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Forsiden av dette Axonet er hentet fra årets vårmøte i Trondheim. I likhet med mange
av våre kolleger var undertegnede dessverre forhindret fra å være med på Vårmøtet 
i år. Og det var kjedelig, for de tilreisende deltagerne jeg har snakket med, har 
berømmet møtet både faglig og sosialt. Det er også inntrykket jeg får ved å se på de
tilsendte bildene fra møtet.

I gamle dager (for eksempel i forrige årtusen) var vårmøtene i Norsk nevrologisk
forening blant de store høydepunktene for en stor andel av norske nevrologer. Alle
som hadde anledning, reiste til vårmøtene. Disse hadde et helt annet preg enn
Nevrodagene. Nevrodagene var (og er) preget av et tett faglig program, og det var
(er) vanskelig å samle deltagerne til sosiale aktiviteter etter dette programmet.
Vårmøtene har på en helt annen måte vært preget av at alle deltagere har vært samlet
på ett sted gjennom en hel week-end, både til det faglige og det sosiale programmet.
Dermed har møtene hatt en helt spesiell sosial funksjon ved å bidra til å sveise det
nevrologiske miljøet sammen.

I senere år har interessen for vårmøtene vært dalende, og på grunn av minkende del-
tagelse har det også vært diskutert om de er eksistensberettigede. Deltagelsen 
i Trondheim var slett ikke verst, selv om det bare var en mindre andel av landets 
nevrologer som var på plass. Så kanskje dette vårmøtet likevel var et signal om at
disse møtene bør leve videre? Vi har vært gjennom en periode der mange nevrologer
har vært hyppige deltagere på de store internasjonale kongressene, gjerne invitert av
farmasøytiske firmaer. Den nye avtalen mellom legemiddelindustrien og Legefor-
eningen har satt klare begrensninger på dette, og regionale helseforetak og sykehus
har laget egne regler som til dels setter ytterligere begrensninger på mulighetene til
sponsede reiser. Og siden sykehusene selv har lite midler øremerket til reisevirksom-
het, har norsk deltagelse ved de store kongressene avtatt merkbart. I år var jeg for 
eksempel eneste norske nevrolog på den store Movement Disorders kongressen.
Riktignok var den langt borte (Sydney), men dette er en kongress der det vanligvis
har vært et femtitalls norske deltagere. Men når deltagelse på internasjonale 
kongresser avtar, kan det kanskje åpne for at flere igjen finner det interessant å delta
på norske møter med en passe blanding av et godt, variert faglig program og sosiale
arrangementer - sammen med kolleger fra hele landet?

Jeg tror vårmøtet vil overleve! Men bør det være om våren? Et vårmøte var logisk da
Nevrodagene fant sted i november. Nå er Nevrodagene flyttet til mars, og da er det
kanskje litt tidlig å møtes igjen etter bare et par måneder? De kirurgiske spesialiteter
har sitt høstmøte. Kanskje dette også ville være noe å tenke på for oss nevrologer? 

Espen Dietrichs
espen.dietrichs@medisin.uio.no
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 Leder’n har ordet

Nevrofobi

Nevrofobi er en tilstand som ble beskrevet i 1994 hos medisinstudenter og ferdige leger som
«redsel for nevrovitenskap og klinisk nevrologi» (1). Tilstanden rammer kolleger både i og
utenfor sykehus, og kan føre til beslutningsvegring og handlingslammelse overfor nevrologis-
ke problemstillinger. Som nevrologer støter vi ikke sjelden på nevrofobien. Ofte tar den form
av henvisninger på to setninger («Vansker høyre arm. Kan det være noe nevrologisk?») eller
to ord («Synkope. TIA?»), tydende på at henviser verken har tenkt eller undersøkt.
Nevrofobien kan også sees i form av innkomstjournaler uten angitt nevrologisk status eller i
form av forbausende seiglivede holdninger til nevrologi som et innadvendt, overintellektuelt
og diagnostisk fag uten praktisk verdi.
Det er ikke bare en myte at andre leger oppfatter faget vårt som vanskelig tilgjengelig. Mange
studier, både fra Europa, USA og Asia, har vist det (2). At medisinstudenter oppfatter nevro-
logi som vanskelig er heller ikke bare en myte. En systematisk oversikt presentert på
Association of British Neurologists årlige møte i 2011 sammenfattet seks studier utført på til
sammen 1 800 medisinstudenter (3). I alle studiene oppfattet studentene sin egen kunnskap
om nevrologi som dårligere enn sin egen kunnskap om andre kliniske fag. Pussig nok var det-
te koblet med stor interesse for faget - nevrologi var faktisk bare slått av kardiologi når det
gjaldt interesse fra studentene.
Hvorfor er det slik? Det har vært pekt på mye som kan bidra: Nevroanatomisk forståelse stil-
ler store krav til romlig orientering. Dette i motsetning til mye annen anatomi, som enklere
kan skjønnes så å si todimensjonalt. Dermed faller en del studenter av allerede i sin grunn-
lagsforståelse. Noen peker også på at nevroanatomi og –fysiologi oppleves som mer fjernt fra
den klinisk nevrologiske hverdagen enn basalfagene gjør i andre fag. Dette siste har jeg som
nevrolog vanskelig for å forstå – men det skal innrømmes at jeg nok er inhabil i så måte.
Kanskje har vi som nevrologer også bidratt: En studie allerede fra 1960 greide å finne hele
450 ulike nevrologiske eponymer (4). Siden har enda flere kommet til, selv om eponymenes
storhetstid er forbi, heldigvis. Opphopningen av eponyme tilstander virker ekskluderende for
kolleger med mer sans for praktisk klassifikasjon enn for telefonkatalogpugging.
Allikevel: Ingen kan beskylde nevrologer for ikke å bidra til å spre kunnskap om sitt fag.
Blant forfattere av kasuistikker i Tidsskriftet er nevrologer grovt overrepresenterte, sett i for-
hold til størrelsen på spesialiteten (5). En stor undersøkelse av nesten 15 000 fagartikler fra
1997 til 2007 i «de fire store» medisinske tidsskriftene (The Lancet, New England Journal of
Medicine, JAMA og BMJ) viste at nevrologi (og kardiologi) alltid var blant de tre best repre-
senterte spesialitetene i hvert av tidsskriftene i hele perioden (6).
Heller ikke kan vi beskyldes for manglende evne til å henge med i tiden og fornye faget vårt:
Som jeg har skrevet om før i denne spalten er det vel knapt noe fag som har opplevd en så rask
utvikling som nevrologi. På få år har vi utviklet oss fra et overveiende diagnostisk fag med
lange liggetider, til et behandlende fag med stor andel øyeblikkelig hjelp og stadig kortere lig-
getider. Vi tar oss av store folkesykdommer, og vi har en absolutt og relativ vekst i antallet
spesialister som mange misunner oss.

Advokat Rolf Sandberg Reberg og Ellen Marie Rebergs legat
til epilepsiforskning skal i 2013 dele ut legatposjoner på til-
sammen kr. 50.000. 

Legatstøtten skal anvendes til epilepsiforskning. Forskningsprosjektene bør
omfatte problemstillinger innenfor epileptologi. Det inkluderer de tilhørende
fagområdene neurokjemi, klinisk farmakologi, neurofysiologi, neuroanatomi,
neuropatologi og neurokirurgi. 

Søknad om legatmidler sendes elektronisk innen 15. november 2013 til: 
Rebergs legat til epilepsiforskning v/ styreformann Svein I. Johannessen;
sveinj@ous-hf.no 

Nevrologi er vanskelig, men nevrologi er også enkelt. Alle kan lære å undersøke, og alle kan
lære nok til å ha en grunngitt mening om lokalisasjon og etiologi ved vanlige nevrologiske
symptomer og funn. Til det trengs ingen omfattende nevroanatomisk forståelse, på samme
måte som man ikke trenger å være maskiningeniør for å lære å kjøre bil.
Nevrofobi er et helseproblem som bør utryddes. Den jobben bør vi nevrologer ta, ved å fort-
sette å vise kolleger og samfunn at nevrologi er et klinisk relevant og viktig fag med betyd-
ning for mange pasienter. Vi bør heie på våre interesserte medisinstudenter, vise dem hvor
morsomt faget er, og trygge dem på at de både kan undersøke og tolke tegn fra nervesystemet.
Vi bør fortsette å være aktive skribenter og bidragsytere i den store medisinske diskusjonen,
og vi skal ikke være redde for å popularisere faget vårt. Jeg tror vi er på god vei. Om noen år
skal vi kunne dokumentere en ny og omseggripende tilstand: Nevrofili.

Riktig god høst til dere alle sammen!
Are
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Nevrolognytt

Vårmøtet i Trondheim 2013

Fotoreportasje: Janne Marit Ertresvåg og Anne Hege Aamodt

Velkomsten for vårmøtets deltakere kunne knapt vært bedre med vakker vårblomst-
ring, yrende folkeliv, solskinn og til alt overmål saluttering fra Kristiansten festning
da vi fant veien til Erkebispegården 7. juni og ble møtt av en vel forberedt arrange-
mentskomité.  

Både det sosiale og faglige programmet hadde stor bredde. Det var mange spennende
atspredelser i pausene mellom de til sammen 23 foredragene som foregikk i den flotte
Øysteinsalen i Erkebispegården.

Åpningssesjonen omhandlet bl.a. Alzheimers sykdom, moderne hjerneslagbehan-
ding og narkolepsi før det bar videre til omvisning i Nidarosdomen og riksregaliene.

Avdelingene både i Molde og Ålesund bidro med foredrag i tillegg til Trondheim
som toppet det hele med presentasjon av en av de viktigste studiene på lavgradige
gliomer de siste par tiår, presentert av Geirmund Unsgård, klinikksjef og professor i
nevrokirurgi. 

Det faglige programmet den
første dagen ble elegant av-
rundet med Joan Crespis fore-
drag «Den musikalske hjer-
nen». Deretter var det duket
for festmiddag i ærverdige
Banksalen i Kongens gate,
der det ble servert nydelig,
kortreist mat og vin fra litt
lengre unna. Stemningen var
det ikke noe å si på, bildene
fra middagen taler for seg. 

Tema lørdag formiddag var
basalganglier og MS og inklu-
derte blant annet Sigrid Botne

Kari Anne Bjørnarå og Kirsti Alvik vurderer nye nevrologkostymer 

Arrangementskomiteen: Barbara Ratajczak, Sigrid Botne Sando, Geir Bråthen, Gøril Rolfseng Grøntvedt,
Eylert Brodtkorb og Kristin Wesnes. 

Hans-Jørgen Johnsen og Ragnar Stien
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Vinnere av Novartis forskningsstipend: Ingvild Sørum Leikfoss, Agnes Elisabeth Nystad og Andreas
Lossius sammen med Jean-Michel Gaullier fra Novartis og Anne Hege Aamodt fra NNF-styret. 

Novartis forskningsstipend
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Sandos solide presentasjon av Wilsons sykdom før nevroradiolog Kjell-Arne
Kvistad viste en rekke finesser med MR-diagnostikk av basalgangliesykdom.
Temabolken med MS omfattet ny medikamentell behandling, pågående forsknings-
prosjekter og St. Olavsmodellen for MS-omsorg før Novartis’ forskningsstipend
innen MS ble delt ut for første gang. Prisvinnerne var Andreas Lossius (OUS/Ahus),
Ingvild Sørum Leikfoss (OUS) og Agnes Elisabeth Nystad (Haukeland universitets-
sykehus). 

Ettermiddagen lørdag var viet epilepsi og religion, ledet an av professor Eylert
Brodtkorb og avdelingssjef Geir Bråthen med solide bidrag fra flere i deres gruppe.
En tur med veterantrikk fraktet gjestene til Lian restaurant hvor ”trønder-tapas” stod
på menyen og kunne nytes med storslått utsikt. 

Glade deltakere på bybroen i Trondheim.

Omvisning på St. Olavs Hospital
og påfølgende guidet tur i det histo-
riske Trondheim søndag formiddag
avsluttet årets vårmøte. Vi retter en
stor takk til arrangørene med Gøril
Rolfseng Grøntvedt, Sigrid Botne
Sando, Barbara Ratajczak, Kristin
Wesnes, Eylert Brodtkorb og Geir
Bråthen i spissen!

På vegne av NNF-styret, 
Anne Hege Aamodt og
Kari Anne Bjørnarå

Joan Crespi foreleser



11

Glimt fra Vårmøtet 2013

10 11



Glimt fra Vårmøtet 2013

12 13

Nytt nettsted med fokus på MS og nevrodegenerasjon  

www.nevron.no
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SPIRIT er et web-basert selvhjelpsprogram

for deg som lever med multippel sklerose (MS).

Gjennom positiv psykologi kan SPIRIT lære deg

øvelser og teknikker for å takle negative tanker,  

mestre stress og forsterke dine sterke sider.

Programmet fokuserer på hvordan du kan 

få en bedre hverdag og bli mer fornøyd 

med livet.

 

SPIRIT er gratis å bruke og helt uten reklame.

For mer informasjon gå inn på ms-guiden.no.

Programmet er basert på forskning og psykologi for 
personlig forandring. SPIRIT er laget av norske psyko-
loger og helsepersonell og effekten av komponen-
tene i programmet er dokumentert i kliniske studier.

GENZYME NORGE, Strandveien 15, Postboks 133, 1325 Lysaker. Tlf 67 10 71 00. www.genzyme.no

N
O

-M
S-

13
-0

5-
01

    

 

Programmet er basert på forskning og psykologi for 
personlig forandring. SPIRIT er laget av norske psyko-
loger og helsepersonell og e�ekten av komponen-
tene i programmet er dokumentert i kliniske studier.

GENZYME NORGE, Strandveien 15, Postboks 133, 1325 Lysaker. Tlf 67 10 71 00. www.genzyme.no

N
O
-M

S-
13

-0
5-
01

14



Utdrag av referat fra styremøte i NNF 
14 mai - 2013 i Legenes Hus

Oppsummering av nevrodagene 2013
Nevrodagene oppnådde god oppslutning fra medlemmene samtlige dager. Lokalene
var nye for oss, men det fungerte rimelig bra. Likevel var det en del spontane tilbake-
meldinger om at lokalene ikke var så hensiktsmessige som på tidligere arrangørsted
(Ingeniørenes Hus). Det gikk dels på størrelsen av salen og lydforhold, men også 
utstillernes plassering og utforming av spiserom. Prismessig falt også tilbudet noe
dyrere på Oslo kongressenter.

Programmet ble av noen oppfattet som for tettpakket, og med for korte pauser, slik at
anledning til å diskutere med kolleger og oppsøke utstillerne på dermed ble for 
begrenset. Dette kan vi justere på til neste år. Det er mulig å flytte noen flere foredrag
til posterpresentasjon.

Inviterte foredragsholdere er også denne gang anmodet om å sende inn tema for fore-
draget som artikkel-format til Acta supplementet.

Nevrofesten ble også rimelig godt besøkt, om enn noe lavere deltagelse enn det forrige
året. Det medfører en del arbeid for styrets medlemmer å organisere og gjennomføre
denne festen, og vi får vurdere om en større del av arbeidet med arrangementet bør
settes ut til profesjonelle tilbydere. (Forslag om å høre med Ingeniørenes Hus om de
kan tilby en pakkeløsning).

Evaluering av hjerneuken 2013
Grunnet forberedende arbeider med nevrodagene opplever ikke styrets medlemmer å
ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp intensjonen om utadrettet aktivitet innbefat-
tet informasjon og fremstilling av dagsaktuelle nevrologiske problemstillinger i me-
dia på en fullgod måte uken før nevrodagene. Noen innspill til media har det likevel
vært, men pressemeldingene førte ikke til eksponering som ønsket. Media krever en
tydelig dagaktuell vinkling eller profilering av saker for publisering. Dette må vi
være mer bevisste på neste gang. Det har imidlertid vært avholdt lokale arrangemen-
ter med folkemøter på en god måte mange steder. 

Orienteringssaker:
Økonomi: Regnskapet for 2012 gikk i rimelig i balanse. Inntekt fra utstillere på nevro-
dagene ble lavere enn tidligere år. 

Høringer:  Styret vil avgi høringsuttalelse vedrørende fremtidig spesialitetsstruktur i
utkast fra Helsedirektoratet. 

Nettsted og digitale medier: Aktuelle saker legges fortløpende ut på NNFs nettsted,
og alle medlemmer oppfordres til å følge med. På de sosiale medier NNFs facebook-
konto og twitter –konto er det registrert en gledelig økning av aktivitet etter nevrodagene. 

Generalplan for norsk nevrologi: Arbeidet med ny generalplan er i gang. Utkast
skal etter planen legges fram for neste Årsmøte.

Fellesmøte med spesialitetskomiteen: Styret vil se på muligheten for å beramme et
felles møte med spesialitetskommiteen utenom det årlige møtet under nevrodagene.

Varamedlemmer i NNF styret:  
Ifølge Dnlfs regler for valg i fagmedisinske foreninger skal det velges minst 4 styre-
medlemmer, og dertil varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Dagens modell for
NNF-styret med 7 valgte medlemmer; herunder vara for leder ved nestleder, bedøm-
mes å ivareta dette. Styret anser at det er behov for de 7 fullverdige styremedlem-
mene som er tildelt oppgaver som utfyller styrets samlede funksjoner, samtidig som
antallet sikrer beslutningsdyktighet ved frafall. Styret i NNF ser dermed ikke grunn
til å endre på valg-tradisjonen for styret i NNF.

Om forslag til opprettelse av nytt kompetanseområde for
Nevrohabilitering/Voksenhabilitering: 
Styret anbefaler at forslaget fra Medisinsk forening for intellektuell utviklingshem-
ning og habilitering (MIUH) om at Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten
kan godkjennes som et kompetanseområde i henhold til den nye spesialitetsstruktu-
ren.

Hjernens år 2014: 
Styrets hjerneårkomité har på tross av gjentatte henvendelser ikke mottatt tilfreds-
stillende svar fra European Brain Council om det europeiske initiativet til et euro-
peisk hjernens år 2014. Det er svært usikkert hva som skjer på europeisk nivå, og i
hvilken grad det i det hele tatt blir noen særlig europeisk aktivitet. Styret anser nå at
tiden er for knapp til å gå videre med dette arbeidet på nasjonalt plan, og overlater til
hjerneårkomiteen å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med et rent norsk ini-
tiativ til et fellesnordisk hjerneår 2015.

Nevrodagene 2014; lokalisering og innhenting av pristilbud: Styret vil i samsvar
med tilbakemeldinger fra Årsmøtet be Ingeniørenes Hus om et tilbud på neste års
nevrodager.

Foreningssaker
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Utdrag av referat fra styremøte i NNF 
13 september - 2013 i Bergen
Orienteringssaker 
Økonomi: NNF er forespurt av WFN om å yte økonomisk bidrag til studieopphold/
hospitantopplegg i Norge for nevrologer fra Afrika slik at disse kan lære om nevro-
logisk spesialisthelsetjeneste i ”high income countries”.  NNF ønsker å bidra, men
anser at kostnadene (anslagsvis kr. 50-80 000 per kandidat) vil kunne bli for store til
at vi kan forplikte oss for flere år av gangen. Det er innkalt til et møte i regi av WFN
om dette på kongressen i Wien. Kari Anne Bjørnarå vil delta på vegne av NNF.
Saken bør deretter bringes inn for Årsmøtet.

Høringer: Siden forrige styremøte 14.05. er det avgitt høringsuttalelse vedrørende
Helsedirektoratetes forslag til ny spesialitetsstruktur. 
Aktuelle saker som ligger ute til høring; 
- Høring - utkast til policynotat om oppgaveglidning. Legeforeningen sender utkast

til policynotat om oppgaveglidning på intern høring i organisasjonen. Styret i NNF
anser at dette er en generell problematikk og hvor NNF stiller seg bak 
Legeforeningens generelle vurdering.

- Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Legeforeningen 
har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til pasient
journallov og en ny helseregisterlov. Disse lovene skal erstatte dagens helse-
registerlov. Styret i NNF slutter seg til Legeforeningens utkast til høringsuttalelse,
og punkter som tilsier varsomhet når det gjelder hensyn til personvern, og at 
innsamling av helseopplysninger som hovedregel skal baseres på samtykke.

Status for arbeid med generalplan: Det er foretatt innledende gjennomgang av 
tidligere generalplaner. Lasse Pihlstrøm, som er leder for arbeidsgruppen, har inn-
kalt til møte for å etablere en plan for det videre arbeidet med ny generalplan.

Hjerneuken 2014:
De lokale arrangementene bør kunne gå som før. Styret har imidlertid sett sin be-
grensning i å engasjere seg i media uken før nevrodagene, da dette faller sammen
med betydelige forberedelser til nevrodagene. Styret vil derfor forespørre kolleger –
en ”hjerneukekomite” – om å påta seg oppgaven å skrive kronikker eller på annen
måte markere norsk nevrologi i nasjonale fora denne uken.

Nevrodagene 2014
Det er nå inngått avtale med Ingeniørenes Hus om leie av lokaler for Nevrodagene
2014.  Lokalene i Ingeniørenes Hus er nå restaurert, og skal kunne egne seg godt for dette.

Foreningssaker Styret i NNF har dessuten inngått avtale om at Årsfesten også arrangeres i
Ingeniørenes Hus. Vi tenker å innkreve et mindre beløp i inngangspenger for dek-
ning av deler av kostnadene til festen.

Tema for inviterte foredrag under nevrodagene ble drøftet. Styret fikk satt opp en
plan som imøtekommer flere innspill som styret har mottatt. Det faglige programmet
tegner også i 2014 til å bli omfattende, men vi vil søke å få til noe lengre pauser. Det
vil gi bedre muligheter for deltagerne til å diskutere med kolleger og oppsøke utstil-
lerne, noe som også er etterspurt i evalueringen av de foregående nevrodagene. 

Eventuelt
- NNF har mottat forespørsel fra WFN om å distribuere elektronisk nyhetsbrev 

(World Nevrology). Fremfor å gi ut mailadresser til medlemmene, besluttet styret
å legge ut link til nyhetsbrevet på nettstedet til NNF.

- Vårmøtet: Vårmøtet ble avholdt i Trondheim. Møtet hadde et bredt faglig og inn
holdsrikt sosialt program. Diskusjonen fremover blir likevel om det vil være til
strekkelig oppslutning om fremtidige Vårmøter, som etter omlegging av tids-
punktet for Nevrodagene, kommer tett på hverandre. Det er en mulighet for 
arrangøren å avholde Vårmøtet som et Høstmøte. Noe av formålet med
Vårmøtet/Høstmøtet er at den lokale arrangøren skal sette agenda og gjøre seg 
kjent, og som kan fremme samhandling og bygge nettverk mellom avdelinger. 
Styret foreslår å spørre Helse-Nord, som står for tur som neste Vårmøte-arrangør 
2015, om de er beredt til å ta utfordringen, eller om ordningen bør evalueres på ny
i Årsmøtet 2014.

- FAME konstituerer seg for ny periode. Jana deltar fortsatt fra NNF.



Nevrologisk avdeling 
Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Av Espen Dietrichs

Ved fusjonen av Oslo universitetssykehus ble de nevrologiske avdelingene på
Rikshospitalet og Ullevål slått sammen til én avdeling. Dessverre er dette i all ho-
vedsak bare blitt en administrativ sammenslåing siden vi ikke i samme omgang har
fått et felles sted å være. Undertegnede kjører trikk frem og tilbake mellom sykehu-
sene, men ellers har de aller fleste ansatte arbeidsplass knyttet til bare én av lokalisa-
sjonene. Erik Taubøll har funksjonen som stedfortreder og stedlig leder for
Rikshospitalet. Begge de to gamle avdelingene ble krympet litt i forbindelse med fu-
sjonen, men etterspørselen etter nevrologiske tjenester har bare økt.  Nevrologisk av-
deling er regionsavdeling for Helse Sør-Øst og har dessuten områdeansvar i nevrolo-
gi for over en halv million av Oslos innbyggere.

Presentasjonen Nøyaktig halvparten av alle innleggelser ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitets-
sykehus er ”regionspasienter” og pasienter knyttet til nasjonale funksjoner, altså 
pasienter som ikke tilhører vårt eget sykehusområde. Disse pasientene behandles i all
hovedsak på Rikshospitalet, som således har sengeposten for regionale og nasjonale
funksjoner. Siden de to halvdelene av avdelingen er både fysisk adskilte, temmelig
ulike og i praksis nærmest fungerer som separate avdelinger, velger vi å presentere
dem hver for seg i Axonet. 
Avdelingen har en lang historie på Rikshospitalet. Det var Norges første nevrologiske
avdeling, og også i internasjonal målestokk er avdelingen gammel. Faktisk er den
sannsynligvis verdens nest eldste universitetsavdeling i vår spesialitet. Nevrologisk
avdeling ved La Salpêtrière i Paris var først ute, og Jean-Martin Charcot ble i 1882
den første professor i klinisk nevrologi. Et drøyt tiår senere ble universitetsfunksjonen
i nevrologi etablert i Kristiania: Christopher Blom Leegaard ble utnevnt til 
docent i nevrologi på Rikshospitalet i 1893, og til professor og avdelingsoverlege for
den nye nevrologiske avdelingen i 1895. Georg Herman Monrad-Krohn overtok som
avdelingsoverlege og professor i 1922, Sigvald Refsum i 1954, og Rolf Nyberg-
Hansen i 1978, før undertegnede tiltrådte i 2002.
En stor andel av pasientene på sengeposten på Rikshospitalet i dag, er second opinion-
pasienter henvist fra andre sykehus. 

»

Mange av legene på Rikshospitalet samlet på legemøte. Fra venstre billedkant og rundt bordet sitter Merete Lyngstad
Brechan, Torhild Warncke, Emilia Kerty, Line Sveberg, Sigrid Svalheim, Vidar Gundersen, Espen Dietrichs (avde-
lingsoverlege), Erik Taubøll (stedfortreder/stedlig leder), Mona Skjelland, Mirza Jusufovic, Anne Hege Aamodt,
Anastasia Lorentzen, Silje Alvestad, Henriette Johansen, Vilde Stangebye Larsen, Inger Marie Skogseid, Lars
Aamann, Christian Lund og Kristin Ørstavik.
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Derfor har også sengeposten på Rikshospitalet en pasientsammensetning som skiller
seg markert fra andre nevrologiske avdelinger i Norge. Mange av innleggelsene er
elektive, men vi har også en del øyeblikkelig hjelp, både som direkte innleggelser og
som overføringer av kritisk syke pasienter fra andre sykehus i regionen. Dessuten
foregår intraarteriell trombectomi hos slagpasienter på Rikshospitalet, og en viktig
del av vaktarbeidet er knyttet til denne funksjonen, som har døgnkontinuerlig ser-
vice. På Rikshospitalet har vi 8-delt tilstedevakt for leger i spesialisering og 7-delt
bakvakt for overleger (som har hjemmevakt om natten).

Sengeposten er delt i tre enheter: Generell nevrologisk enhet, bevegelsesenhet (med
blant annet nasjonal funksjon i forbindelse med dyp hjernestimulering) og regional
cerebrovaskulær enhet. Det er egne overleger knyttet til hver av enhetene, mens leger
i spesialisering bytter enhet av og til for å bli kjent med alle de forskjellige pasient-
gruppene. Nevrologisk poliklinikk er formelt organisert som én seksjon på tvers av
de to lokalisasjonene, men Olaf Aaserud har den dalige ledelsen av den delen av po-
liklinikken som ligger på Rikshospitalet. Den inkluderer også spesiallaboratorier for
cerebrovaskulære sykdommer og nevrourologi, samt egne team for blant annet epi-
lepsi, Huntingtons sykdom og ALS. Klinisk nevrofysiologi er også organisert som en
seksjon på tvers av sykehusene, og seksjonen inkluderer også kompetansesenter for
muskelsykdommer. Kristin Ørstavik er seksjonsleder. 

Ellen Jørum er enhetsleder for Klinisk nevrofysiologisk laboratorium på Rikshospitalet,
som blant annet har stor aktivitet innen EMG, mikronevrografi og autonome tester.
Universitetsdelen av avdelingen har seks professorater og to åremålsstillinger som
kliniske stipendiater. Det er to kull medisinerstudenter hvert år, og Rikshospitalet har
nevrologiundervisningen for den største andelen av hvert kull.

Forskningsaktiviteten er også høy, med en rekke PhD-kandidater og post-docs.
Fokus i forskningen er blant annet på epilepsi (Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Kjell
Heuser, Sigrid Svalheim, Line Sveberg og deres samarbeidspartnere), cerebrovasku-
lære sykdommer (David Russell, Christian Lund, Anne Hege Aamodt, Mona
Skjelland m. fl.), nevropatisk smerte (Ellen Jørum, Kristin Ørstavik, Torhild
Warncke m. fl.), myasthenia gravis (Emilia Kerty m. fl.) og bevegelsesforstyrrelser
(Espen Dietrichs, Mathias Toft, Inger Marie Skogseid, Mona Skjelland, Emilia Kerty
m. fl.). Alle forskergruppene har også utstrakt samarbeid både med nasjonale og
internasjonale kolleger, dels i form av omfattende forskningsnettverk. Flere av disse
ledes fra avdelingen selv.

Nylig kunne forskere fra Nevrologisk avdeling flytte inn i nye laboratorielokaler i
Domus Medica II – et nytt forskningsbygg som henger sammen med Preklinisk
Bygg på Universitetet, og som således er direkte knyttet til Rikshospitalet gjennom

14 15

Flere forskergrupper har fått innpass i de nye laboratoriene i Domus medica II. Her er fra venstre
Tone Berge (post-doc i MS-forskning og daglig leder ved forskningsenheten for nevrofag), Aina
Rengmark Haugen (bak; post-doc parkinsonforskning), Ingvild Sørum Leikfoss (PhD-kandidat MS)
og Line Melå Jacobsen (post-doc smertegenetikk).

»

Avdelingssykepleier Pirjo Suominen og postsekretær Beate Rasmussen på Nevrologisk sengepost 
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innelukkede gangbroer. Disse nye 
lokalene huser forskere både fra
Ullevål- og Rikshospital-delen av av-
delingen. På Ullevål har det gjennom
årene utviklet seg en felles nevrogene-
tisk plattform der forskere fra flere
grupper har kommet sammen, blant
annet MS, ataksi/spastisk paraparese,
myasthenia gravis og hodepine/spina-
le lidelser/smerte. Etter at avdelingen
ble fusjonert, har denne felles nevro-
genetiske plattformen ekspandert til
også å inkludere genetisk forskning
på bevegelsesforstyrrelser, epilepsi og
myastheni fra forskningsgruppene på
Rikshospitalet. Og nå har altså alle
disse fått muligheten til å flytte sam-
men i nytt laboratorium, der vi allere-
de ser at det etableres et kreativt forskningsmiljø fra hele avdelingen, og med nær
kontakt også til de prekliniske miljøene. Vi har da også et nært vitenskapelig samar-
beid med preklinikken, blant annet med to ansatte(Vidar Gundersen, Erlend
Nagelhus) som har kombinerte stillinger, dels knyttet til Nevrologisk avdeling og
dels til Institutt for Preklinisk medisin.

24 35

Domus medica II er et nytt forskningsbygg i tilknytning til Preklinisk Bygg og Rikshospitalet,
med arealer både for Universitetet og Oslo universitetssykehus.

Ett av avdelingsoverlegens kontorer.
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Kokebok med nevrologisk tilsnitt

Av Espen Dietrichs

NNF’s leder Are Brean har skrevet kokebok. ”Studentkokeboka” har oppskrifter
tilpasset et studentbudsjett og skal i følge baksideteksten gi deg både matkunn-
skap, smarte triks og oppskrifter på rimelig, rask, god og sunn mat – som også er
god hjerneføde. Og det tror jeg den gjør! Boken er blitt riktig trivelig lesning.
Allerede i Intro forteller Are at du ikke bare skal fø på kroppen, men du skal fø
hjernen også. ”Som student er det kanskje det viktigste du gjør. Sammenlignet
med andre aper har mennesket en hjerne som er diger – og sulten.”  Han argu-
menterer for at et variert kosthold, mest mulig uten halv- og helfabrikata, er det
hjernen trenger – ikke vitaminpiller, trylleeliksirer og ekstremdietter. Og opp-
skriftene i boken er en nøkkel til å spise smart for å bli smart!

Bokanmeldelse
Axonets redaktør mottok boken rett før bladet skulle i trykken, så jeg har 
naturlig nok ikke fått prøvd ut noen av de 80 oppskriftene. Men de ser varierte,
enkle og gode ut, og de er delikat avbildet av medforfatter Sverre Aurstad.
Forfatterne har til sammen syv barn. Fire av dem er studenter – og altså midt
i målgruppen for denne boken.  Men boken har ganske sikkert oppskrifter og
tips som vil være kjærkomne langt utenfor studentenes rekker.

Tidligere har Are interessert seg for – og skrevet om - oppskrifter basert på
hjerne. Denne gang holder han seg til å skrive om oppskrifter på hjerneføde,
selv om også gamle norske fangstmenns isbjørnhjernepannekaker blir nevnt.
Oppsettet i boken er enkelt og oversiktelig, med én matrett beskrevet og av-
bildet på hvert oppslag (motstående sider). Oppslagene begynner med en kort
og ledig innledende tekst. Deretter kommer ingrediensene og en lettfattelig
beskrivelse av hvordan du gjør, samt et avsnitt med mulige varianter av den
beskrevne retten. Ekstra morsomt er det lille avsnittet med ”trivia” nederst på
siden. Her kan du lese om alt fra matvarenes opprinnelse, via produksjon av
tarmgass (under ertesuppe), til Elvis Presleys kinnskjegg (koteletter).

 Jeg tror det er mange som vil ha stor glede av ”Studentkokeboka” og dens
lettfattelige oppskrifter, både teoretisk i form av ernæringskunnskap og rent
praktisk i matlagingen. Her finner du mat, kultur – og matkultur. Og med 
en stikkordliste som starter med Aleksander den store og slutter med Yangtze-
elven og Åreforkalkning!

Oppslag fra kokebok
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Are Brean og Sverre Aurstad: 
Studentkokeboka. 
189s, ill. | Kr. 249,-
Kom forlag, 2013. 
ISBN 978-82-93191-13-1



Oppsporing av et dobbelt forbilde

Mannen bak Hansemann og
Vesle-Gabriel fra Amalie Skram. 

Av Bjørnar Hassel

Presentasjon av en pasient
I femte kapittel av «S.G. Myre» (1890), tredje roman i Amalie Skrams
«Hellemyrsfolket», oppdager hovedpersonen, Sivert, en hoiende ungeflokk i et
smau. Det er tydelig de mishandler noen. En kone griper inn: «La’ nu det arme
guttebarne’ få være i fre’ der!». «Dokker sku’ skjemmest, Dokker, så Vorherre har
gjort både friske og færdige, te fare sålissen avste’ med en trave så han, så hver-
ken kan snakke eller slå ifra seg!»(1). Sivert kommer til og ser at det er hans
egen fetter, Hansemann, som ligger der i rennesteinen, gjennomvåt og skitten. 
Hansemann er «en liten vissen gutteskikkelse med et umåtelig stort hode».
Ansiktet er «blått og fordreiet», og fråden siver ut av munnvikene. Han biter seg
i underleppen med bittesmå, brune tenner. Når Sivert prøver å få ham på føttene,
synker han ned som en bylt og velter seg i krampetrekninger. Sivert blir nødt til
å bære ham hjem, noe som ikke er vanskelig, for «han veier ikkje mange mar-
kene, stakkaren, skjønt di seier, han ska’ være over 16 år». Senere får vi høre mer
om hvor puslete han er; han har en «kyllingspinkel hals», «rørtynne arme» og
«sprukne små hender». 
Jeg som skriver dette, arbeidet en tid med multihandikappete, dvs. mennesker
som både har fysiske og psykiske hindringer for å leve selvstendige liv. Etter å ha
lest Hellemyrsfolket forsøkte jeg å diagnostisere Hansemann nærmere (2). Det
store hode gir mistanke om hydrocefalus. Vi forstår at han har epilepsi, noe
Sivert bekrefter ved å kalle anfallene for «begavinger», en betegnelse på epilep-
tiske anfall (3). Vi må også tro at han er psykisk utviklingshemmet, siden han i
følge konen i gaten ikke kan snakke. Dette inntrykket blir bekreftet av en annen
kone, som kaller Hansemann «en tussete unge». 
Denne sommerettermiddagen i 1856 var Hansemann på vei hjem fra verkstedet
med et blikkspann han hadde laget. Under skamferingen i rennesteinen holder
han spannet høyt over hodet for å beskytte det.  Spannet er en gave til moren. Men
hun er ikke imponert. Til Sivert sier hun at det er svennen på verkstedet som har
gjort det meste. Hun holder ikke «tussingen» for å være i stand til noe som helst.
Alt dette styrker våre antakelser om at det er en hel del mentalt i veien med

Nevrolitterært

Hansemann. Medisinsk passer alt: hydrocefalus kan gi psykisk utviklings-
hemming og epilepsi (5,6) og kan innebære at kroppsveksten blir hemmet om
hypothalamus og reguleringen av veksthormonutskillelsen blir skadet (7).
Mangel på veksthormon forklarer også hvorfor huden er tynn og sprukken og
hvorfor har slike «bittesmå, brune tenner» trass i sine 16 år: mangelen forsin-
ker frambruddet av de permanente tennene. 
Men så tar fortellingen en uventet vending. Det viser seg at Hansemann kan
snakke. Han sier «Mi ha, mi ha» og mener «jeg vil ha» og «Mi ot de» som 
betyr «jeg har gjort det»; det er blikkspannet det dreier seg om. Og det han
sier, blir ledsaget av kraftige gestikuleringer: han klasker den ene neven i den
andre for å vise hvordan han har hamret og banket mens han laget spannet, og
han peker dels på seg selv og dels på moren for å få fram at det er hun som
skal ha det. Hvorfor gestikulerer han sånn? Er det et slags tegnspråk? Kan
han være døv? Det ville forklart både gestikuleringen og den uklare diksjo-
nen. Når moren sier at hun forstår at det er hun som skal ha spannet, smiler
Hansemann og nikker, så vi tror han har hørt det hun sier, men de to har nok
ansiktene vendt mot hverandre, så han kan ha lest på leppene. En vanlig årsak
til hydrocefalus var (og er) encefalitt i fosterlivet eller meningitt i barneårene.
En vanlig konsekvens av slike infeksjoner er døvhet (5). 
Men her er mer: «Spe, spe, spe», stammer Hansemann når han vil si «spannet»
og blir rød av anstrengelse og skjærer «fæle grimaser». 
Disse taleforsøkene ledsages av noen aparte bevegelser: han spriker med
fingrene og beveger dem i forskjellige retninger. Det lyder atetotisk og tyder
på cerebral parese. Mht. differensialdiagnoser kan vi sette sammen det rudi-
mentære språket og de pussige fingerbevegelsene med dette at han søker kon-»

Ungeflokk i gaten (4) – i strøket der Sivert oppdager ungeflokken som plager Hansemann.

Liten gutt med vannhode.
Fra Hess, 1922 (8).
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En av oppføringene i fattigmanntallet. Under Hans Petter Hansens navn står
det «Idiot» i parentes. Nils Tvedt (gift med Hans Petters tante Kari) er fosterfar.

takt med yngre barn. Det kan tyde på autisme, noe som også opptrer ved hydroce-
falus (9). En annen mulighet er at Hansemanns store hode skyldes at selve hjernen
er abnormt stor (makroencefali), for eksempel pga medfødt metabolsk sykdom
som kan gi både psykisk utviklingshemming, cerebral parese og redusert kropps-
vekst (10).  Uansett hvilken tilstand han lider av, må vi spørre oss hvor psykisk ut-
viklingshemmet Hansemann egentlig er. Blir han kanskje feiltolket fordi han ser
rar ut med sitt store hode og magre kropp, høres rar ut med sin merkelige tale og
oppfører seg rart dersom han ikke hører hva folk sier og i ny og ne faller om med
kramper? Sannsynligvis. Men der andre reagerer med forakt, viser Sivert og
Skram oppmerksomhet og medfølelse: Sivert ser på Hansemann som er blitt lagt
til sengs i kottet sitt etter at han har gitt moren spannet. «Hans mine var så glede-
strålende, at Sivert syntes, han formelig ble vakker», skriver Skram. 

Medisinsk innramming
Skram rammer skildringen av Hansemann inn med beskrivelser andre personer i
en tilsynelatende liknende situasjon. Tidligere i boken hører vi også om anfall.
De skjer under skomaker Toftes svoveltale på vekkelsesmøte der han skildrer
helvete: «Tenk deg at hele ditt legeme blir oppskåret i hvert et lem og ledemot,
og at så alle innvollene dine og alle de blødendes lemmerne dine blir tilstrødd
med gloendes ildsluer, liksom når du strør salt og pipper i en rullepølse før du
syr ‘an sammen. Og så streng og nidkjær er Herren over synden, at om du bare
har bedrevet en eneste synd…». Damene i forsamlingen styrter om kull med
blåsprengte ansikter og vrir seg i kramper. Skram ironiserer over dem som én et-
ter én må bæres ut i hønsehuset: dét har til slutt preg av feltlasarett (1, s. 229-
231). Hansemanns anfall er så åpenbart annerledes. 
Senere treffer Sivert sin onkel Magne. Magne er pære full og temmelig hjelpe-
løs. Som Hansemann blir også han lagt til sengs, av kona Berthe. Ekteparet mis-
tet barna sine da de var små; det skyldtes vanstell. «…gu vet om di ikkje hadde
levd hvis om Magne ikkje hadde gitt di brennevin», filosoferer Berthe, men kon-
kluderer med at «Krek va’ di nu osså, fra di kom til verden av, så det va’ møkke
nøttigere at di dødde.» (1, s.259). Sammenliknet med den forfyllete Magne
framstår Hansemann som uskyldig og ren. 

Virkelig eller konstruert? 
Dersom vi skal forstå Hansemanns tilstand, ville det være nyttig å vite om
Skram har hatt en modell for ham, eller om hun har konstruert ham. Gunnar
Staalesen, medlem av Amalie Skram-selskapet, hadde et spor: Skrams egen
fetter het Hans Petter, vokste opp i samme strøk av Bergen som romanens
Hansemann, og det skal ha vært noe i veien med ham. 
Hans Petter Hansen ble født 23.7.1851 i Steinkjellergaten 13 (11) og døpt i
Korskirken 10.8. samme år (12). Dette at han ble døpt i kirken og ikke nød-
døpt hjemme, betyr at han var frisk som nyfødt. Men i folketellingene fra
1865 har han anmerkningen «Legems svaghed» (13) og i folketellingen fra
1875 står det «Lam seks Aar gammel».  Hans Petters far, Petter Andreas
Hansen, var, som Hansemanns far, gesell på Bryggen, dvs. at han hadde en
høyt betrodd stilling som regnskapskyndig (14). Hans Petters mor, Marte,
var søster av Amalie Skrams far. Hans Petter begynte på Stølen skole i 1861,
to år etter sine jevnaldrende, antakelig på grunn av sykdommen som førte til
hans «Legems svaghed». Karakterprotokollene, som nå er i Bergen byarkiv,
viser at han som en av 40 gutter ble undervist i staving og lesning, forstand-
søvelser, skriving og regning. I de første nedtegnelsene, fra april til juli 1861,
får han 6’ere i forstandsøvelser, skriving og regning, men 5 og etter hvert 4½
i lesing. Karakterskalaen går fra 1 («udmerket godt») til 6 («slet») i henhold
til systemet som den danske pedagogen Fredrik Plum innførte. Så går det
bedre. Etter 7 år på skolen får han 3 i lesning, geografi, regning og skriving
og 2 i religion og historie. Han har 2 i flid og 3 i oppførsel, og er blant de bes-
te i sin klasse. I 1867 blir han konfirmert. Han får kommentaren «Temmelig
brav», dvs. temmelig bra (15), mens alle de andre får spesifikke merknader
om evner, kunnskaper og flid. I 1875 er han i arbeid som sjauer (16). Da er
han 24 år. Men i 1882, er Hans Petter forsørget av Bergen fattigvesen og bor
på gården Kvamme i Alversund, i traktene der hans mors familie kom fra.
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»

Til venstre Henrik Wergelands gate 21, der familien Hansen bodde i
Hans Petters skoletid. Til høyre Stølen skole i Ladegårdsgaten 19.



romanen «Sjur Gabriel». Ett av barna vokste ikke opp: Vesle-Gabriel. Han
var Sjur Gabriels øyensten og store glede i livet. «Det moren [Oline] søkte i
brennevinet, hadde faren i Vesle-Gabriel». «Denne lyse krøllete gutt med det
store hode og den magre kropp var det, som gav mening i hans trelldom og
slit og blidnet hans kummerfulle tilværelse» (18). Gutten blir bare 6 år gam-
mel. En dag er han «hes i halsen», og når han gråter, kommer en uhyggelig
lyd, «som støt i en rusten trompet». Senere er det som om han vil kveles.
Doktoren antar det er «strupehoste», altså krupp, dvs. difteri (19). I løpet av
et døgn er han død. Det er flere opplysninger som får en til å stusse. Denne
6-åringen har et stort hode og en mager kropp. Det minner om Hansemann,
som er en «en liten vissen gutteskikkelse med et umåtelig stort hode», og om
Hans Petter, som ble «lam 6 år gammel». Hans Petter har nok hatt en drama-
tisk febersykdom, om enn ikke difteri, som neppe gir CNS-infeksjon.
Amalie Skram var 11 da fetteren ble syk og fikk sin lammelse. Det må ha
rystet den mottakelige piken og gitt henne noen varige, dystre minner. Slik
kan Hans Petter ha blitt modell for Vesle-Gabriel som 6-åring og senere for
Hansemann som 16-åring.

Amalie selv?
Skram legger inn en pussig detalj i kapitlet om Hansemann. Moren hans he-
ter Ingeborg. Det het Amalies egen mor også. Så kan vi spørre om dette til-
feldig, eller om det peker mot en samklang, ikke bare mellom de to
Ingeborg’er, men også mellom barna deres. Romanens Hansemann er 

Steinkjellergaten 13, en fleretasjes murbygning fra 1890-årene (til venstre). På tegningen av
August Johannessen fra 1888 ses nr. 13 som det andre huset på høyre hånd, et enetasjes hus på
en høy mur. Her ble Hans Petter Hansen født i 1851. På bykartet fra 1880-årene ses trappen som 
løper parallelt med Steinkjellergaten. Skram skriver: «Sivert kravlet [med Hansemann over 
skulderen] oppad den steile tretrappe, som løp langs ved siden av den høye stenmur (…). 
Han sparket på gatedøren og ropte: «Skynd dokker og lukk opp der inne!».

»
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Fra 1886 bor han 1 km lenger sør i bygda, hos sin tante Kari og hennes mann
Nils på gården Nedre Tveiten. Han har fått betegnelsen «Idiot» i fattigmanntal-
let. Der bor han også under 1900-folketellingen, og nå er han oppført med en
«D» for «døv» (17). Ved neste folketelling (1910) er tanten og onkelen døde,
men de som har overtatt gården, familien Skare, har også overtatt ansvaret for
Hans Petter. Han er nå oppført med en «a»; den står for «aandssvag». 21. august
1912 dør han der på gården. Jeg ringte til Fredrikke Tvedt Jensen, f. 1924, som
vokste opp på Nedre Tveiten gård i Alversund. Hun husket å ha hørt om denne
mannen som ble kalt Hansemann. «Han var vel litt utenfor i denne verden»,
mente hun. «Han sto mest ute og hogde ved». Det var hennes besteforeldre (ekte-
paret Skare) som hadde overtatt ansvaret for ham. De var snille folk, og Hans
Petter trivdes godt hos dem. De hadde 16 barn som kunne passe på ham. Når
«Tilsynet» kom, de som skulle se til de utplasserte, rømte Hans Petter. Han var
redd de skulle ta ham med seg.
Nå begynner bildet av Hans Petter å passe med romanens Hansemann. Han er
«idiot», døv og «åndssvak». Han er en engstelig mann som ikke vil tilbake til
byen der han kanskje har hatt det vondt. Han trives med barna på gården. Det er
et ekko av romanen i dette. Av samtalen mellom Sivert og Hansemanns mor
skjønner vi at Hansemann ofte oppsøker barna i gaten for å «spelle seg», enda
han er mye eldre enn dem. Og kanskje peker tilhamringen av spannet som vi har
hørt om tidligere, fram mot vedkløyvingen som han drev med ute på tunet på
Nedre Tveiten. I 1883 dør mor Marte. I Bergen skifteretts registreringsprotokoll
for 1883 er boet beskrevet. Etter bankinnskudd, møblement, servise og sengetøy
er oppført to blikkspann som sammen med en messingmorter og andre enkle
gjenstander er taksert til kr 10,-. Ett av spannene hadde kanskje Hans Petter laget
til henne noen år tidligere?

En dobbelt modell?
Barna har vanskelige betingelser i «Hellemyrsfolket». De første vi hører om, er
ungene til fisker- og småbrukerparet Sjur Gabriel og Oline (kalt Småfylla) i 

«…den lille bakkete tverrgate til
venstre, hvor arbeiderboligen lå».
Her i krysset mellom Henrik
Wergelands gate og Arbeider-boli-
gen oppdager Sivert Hansemann i
rennesteinen.
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Alversund kirke, innviet 1879, tre år før Hans Petter flyttet til stedet. Her ble
han begravet i 1912  Foto Ann Kristin Flagtveit.

sårbar, sosialt utenfor og misforstått på grunn av sine handikap. Han er følsom,
full av kjærlighet og evne til glede. Med bakgrunn i det vi vet om virkelighetens
Hans Petter, kan vi si at han også er begavet, trass sitt idiotstempel senere i livet.
Det er tenkelig at Skram har gjenkjent flere sider ved seg selv hos Hansemann,
både følsomheten, gleden og sårbarheten. Hun var intenst livsglad, men også
redd for å bli oppfattet som «tussete» etter sine psykiske sammenbrudd og inn-
leggelser i psykiatriske sykehus (20). Om Skram ikke direkte er en modell for
Hansemann selv, er det rimelig å tro at hennes medfølelse med ham og våkenhet
for detaljene hos ham henger sammen med en likhet hun har følt mellom dem. 
Barn representerer håp for fremtiden. Når det går dårlig for mange av barna 
i Hellemyrsfolket understreker det håpløsheten som hviler over slekten. Noe 
håpefullt gikk tapt også da Hans Petter Hansen fikk sin lammelse og andre lyter
som seksåring. Likevel må vi tro han har følt at livet hans utviklet seg til noe
godt, der han stod på tunet og kløyvde ved, omgitt av en skokk snille unger på
Nedre Tveiten gård i Alversund. 

Takk til Gunnar Staalesen og Liv Køltzow for fruktbare spor, til Agnete
Schjønsby for undersøkelser i kirkebøker og folketellingslister, til Benedicte
Tjelle og Ragnhild Bottheim ved Bergen byarkiv bl.a. for klargjøring av Hans
Petters skolegang, til Arnfrid Mæland og Jo Gjerstad for hjelp med å forstå gam-
le bykart samt for August Johannessens tegning av Steinkjellergaten (1888), til
Cecilie Skauge Knoph og Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen for omfat-
tende dokumentasjon av familien Hansens liv, til Arne Solli ved Universitetet i
Bergen for søkemotoren Bergis og assistanse med den. 
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Nevrolitterær quiz nr. 13

Nevrolitterær quiz nr. 13 dreier seg om luftenchephalografi. Oppgaven denne gang er
innsendt av Ragnar Stien. Ragnar skriver:

De nevro-radiologiske metodene og diagnostikken har endret seg meget raskt de siste
20-30 årene. Bare de aller eldste av oss vil huske luftencephalografien. Vi tok ut ganske
store mengder spinalvæske og satte inn enda større mengder luft i subarachnoidal-
rommet. Vi fikk se noen skygger på røntgenbildene der luften fylte ventriklene.
Pasientene fikk skikkelig hodepine.

Det følgende sitatet er hentet fra en bok publisert i 1960. Forfatteren er en av forrige
århundres mest kjente i England. En av hans romaner ble til en kult-film, og han har
skrevet en meget god Shakespeare-biografi. Han snakket en rekke språk og foreleste
i lingvistikk ved flere universiteter. Han skrev også action-pregede bøker blant annet
en Bond-parodi. I tillegg var han en betydelig komponist.

I 1959 fikk han diagnosen hjernetumor mens han arbeidet i Malaysia. Han ble sendt
tilbake til England og gjennomgikk en omfattende utredning ved Queen Square. Der
fant de ikke noe galt med hjernen hans. Hans beskrivelse av luftencephalografi ned-
enfor er altså i høyeste grad selvopplevd.

«Edwin sat in a kind of pillory, his buttocks bare. The doctor had already announced
himself as a psychiatrist, here for a fortnight`s brush-up on his neurology. “A few
cc`s,” he soothed, “of cerebrospinal fluid.” The needle penetrated deep, Edwin`s 
vertebrae collapsed as before. “Nicely, nicely,” said the doctor. Soon a test-tube of
spine-gin flashed by.

“And then we restore balance. Having taken something out of your cerebrum, we 
proceed to put something in. Something quite harmless. Something that costs the 
hospital nothing. Air. Yes, air. This air will, after the manner of air, rise from its point
of entry up to the brain, circulating freely.

Edwin blir selvfølgelig kvalm, får dundrende hodepine samtidig som han blir rotert I
røntgenmaskinen. Han merker at luften bobler opp i hjernen. Hans klager blir møtt
med overbærenhet og antagelse av at dette må være ganske spennende: «It`s a funny
sort of sensation.»

Boken er sprudlende morsom, og tittelen synes å henspille på vår profesjon – noe
som ikke er helt riktig. Den inneholder også vittige iakttagelser fra sykesengen om-
kring nevrologer og det å ligge i en nevrologisk avdeling.

Så – hvor er dette hentet fra?  Som vanlig tilkommer stor heder, ære og hyggelig om-
tale 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. 12

Forrige nummers nevrolitterære quiz voldte åpenbart mange en del besvær, og det
tok lang tid å fylle hele seierspodiet. Og dette til tross for at boken er skrevet av en
av Sveriges og Skandinavias fremste krimforfattere: Leif GW Persson. Boken heter
«Den døende detektiven» og innholdet har et sterkt cerebrovaskulært preg. Den som
er rammet av slag, er bokens hovedperson og Perssons kjente stjernedetektiv
Johansson. Men hvordan det går, trenger vi jo ikke å røpe her – i tilfelle noen får lyst
til å lese boken.

Raskest ute denne gang var Torgrim Sørnes – som er gynekolog og selv forfatter. På
spørsmål om hvordan det har seg at en gynekolog kaster seg over Axonet umiddel-
bart etter at det er sendt ut, opplyser han at han er godt inngiftet i NNF og har vært
det i 26 år!

Gull: Torgrim Sørnes

Sølv: Anette Storstein

Bronse: Ragnar Solhoff

Fjerdeplass: Arnstein Sekse

Femteplass: Agnes Balint Bjørke

Sjetteplass: Chantal Tallaksen

Varme gratulasjoner til vinnerne!

ed red

Utdraget var hentet fra Leif GW Perssons
bok «Den døende detektiven»

Denne gangs vinner: Torgrim Sørnes

? ?
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