson kjørt rundt på alle tenkelige
avdelinger, Johansson ble løftet av og på, forsynt med nye nåler, tråder, ledninger,
slanger og rør, tappet for enda en blodprøve, røntgenfotografert enda en gang, fastspent på en skålformet brisk og kjørt frem og tilbake i et grovt rør som det hvinte i.
Dessuten lyste de ham i øynene, klemte på ham, bøyde og vred på armer og bein, slo
ham på knærne med en liten metallhammer, for rett etterpå å dra hammerskaftet under
fotsålene hans eller stikke ham med små nåler. På alle tenkelige steder, og stort sett
hele tiden.

Raskest ute nok en gang: Emilia Kerty
Annenplass: Kim-Mai Le
Tredjeplass: Arnstein Grøtting
Fjerdeplass: Carl-Johan Ramberg
Femteplass: Torgrim Sørnes
Sjetteplass: Anette Storstein
Gratulerer! Redaktøren bøyer seg i støvet
og oppfordrer resten av Axonets lesere til
å gjøre likeså.

Så spørsmålet er altså: Fra hvilken prisbelønnet roman, der en vesentlig del av
handlingen foregår på Nevrologen, kommer dette utdraget? 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
Nytt gull til Emilia Kerty.

ed red
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Utdraget var hentet fra Haruki
Murakamis bok ”After dark”
fra 2004
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Pasienter søkes til ny epilepsi-studie

Vi gratulerer

ProTLE-studien
Er temporallappsepilepsi (TLE) en progressiv tilstand?
En prospektiv studie av pasienter med nydiagnostisert TLE

Dag Aurlien som disputerte fredag 31. mai 2013 for ph.d.-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Mortality in epilepsy and
the influence of comorbid conditions and antiepileptic drugs».
Disputasen foregikk i Stavanger. Hovedveileder var Erik Taubøll,
medveiledere Leif Gjerstad og Jan Petter Larsen.

Bakrunn
Epilepsier som har sitt utgangspunkt i temporallappen
utgjør omtrent en tredjedel av alle epilepsiformene.
Forløpet varierer fra en godartet tilstand med sparsomme symptomer til behandlingsresistente forløp
som ofte krever kirurgisk behandling. Dette tyder på
at gruppen TLE består av flere undergrupper der noen
former ser ut til å være progredierende og kunne føre
til økende hjerneskade og stadig alvorligere anfall
over tid, noe som krever tidlig og effektiv behandling.
Målsetninger
1. Finne fordelingen mellom progressive og ikke-progressive TLE former.
2. Kartlegge gruppespesifikke risikofaktorer og/eller biomarkører for å
skille disse undergruppene på et tidlig stadium.
3. Finne frem til nye angrepspunkter for behandling av de per i dag
behandlingsresistente epilepsiformene.
Metode
Pasienter med nydiagnostisert TLE fra 12 års alder og oppover ønskes
rekruttert fra samtlige nevrologiske avdelinger og barneavdelinger i Norge.
Pasientene blir fulgt opp klinisk, elektrofysiologisk, radiologisk med avanserte
MR-tekninkker (3T, inkl. DTI og spektroskopi) og nevropsykologisk i flere år
framover.

Fra venstre tredjeopponent Tom Eichele, andreopponent Geir Bråthen, Doktoranden,
førsteopponent Kristina Malmgren, Disputasleder Nils Erik Gilhus

Kjenner du til pasienter som er aktuelle for denne studien? Ta kontakt med:
Kontaktinformasjon:
Agnes Balint Bjørke, e-post: agnes.bjorke@gmail.com
eller Kjell Heuser, e-post: kjell.heuser@ous-hf.no
ved Epilepsi forskningsgruppe, Rikshospitalet.
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Axonet ønsker alle
en riktig god sommer!
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