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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

Hvis du leser dette, vil jeg gjette på at du først har bladd litt i bladet og sett på bildene.
Sjekket om det er noen du kjenner som er avbildet eller har skrevet noe. Axonet er en
uhøytidelig publikasjon, litt som en skoleavis. Både form og innhold har kanskje et
noe hjemmesnekra preg. Det er lett å komme på trykk for den som har noe å formidle,
men tradisjonen har vært at klassisk fagstoff har en bedre plass andre steder. 

Det er betydelig variasjon mellom publikasjonene som utgis av ulike fagmedisinske
foreninger i Norge. Noen fremstår langt mer seriøse enn Axonet, med artikler som nær-
mer seg det man finner i medisinske tidsskrifter, et større format og en strammere lay-
out. 

En fornyelse av Axonet har også vært diskutert flere ganger, men foreløpig har vi valgt
å beholde det nåværende formatet. Medlemsmassen er stor og sammensatt, og det er
neppe mulig å treffe alle like godt. Håpet mitt er likevel at Axonet i sin nåværende
form bidrar til å knytte nevromijøet sammen. At det blir bladd i mye, og lest en god del
også. 

Husk at også du er velkommen til å bidra! Send inn artikler, leserbrev, gratulasjoner,
bilder eller annet stoff – og ønsker du bare å gi en tilbakemelding er det også interes-
sant og hyggelig!

Takk for 2022!
Lasse



Ledeŕ n har ordet

2022 var et dramatisk år, med en krig i Europa som kjennetegnes av en brutal krigs-
makts systematiske angrep på sivile. I tillegg til varme tanker til befolkningen, går
også mine tanker spesielt til de ukrainske kollegene som under svært vanskelige for-
hold gjør jobben for sine nevrologiske pasienter. Og til deres pasienter, som ikke bare
lider under redusert oppfølging som følge av krigen men også mangel på medisiner.
Måtte 2023 bli et bedre år for dem!

Så ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nyttår. Måtte det ikke bli for travelt
på jule- og nyttårsvakter, slik at alle får noen fine stunder i familie og venners lag
med god mat og drikke. Vit uansett at dere gjør en strålende jobb for norsk nevrologi,
uansett hvor dere er. Og dere trengs. Som det sies i Hamlet: ”For some must watch,
while some must sleep. So runs the world away”

Julehilsen fra Jana

 Leder’n har ordet

Kjære kolleger!

Jeg vil først og fremst på vegne av styret få takke for et fint «Nevroår» 2022! Etter
pandemiens påtvungne avstand og isolasjon, ble 2022 året da vi igjen kunne se hver-
andre på «ordentli’». Og det var kjekt. Høydepunkt for oss i styret var Nevrodagene
i mars og Vårmøtet i Bergen i mai 2022, samt at vi var veldig glade for de som i en
travel høst likevel klarte å bidra til en fin hjerneuke i uke 47.

Som tidligere nevnt i denne spalten, lyser tallene i de fleste avdelingers budsjetter 
ildrødt for tiden. Dette er krevende, ikke minst fordi det kan virke som om det å
komme i økonomisk pluss alltid innebærer et faglig og utviklingsmessig minus. Det
gjør noe med miljøet, det gjør noe med trivsel. Enkelte steder er det blitt drastiske
innstramminger i for eksempel reisestøtte, og noen har spurt om ikke NNF kan
springe inn her. Som en medlemsbasert forening, drevet av dere alles kontingent, er
det dessverre ikke mulig, med mindre vi alle betaler mye mer i kontingent i fremti-
den. Vi kommer vel heller ikke bort ifra at det faktisk er helseforetakenes lovpålagte
plikt å videreutvikle sine medarbeideres kompetanse.

Vi vil derfor innstendig oppfordre dere medlemmer: Meld fra på arbeidsplassen eller
«i linjen» når kompetanseutvikling settes på vent, utdanning nedprioriteres osv! Sett
gjerne NNF på kopi, vi kan bidra til å få løftet dette via Legeforeningen. Kun slik
kan rammer endres og kritikkverdige forhold belyses.
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FUN
Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi 

FUN er en del av Norsk nevrologisk forening. 
FUN har opprettet en ny Facebook-side der du kan
finne nyttig informasjon for LISer, yngre nevrologer
og veiledere. Målet til FUN er å bidra til utdanning 
av gode nevrologer.

Sjekk Facebooksiden til FUN!
https://www.facebook.com/fagutvalg.nevrologi/

« Etter pandemiens påtvungne 
avstand og isolasjon, ble 2022 året 

da vi igjen kunne se hverandre på «ordentli’ »

« Meld fra på arbeidsplassen eller «i linjen» 
når kompetanseutvikling settes på vent, 

utdanning nedprioriteres »



Nevrolognytt

Glimt fra hjerneuken 2022

OUS arrangerte under Hjerneuken to folkemøter med tidligere NNF-leder Anne Hege
Aamodt som primus motor. Hodepine Norge var medarrangør på hodepine-møtet som 
åpnet Hjerneuken 21.11. og alle brukerorganisasjonene i hjerneslagfeltet – både LHL
Hjerneslag, Afasiforbundet, Landsforeningen for slagrammede og Norsk forening for slag-
rammede – deltok på hjerneslagmøtet 24.11. sammen med fagmiljøet. Hodepinemøtet
hadde også besøk av Stortingspolitiker Marian Hussein som har engasjert seg ekstra i 
migrenebehandling og bidratt til endringen av blåresept-reglene rundt CGRP-hemmere. 

Maria Argren holder foredrag under hodepinemøtet.

N e v r o l o g n y t t
Representanter fra alle brukerorganisasjonene innen hjerneslag sammen med Mona Skjelland og Anne Hege Aamodt.
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N e v r o l9

   

For mer informasjon om 
neuroscience skann QR-koden 
for registrering til vårt nyhetsbrev

Novartis Norge AS
PB. 4284, Nydalen, 0401 OSLO
+47 23 05 20 00  www.novartis.no
NO2109288427

Vi forsker innen 
Neuroscience

    
   

    

  
    
      

Stor oppmerksomhet om debattartikkel
En debattartikkel i Tidsskriftet om hjerneslagsymptomer hos kvinner fikk under
Hjerneuken stor oppmerksomhet fra nasjonale medier og ble omtalt blant annet på
NRKs nettsider, Nyhetsmorgen og i radioprogrammet Ekko. 

Forfatterne Karianne Larsen, Maren Ranhoff Hov, Else Charlotte Sandset og Ida Bakke. 
Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse



N e v r o l

Bergenkonferansen 2022
Bergenkonferansen 2022 ble arrangert 3.- 4. november på Grand Terminus.
Konferansen ble arrangert for 16.gang med slagengasjerte leger fra hele landet. 
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NSO-styret her med nyinnvalgte og tidligere styremedlemmer: Martin Kurz (SUS), Marianne
Altmann (AHUS), Annette Fromm (HUS), Arnstein Tveiten (Sørlandet sykehus), Agnethe Eltoft
(UNN), Maria Carlsson (Nordlandssykehuset), Guri Hagberg (OUS), Anne Hege Aamodt (OUS)
og Fredrik Ildstad (St. Olavs hospital). Ole Morten Rønning (AHUS) ikke tilstede på bildet. Anne
Hege Aamodt og Ole Morten Rønning går ut av styret, Guri Hagberg og Marianne Altmann er
nye styremedlemmer.

Dysport®  
(Clostridium botulinum type A toksin-hemagglutininkompleks)

300 U
Er nå også tilgjengelig i

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Oppskriftsprodukt 

fra 1. november 2021 | Artikkelnummer: 048623

Dysport® «Clostridium botulinum type Atoksin» pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Reseptgruppe: C.
Dosering: Skal kun injiseres av lege med relevant spesialkompetanse. Ved flere lokale injeksjoner, f.eks. i både øvre og nedre ekstremiteter, må maks. anbefalt kroppsdose tas med i vurde-
ringen. Se SPC for utfyllende informasjon om dosering. Tilberedning/Håndtering: Instruksjoner for rekonstituering er spesifikke for hver indikasjon. Skal ikke blandes med andre legemidler 
enn steril natriumkloridoppløsning (9 mg/ml). For mer informasjon, se SPC. Administrering: Fokal spastisitet i øvre lemmer hos voksne og spastisk torticollis: I.m. Spastisitet hos barn 
med cerebral parese: I.m. i leggmuskelen. Blefarospasme og hemifaciale spasmer: S.c. Aksillær hyperhidrose: Intradermalt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Anbefalt dosering og administreringshyppighet skal ikke overskrides. Risiko for bivirkninger relatert til spredning av toksin langt fra administreringsstedet kan reduseres 
ved å benytte laveste effektive dose og ikke overskride anbefalt dosering. Svært sjeldne tilfeller av død, av og til forbundet med dysfagi, pneumopati og/eller ved signifikant asteni, er sett. 
Forsiktighet ved svelge-/pusteproblemer, sykdom som gir nedsatt nevromuskulær transmisjon (f.eks. myastenia gravis), forlenget blødningstid, infeksjon eller betennelse på injeksjonsstedet. 
Pasient og pleiere må informeres om nødvendigheten av øyeblikkelig medisinsk behandling ved svelge-, tale- eller pusteproblemer. Intervall mellom injeksjonene bør være minst 3 måneder. 
Boosterinjeksjoner bør ikke gis. Skal ikke brukes ved fiksert kontraktur. Barn: Mulig fjern spredning av toksin er sjeldent sett, særlig ved høyere doser enn anbefalt, men også ved anbefalt 
dose. Dødsfall har forekommet, noen ganger assosiert med aspirasjonspneumoni. Ekstrem forsiktighet utvises ved signifikant nevrologisk debilitet, dysfagi eller barn som nylig har hatt aspira-
sjonspneumoni eller lungesykdom, da behandling kan øke risiko for aspirasjon. Interaksjoner: Legemidler som direkte/indirekte påvirker nevromuskulær funksjon brukes med forsiktighet 
ved samtidig administrering, da de kan forsterke effekten av botulintoksin. Graviditet: Forsiktighet utvises. Skal kun brukes hvis fordel oppveier risiko for fosteret. Amming: Anbefales 
ikke under amming. Bivirkninger: Kan oppstå pga. dype eller feilplasserte injeksjoner som midlertidig paralyserer andre nærliggende muskelgrupper. Generelt: Vanlige: Asteni, fatigue, 
influensalignende sykdom, smerte/blåmerke på injeksjonsstedet. Lokal muskelsvakhet. Fokal spastisitet i øvre lemmer hos voksne: Asteni, fatigue, influensalignende sykdom, reaksjon på 
injeksjonsstedet (f.eks. smerte, erytem, hevelse), muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, smerte i ekstremitet. Fokal spastisitet i nedre lemmer hos voksne: Vanlige: Dysfagi, asteni, fatigue, 
influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (smerte, blåmerke, utslett, kløe), muskelsvakhet, myalgi, fall. Spastisk torticollis hos voksne: Ansamling av saliva er påvist hos hardt 
rammede pasienter. Svært vanlige: Dysfagi, munntørrhet, muskelsvakhet. Vanlige: Dysfoni, dyspné, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettstivhet, myalgi, nakkesmerte, smerte i ekstremitet, 
facialisparese, hodepine, svimmelhet, nedsatt synsskarphet, tåkesyn. Spissfot som følge av spastisk cerebral parese hos barn >2 år: Vanlige: Fatigue, influensalignende sykdom, reaksjon 
på injeksjonsstedet (f.eks. smerte, erytem, blåmerke), unormal gange, generell muskelsvakhet, myalgi, urininkontinens, fall.  Asteni, 
blåmerke på injeksjonsstedet, fatigue, influensalignende sykdom, utslett, lokal muskelsvakhet, smerte i ekstremitet. Blefarospasme og hemifaciale spasmer hos voksne: Svært vanlige: Øyelokksp-
tose. Vanlige: Øyelokksødem, facialisparese, diplopi, tørre øyne, økt lakrimasjon. Symptomatisk behandling av vedvarende alvorlig primær aksillær hyperhidrose: Vanlige: Kompensato-
risk svetting, dyspné, myalgi i skulder og legg, smerte i skulder, overarm og nakke.Overdosering/Forgiftning: Distal og dyp nevromuskulær paralyse. Kan gi økt risiko for at nevrotoksinet 
kommer over i blodbanen og gi komplikasjoner knyttet til effekter ved oral botulinumforgiftning (f.eks. dysfagi, dysfoni). For mer informasjon, se felleskatalogteksten eller prepa-
ratomtalen (SPC). Pakninger og priser per 06.09.2021: 300 E: 1 stk. (hettegl.) kr 1639,70, 500 E: 2 stk. (hettegl.) kr 5196,40. (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag).   
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB. Telefon: 00 46 8 451 60 00. E-post: info.se@ipsen.com Sist endret: 06.09.2021 Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 14.07.2021. Les mer i felleskatalogen.

Indikasjoner: 
• Symptomatisk behandling av fokal spastisitet i øvre lemmer  

hos voksne og i nedre lemmer hos voksne med spissfot.
•  Spastisk torticollis hos voksne.
•  Spissfot som følge av spastisk cerebral parese hos ambulante 

pediatriske pasienter >2 år.
• Symptomatisk behandling av fokal spastisitet i øvre lemmer  

hos pediatriske pasienter 2 år med cerebral parese. 
•  Blefarospasme hos voksne.
•  Hemifaciale spasmer hos voksne. 
• Symptomatisk behandling av vedvarende, alvorlig primær 

aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og  
som er resistent mot topikal behandling. 

Les mer i felleskatalogen.

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB   
Tel. +46 8 451 60 00, Färögatan 33, S-164 51 Kista, SWEDEN
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MANAGE-PD
Et screeningverktøy for helsepersonell  
til å vurdere om parkinsonpasienter på  
oral behandling har tilstrekkelig e�ekt TOTALT SKÅR for hvert spørsmål oppnås ved å multiplisere frekvens og alvorlighetsgrad (Frekvens X Alvorlighetsgrad). 

TOLKNING AV RESULTAT: Den høyeste kategorien oppnådd på ethvert individuelt spørsmål, bør være den som brukes til pasientkategorisering. Se veiledning 

inkludert nederst i hvert sett med spørsmål.

SEKSJON 2Fyll bare ut for pasienter med  4 doser levodopa fra seksjon 1

Denne delen vurderer hyppigheten og alvorlighetsgraden av flere viktige symptomer. Hvis svar på noen av spørsmålene nedenfor er ukjent, 

kan du anta at pasienten ikke opplever symptomet og vurdere det som null.

Vennligst sjekk passende svar for hvert spørsmål  

• Frekvens: 0= Aldri, 1= Sjelden ( 1/uke), 2= Noen ganger (flere ganger per uke), 3= ofte/Hele tiden (daglig).

• Alvorlighetsgrad: 1= Mild, 2= Moderat, 3= Alvorlig. 
•  Nivå av uavhengighet: 0= Selvstendig i alle aktiviteter, 1= Selvstendig i de fleste aktiviteter, 2= Trenger hjelp/støtte til noen av aktivitetene, 3= Totalt 

hjelpetrengende i alle aktiviteter.• Fall per måned: 0= Ingen fall, 1= 1 fall, 2= 2 eller flere fall. 

SEKSJON 2 SKÅRING:

Merk: Poengene for “dyskinesier med smerte” og “Impulskontrollforstyrrelser” er tilleggsinformasjon, slik at du kan kan ta hensyn til dette når du vurderer 

behandlingsalternativer for din pasient.  Alvorlighetsgraden og hyppigheten som ligger til grunn for disse poengene, påvirker ikke resultatet i dette verktøyet. 

Hvor ofte er de motoriske fluktuasjonene uforutsigbare?Hvor alvorlige/problematiske er de 
motoriske fluktuasjonene?

MOTORISKE FLUKTUASJONER Hvis svaret til 3. spørsmål i SEKSJON 1 er NEI, kan du hoppe over dette spørsmåletAldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3

Moderat2
Mild1

Alvorlig3
Hvor ofte opplever pasienten gangforstyrrelser i «o�»?Hvor alvorlige/problematiske er episodene 

med gangforstyrrelser i «o�»?

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

GANGFORSTYRRELSER («freezing») 

TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

Hvor ofte opplever pasienten hallusinering/
psykose uten innsikt?
Hvor alvorlige/plagsomme er episodene 
med hallusinasjon/psykose uten innsikt?

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

Hvor ofte opplever pasienten ikke-motoriske 
symptomer i «o�» (f.eks. angst, smerte, 
humørsvingninger, søvnforstyrrelser, osv.)?Hvor alvorlige/problematiske er de ikke-

motoriske «o�»-symptomene?

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER

HALLUSINASJONER/PSYKOSE

Hvor alvorlige/problematiske er «o�»-periodene hos 

pasienten med den nåværende orale behandlingen?

Hvor mye hjelp eller støtte trenger pasienten 
for å kunne gjennomføre ett eller flere daglige 
gjøremål (f.eks. gå, dusje, påkledning, spise, 
toalettbesøk osv.)?

Hvor ofte opplever pasienten plagsomme dyskinesier?

Selvstendig i alle aktiviteter
0 Selvstendig i de fleste aktiviteter 

1 Trenger hjelp/støtte til noen av aktivitetene

2
Totalt 
avhengig i alle aktiviteter 

3
HVIS TOTAL SKÅR ER 2 ELLER 3 PÅ NOEN AV DISSE SPØRSMÅLENE = KATEGORI 3. ALT ANNET ER KATEGORI 2

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

TOTAL SKÅR

OFF - TID Hvis svaret på 2. spørsmål i Seksjon 1 er NEI, kan du hoppe over dette spørsmålet
DYSKINESI Hvis svaret på 4. spørsmål i Seksjon 1 er NEI, kan du hoppe over dette spørsmålet

TOTAL SKÅR

DAGLIGDAGSE AKTIVITETER (ADL) Hvis svaret på spørsmål 5 i Seksjon 1 er NEI, kan du hoppe over dette spørsmålet

TOTAL SKÅR

Hvor mange fall opplevde pasienten 
den siste måneden?

1 fall1
Ingen fall0

2 eller flere fall
2

HVIS SKÅR 1 ELLER 2 = KATEGORI 3. ALT ANNET ER KATEGORI 2

FALL 

TOTAL SKÅR

KUN FOR INFORMASJON

Hvor ofte opplever pasienten dystoni 
med smerter?
Hvor alvorlig/problematisk er dystonien med smerter?

Hvor ofte opplever pasienten impulskontrollforstyrrelser?Hvor alvorlig/problematisk er impulskontrollforstyrrelsen?

Aldri0

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

Moderat2
Mild1

Alvorlig3

DYSTONI

IMPULSKONTROLLFORSTYRRELSER

HVIS TOTAL SKÅR ER 3 ELLER MER PÅ NOEN AV DISSE SPØRSMÅLENE = KATEGORI 3. ALT ANNET ER KATEGORI 2

Aldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3

Aldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3

Aldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3

Aldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3

Sjelden1
Noen ganger

2
Ofte/hele tiden

3

Aldri0
Sjelden1

Noen ganger
2

Ofte/hele tiden
3
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TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

TOTAL SKÅR(Frekvens X Alvorlighetsgrad)

ETTER FULLFØRING AV DE RELEVANTE SEKSJONENE, VIL PASIENTEN BLI KATEGORISERT I EN AV TRE KATEGORIER

VEILEDNING

Pasienten har optimal 

symptomkontroll med 

nåværende behandling.   

Fortsett å monitorere pasienten 

etter klinisk praksis og din 

profesjonelle vurdering/kliniske 

retningslinjer.

Pasienten har muligens ikke optimal 

symptomkontroll med nåværende behandling 

og kan optimalisere nåværende behandling. 

Det er sannsynligvis ikke aktuelt med avansert 

behandling på nåværende tidspunkt. Bruk 

pasientens anamnese, behandlingspreferanser 

og din medisinske vurdering for 

behandlingsanbefalinger. 

Pasienten har muligens ikke optimal 

symptomkontroll med nåværende behandling 

og kan ha nytte av avansert behandling. 

Evaluer om pasienten kvalifiserer for avansert 

behandling basert på pasientens anamnese, 

behandlingspreferanser, og din medisinske 

vurdering for behandlingsanbefalinger.

SEKSJON 1

1

2

3

KATEGORI 1
KATEGORI 2

KATEGORI 3

Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson’s Disease (MANAGE-PD) er et screeningverktøy utviklet for bruk av 

helsepersonell. Verktøyet er utviklet for å gjøre det enklere for helsepersonell å ta velbegrunnede beslutninger til rett tid for behandling 

av Parkinsons sykdom (PD)-symptomer basert på omfattende evaluering av frekvens og alvorlighetsgrad av motoriske, ikke-motoriske og 

funksjonelle symptomer.

Spørreskjemaet består av to deler: Seksjon 1 og Seksjon 2. Symptomer bør vurderes basert på den forrige måneden.

Dette verktøyet gir ikke veiledning angående valg av avansert behandling, men gir en indikasjon på at denne typen terapi kan vurderes.

Pasientens ID: 

Pasientens initialer:

Pasientens alder: 

Dato:

© 2020 AbbVie inc. North Chicago, IL 60064. All rights reserved.  Alt innhold på denne siden er kun beregnet til informasjonsbruk for norsk helsepersonell og er 

ikke tilbudt eller tiltenkt som medisinsk rådgivning for bestemte pasienter. Denne informasjonen er ikke beregnet for pasienter. En medisinsk vurdering bør ligge til 

grunn for valg av behandling og oppfølging. Den bør være individuelt tilpasset ut i fra den enkelte pasientens behov. Med mindre skriftlig godkjennelse foreligger fra 

AbbVie er det ikke tillatt å benytte merkevarer, merkevarenavn eller produktnavn, med unntak av hvor man skal identifisere organisasjonens produkter eller tjenester.

Parkinson’s Foundation-logoen til Parkinson’s Foundation er brukt med skriftlig tillatelse.  Enhver bruk av Parkinson’s Foundations navn eller logo uten tillatelse er 

forbudt.

ABBV-NO-00008-FM v.1.0

Date Approved : August 2020

Denne delen lar deg sjekke hvilke pasienter med Parkinsons sykdom som har suboptimal symptomkontroll med deres nåværende 

behandlingsregime.

Begynn med å fylle ut de fem spørsmålene (JA eller NEI). Hvis svaret er NEI på ALLE spørsmål i Seksjon 1, blir pasienten klassifisert som 

Kategori 1 (se ovenfor for forklaring av denne kategorien). Hvis svaret er JA til NOEN spørsmål i seksjon 1, følg veiledningen.

MANAGE PD SCREENINGVERKTØY

Vennligst kryss av for passende svar for hvert spørsmål 

1. Hvor mange daglige doser 

levodopa tar pasienten?

NESTE SIDE >>
NESTE SIDE >>

5.  Har pasienten 

begrensninger ved 

utførelse av en eller flere 

dagligdagse aktiviteter 

(f.eks. skriving, spasering, 

dusjing/bading, påkledning, 

spising, toalettbesøk osv.)?

4. Har pasienten plagsomme 

dyskinesier (ufrivillige, 

koreatiske bevegelser) 

med nåværende orale 

behandling?

3.  Har pasienten uforutsigbare 

motoriske fluktuasjoner 

med nåværende orale 

behandling?

2. Er pasienten totalt  2 

timer i “o¡” daglig?

3 doser
4 doser

NEI
JA

Hvis NEI på 

alle spørsmål, 

er pasienten 

klassifisert som

KATEGORI 1

Hvis JA på 

noen spørsmål, 

Vennligst Fyll ut 

seksjon 2.
Hvis JA på 

noen spørsmål, 

er pasienten 

klassifisert som

KATEGORI 2

Hvis NEI på 

alle spørsmål, 

er pasienten 

klassifisert som  

KATEGORI 1

Pasienter på 5 doser av 

levodopa bør vurderes nærmere. 

Vennligst FYLL UT SEKSJON 2.

5 doser

NEI

NEI

NEI

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI
JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

managepd.no

For mer informasjon, nedlasting  
og bruk av verktøyet gå inn på:

AbbVie AS
Telefon:  67 81 80 00 - www.abbvie.no 

NO-NEUP-220004 februar 2022 - ORD 5055

Ved bruk av MANAGE-PD kan du:

•  Identifisere pasienter til rett tid som ikke er godt nok  
behandlet med nåværende tablettbehandling

•  Identifisere pasienter som kan ha behov for endring  
av behandling og kan ha nytte av pumpe- eller  
DBS-behandling

MANAGE-PD finnes i versjon  
for nettleser, mobil og i  

papirversjon.



Prodekan for forskning og innovasjon Jan Bjålie er professorer ved Institutt for
basalmedisin og har nevroinformatikk som sitt fagområde, mens prodekan for
studier førsteamanuensis Magnus Løberg har verdifull erfaring som utdannings-
leder for Institutt for Helse og samfunn. Professor i barne- og ungdomspsykiatri
Grete Dyb ved Institutt for klinisk medisin skal være visedekan for forskning og
forskerutdanning, mens professor i helsepolitikk og etikk Eli Feiring skal være
visedekan for master- og bachelor-studier. Vi har allerede blitt et godt sammen-
sveiset team, som ser frem til å komme i gang med arbeidet i det nye dekanatet
ved årsskiftet. 

Hva er dine viktigste målsetninger når du tar fatt på denne jobben? 

Vår overordnede målsetting er å legge til rette for «Fremragende og nyskapende
forskning og utdanning til beste for individ og samfunn», slik det er beskrevet i
vår valgplattform. Dette vil vi gjøre for det første ved å styrke Det medisinske
fakultetet som et svært godt studiested og en ledende forskningsinstitusjon og
samfunnsaktør.  Så vil vi arbeide for bedre organisering og sikre god samhand-
ling med enheter, ansatte, studenter og andre partnere.  

Hanne Flinstad Harbo vil være kjent for de fleste norske nevrologer. Hun går nå
fra jobben som avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling OUS til stillingen som
dekan ved Det medisinske fakultet. Axonet har bedt henne dele noen taker om
valget hun har tatt, og utfordringene som venter. 

Hvorfor stilte du til valg som dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitet i
Oslo?

Jeg stilte til valg som dekan nå i høst av samme grunn som jeg har søkt andre jobber
tidligere; jeg synes det virker som en spennende og interessant jobb, og jeg vil gjerne
«ta en for laget» og bidra til videreutvikling.

Jeg var egentlig ikke på utkikk etter en ny jobb, for jeg har trivdes veldig godt med å
være avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) de
siste fire årene.  Ved OUS har vi en meget stor og kompleks avdeling med stort ansvar
både innen pasientbehandling, fagutvikling, utdanning og forskning. På toppen av
våre vanlige oppgaver, rullet Covid-pandemien over oss. Vi har virkelig fått testet ut
vår evne til omstilling og prioritering av viktige oppgaver, en test jeg synes vi og det
norske helsevesenet har bestått på en god måte.

Men så dukket altså dette dekan-valget ved Det medisinske fakultet opp, og jeg sa ja
til å stille til valg. Jeg har hatt tilknytning til Det medisinske fakultet ved UiO helt 
siden jeg starter på mitt doktorgradsarbeid og senere som professor. Spesielt da jeg i
2015-2018 var nestleder ved det store Institutt for klinisk medisin, som ligger under
Det medisinske fakultet ved UiO, fikk jeg erfaring med samarbeid mellom universitet
og sykehus og ledelse av en stor organisasjon. Dette har jeg hatt god nytte av i arbeidet
som avdelingsleder ved OUS, og nå tar jeg med meg erfaringene fra OUS videre til 
ledelsen av Det medisinske fakultet. Jeg tror for øvrig at et lederskifte etter 4-5 år kan
være av det gode, og jeg vet at Nevrologisk avdeling er i gode hender videre.

Jeg arbeidet veldig mye å etablere et godt dekan-team før jeg bestemte med for å stille
til valg, og jeg er veldig glad for å ha med meg et team av flinke, erfarne, engasjerte og
hyggelige folk, som samlet har bred bakgrunn og har forankring i de tre store 
instituttene på Det medisinske fakultet. 

Hanne Flinstad Harbo blir dekan ved
Universitetet i Oslo

I n t e r v j u

Hanne Flinstad Harbo. 
Foto: Ine Eriksen, UiO
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Og ikke minst vil vi videreutvikle Det medisinske fakultetet i takt med ny kunnskap
og samfunnets behov, både nasjonalt og internasjonalt. Kanskje kan de siste årenes
største helseutfordringer oppsummeres i ordene «conflict, climate, covid», og vårt 
arbeid må også inkludere bærekraft og balanse i akademia. Å jobbe med aktuelle
helse- og samfunns-utfordringer er en viktig del av vårt oppdrag, samtidig som vi skal
videreutvikle undervisning, forskning og innovasjon.

Mitt dekanat-team og jeg har vært veldig tydelige på hvilke verktøy vi vil bruke i dette
arbeidet, og dette viste seg å være det punktet der vi skilte oss mest fra det andre laget
som stilte til valg. Vi vil arbeide for at fakultet skal være synlig, både innad i organisa-
sjonen og utad overfor befolkningen og våre samarbeidspartnere. Vi vil involvere og
samarbeide internt og eksternt, og vi vil legge til rette for at flere ansatte og studenter
blir involvert i utviklingen og styringen av fakultetet. På dette grunnlaget vil vi ta be-
slutninger som så gjennomføres og dernest evalueres.

Vi er godt i gang meg å legge planer for en rekke områder, som vi skal arbeide konkret
med i tiden fremover, for eksempel:

-    Arbeide videre med planen om desentralisering av deler av medisiner-studiet i Oslo
-    Videreutvikle bachelor- og master-programmene våre, for eksempel master 
    i ernæring, master i helseadministrasjon, master i folkehelsevitenskap og 
    epidemiologi 
-    Lage et veikart for finansiering av forskning
-    Forbedre forskerutdanningen (forskerlinje, ph.d.- og postdoc-program)
-    Videreutvikle gode IT-løsninger
-    Samarbeide videre med andre fakulteter om Livsvitenskaps-satsningen ved UiO
-   Samarbeide videre med OUS og Ahus om integreringen av universitet i (nye) sykehus
-    Stimulere arbeidet med bærekraft, balanse og global helse lokalt, nasjonal 
    og internasjonalt

Har noen gang tidligere en nevrolog hatt dette vervet?

Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo ble stiftet i 1814 er det eldste i Norge.
Jeg har ikke sett noen oversikt over den faglige bakgrunnen til tidligere dekaner ved
Det medisinske fakultet ved UiO. Men jeg ser på oversikten over dekanene ved UiO
gjennom de siste 208 år at i alle fall en av mine forgjengere i avdelingslederstillingen
for Nevrologisk avdeling i Oslo, professor Georg Monrad-Krohn, var dekan ved fa-
kultetet i 1941-1945. Den kjente nevroanatomen Alf Brodal var dekan i 1964-1966.
Men i nyere tid ser det ikke ut til at noen nevrologer har vært dekan i Oslo, i motset-
ning til i Bergen (Gilhus), Trondheim (Bovim) og Tromsø (Mellgren).  Ved Det medi-
sinske fakultet UiO har vi heller ikke tidligere hatt en kvinnelig dekan, uansett fagbak-
grunn. Det er fint å kunne bidra til mer mangfold i slike leder-posisjoner.

Du må jo naturligvis nå representere alle fagfelt i medisinen - men har du
noen tanker eller ideer om fakultetets arbeid som kan være spesielt relevante
eller aktuelle for nevrologifaget?

Jeg mener at det meste arbeidet som gjøres ved fakultet er relevant for nevrolo-
gien. Vi skal utdanne gode leger, helsearbeidere og forskere, vi skal stimulere
både fremragende forskning og breddeforskning, vi skal være innovatører og vi
skal kommunisere, og vi skal arbeide for bedre folkehelse, bærekraft og balanse
både nasjonalt og globalt. Kanskje vil spesielt videreutvikling av AI innen
forskningen og ta i bruk nye undervisningsformer være av betydning for vårt
fag, i tillegg til satsninger på translasjon- og konvergens-miljøer.  Jeg tror vi
nevrologer har en sunn blanding av et helhetlig, tverrfaglig syn og dybdekunn-
skap, som gjør faget vårt er relevant i veldig mange sammenhenger. Det føles
som en styrke å ha denne nevrologiske bakgrunnen med meg inn i arbeidet som
dekan. Dekan-stillingen ved UiO er for øvrig et tillitsverv, så jeg skal nå permi-
sjon i fire år fra min kombinerte stilling som overlege og professor ved
Nevrologisk avdeling OUS/UiO for å arbeide som dekan. Men jeg skal også i
denne perioden ha tilknytning som forsker ved avdelingen, så prosjektene jeg er
involvert i vedrørende MS, NevroCovid og NevroNet går videre med meg som
medarbeider og veileder. Jeg er glad for å ha denne faglige forankringen også i
dekan-perioden, og så får vi se hva fremtiden bringer når dekan-perioden er
over.

Forrige nevrolog som var dekanus ved 
Det medisinske fakultet, UiO, var selveste
Georg Monrad-Krohn.
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Epidyolex is indicated for use as adjunctive therapy of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (LGS) 
or Dravet syndrome (DS), in conjunction with clobazam, for patients 2 years of age and older.

Epidyolex is indicated for use as adjunctive therapy of seizures associated with tuberous sclerosis complex (TSC) 
for patients 2 years of age and older.1

SIGNIFICANT AND 
SUSTAINED
EFFICACY IN LGS, 
DS AND TSC1 – 6

EPIDYOLEX

Epidyolex «Cannabidiol» mikstur
Reseptgruppe: A Indikasjoner: Brukes som tilleggsbehandling, sammen med klobazam, mot anfall forbundet med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) 

Dosering: 
LGS og DS:  i  

 Anbefalt startdose: 

Seponering:
Glemt dose:

Spesielle pasientgrupper:  Forsiktighet utvises 

Barn: LGS 

Eldre:

Annet: Administrering:

Kontraindikasjoner: Forsiktighetsregler: 
skade:

 Kan forekomme, vanligvis 

Økt anfallsfrekvens

Inneholder etanol og benzylalkohol:
Interaksjoner: 

Bivirkninger: Svært vanlige: Nedsatt 
Vanlige:

Se felleskatalogtekst eller preparatomtale (SPC) for mer informasjon. Innehaver av markedsføringstillatelsen: 
 Pakninger og priser 08.04.2022: 

Refusjon:

Dato for 
utforming: Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 

Epidyolex is the first and only regulatory-approved 
Europe

Epidyolex is generally well tolerated, with a consistent 

early in treatment, are transient and consistent across 
LGS, DS and TSC studies.1–6

References: 1. 2.
3. 4. 5.

6.

      



Bokomtale

B o k om t a l e20

Den nevrologiske pasient
- en innføring

Av Lars Hansen Tveit

Med boken Den nevrologiske pasient gir forfatter Karl Bjørnar Alstadhaug oss en intro-
duksjon til nevrologifaget. Boken er inndelt i fire kapitler, hvor nevrologiske symptomer
og undersøkelsesteknikk er viet mest plass. Den er i hovedsak lettlest, og har et hendig
format. Teksten er supplert med enkle illustrasjoner og lett tilgjengelig videomateriale.
Med sine 142 sider er boken noe mindre utdypende enn enkelte andre norske og interna-
sjonale lærebøker i nevrologi. Bokens målgruppe er primært medisinstudenter, men alle
som møter pasienter med nevrologiske problemstillinger, vil kunne dra nytte av innhol-
det.

Møtet med pasienten er i fokus, og vi får gode råd og tips til anamneseopptak og fortolk-
ning. Forfatteren tar også for seg bredden av normalvariasjon vi møter ved klinisk
undersøkelse, samt hvilke funn som bør vektlegges mest. Dette blir blant annet fint
fremstilt i et avsnitt om fortolkning av funn hos eldre pasienter. Gjennom boken får vi
råd om korrekt undersøkelsesteknikk, blandet med tips til pragmatisk gjennomføring
(«Berøringssans kan eventuelt testes ved bruk av legens egne fingre»). Slik gir boken
mange gode innspill til nevrologisk undersøkelse, uten å bli altfor omstendlig.

Ett kapittel omhandler andre spesielle forhold hos nevrologiske pasienter, blant annet et
avsnitt om medisinsk uforklarlige nevrologiske symptomer. Her skriver forfatteren inn-
siktsfullt om pasienter med funksjonelle nevrologiske symptomer, inkludert råd til diag-
nostikk og kjennetegn. Til slutt følger en appendiks med vanlig brukte skjemaer, samt
tabeller om muskelinnervasjon og dermatomkart.

Det ledsagende videomaterialet inkluderer blant annet gjennomgang av den
nevrologiske undersøkelsen, vanlige funn og en video av funksjonelle gangfor-
styrrelser. Dette er et fint supplement til teksten, og nettsiden nås gjennom en
hendig QR-kode. Samlet sett er boken godt skrevet, og et nyttig bidrag i norsk-
språklig faglitteratur om møtet med den nevrologiske pasienten.

Karl Bjørnar Alstadhaug
Fagbokforlaget 2022
ISBN 9788245037296
142 sider

Karl Bjørnar Alstadhaug
Foto: Fagbokforlaget 
– faksimile fra bokens bakside
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 F o r e n i n g s a k e r

Referat fra styremøte i NNF 23. november - 2022
Legenes Hus, Oslo

Tappin deltar ved Legenes Hus kl 13-13:45

Saksliste

47-2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 05.10.22
                •  Referatet ble godkjent med mindre endringer.

48-2022
   o  Økonomi: Ingen merknader.
   o  Høringer: Ingen aktuelle høringer til gjennomgang.
   o  Nettside, sosiale medier: Prinsipiell diskusjon om hva slags saker som publiseres i 
        hvilke sosiale kanaler. Sosiale og personlige saker publiseres i Axonet og/eller Facebook.
        Nettsiden forbeholdes informasjon om faglige arrangement og kommunikasjon fra styret 
        i NNF.

49-2022 NevroNEL
•   Gjennomgått status for ansettelse for prosjektleder for NevroNEL. Overgang til ny løsning fra 
   NHI (Norsk Helseinformatikk), fast årlig avgift til NHI innført fra 2020. Til årsmøtet i 2023 
   skal styret fremlegge sak om status, økonomi og fremtidige muligheter og utfordringer med 
   NevroNEL-løsningen. 
•   Søkere til NevroNEL-redaktørstillingen: To søknader mottatt per 23.11.22.
•   Styret planlegger et møte med NHI før Nevrodagene 2023, tentativt januar/februar 2023.

50-2022 Tappin, gjennomgang status, presenterer løsning for nettside og påmelding
•   Daglig leder i Tappin legger frem løsning for web-app (fysiske deltakere), online 
   (digitale deltakere) og påmelding. 

51-2022 FUN workshop referat, økonomi. 
•   Styret noterer at FUN har avholdt en workshop og syns det er veldig bra at FUN har 
   møteaktivitet. FUN har også en aktiv FB-side der faglige innlegg og informasjon publiseres. 
   Budsjett til FUN vil bli diskutert i forkant av årsmøtet under Nevrodagene 2023.

52-2022 Nevrodagene 2023, planlegging videre, status.
•   Nevrodagene 2023 arrangeres som en fysisk konferanse med mulighet for deltakelse digitalt.
   Innkommet i underkant av 50 abstrakt, abstraktene skal forhåndsinnspilles som videoer og 
   settes inn i parallelle sesjoner. Programmet er underd utarbeidelse og flere inviterte 
   foredragholdere har bekreftet. Deltakere må melde seg på før Nevrodagene, program 
   og informasjon om påmelding vil komme etter nyttår.

53-2022 Beramme nye styremøter
•   Digitalt styremøte 05.12.22 kl. 14.00-16.00.
•   Heldagsmøte fysisk Oslo 17.01.23. Legenes Hus.
•   Digitalt kveldsmøte 28.02.23 kl. 20.00-22.00.

22 23

54-2022 Eventuelt
•   Jana i styret har deltatt på UEMS-møte i november

Tillegg:  
Ekstraordinært styremøte 5. desember kl 14.00 på Teams

•   Planlegging av innledende samtale med søkerne til NevroNEL-redaktørstillingen
•   Charlotte Hatlevold fra Apriil Media presenterer deres tilbud for å ta over annonsøransvaret 
   i Axonet. Lasse Pihlstrøm deltar også sammen med styret. Det er ønske om å inngå en avtale, 
   i første omgang for 1 år. 
•   Videre planlegging av Nevrodagene 2023
•   Valg av nytt NNF-styre på årsmøtet 2023. To av styremedlemmene ønsker å bli erstattet.  
   Nåværende valgkomite består av Anne Hege Aamodt, Kjell-Morten Myhr og 
   Michaela D. Gjerstad. 

Foreningssaker

SØK FORSKNINGSMIDLER
MS-forbundet skal dele ut 2 millioner til formål som angitt nedenfor.

Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter
forskning på multippel sklerose (MS), samt til forskning og tiltak som har som
formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene 
vil bli behandlet i mars 2022.

Søknaden skal være på maks fire sider og må inneholde:
• Prosjektbeskrivelse
• Et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet
• Navnet på prosjektets ansvarlige leder

Når prosjektet er fullført, må det:
• Utarbeides en rapport/delrapport med resymé stilet til styret i MS-forbundet
   innen 31.01. hvert år i prosjektets varighetsperiode.
• Skrives en enkel og forståelig artikkel, innen 31.01 året etter prosjektet 
  avsluttes, som kan publiseres i MS-rapporten eller MS-bladet. 

Søknaden sendes elektronisk til:
MS-forbundet, E-post: epost@ms.no. Merket: Søknad 2022

NB! Søknadsfrist 28. februar 2021

Søknaden vil leses av et utvalg av fagpersoner som gir sin anbefaling til styret i
MS-forbundet. Endelig vedtak fattes av styret i MS-forbundet. 
Midlene er samlet inn fra generøse givere.  



27PP-GZ-NO-0104 / 03.2022
©2022 Eli Lilly and Company. Lilly and Emgality® er registrert  
varemerker av Eli Lilly and Company. Alle rettigheter forbeholdt.

Emgality®  (galkanezumab): 
en gang i måneden,  

selvadministrert penn1

Migrenemiddel, CGRP-hemmer. ATC-nr.: N02C D02
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 120 mg: Hver ferdigfylte 
penn inneh.: Galkanezumab 120 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, 
polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Profylakse 
mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager pr. måned. Dosering: Mht. 
sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling 
bør initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av migrene. 
Voksne, inkl. eldre >65 år: Anbefalt dose: 240 mg (2 injeksjoner à 120 mg) 
som innledende bolusdose, deretter 120 mg 1 gang pr. måned. Behandlingsnytte 
bør vurderes innen 3 måneder etter behandlingsoppstart. Ytterligere beslutning 
om å fortsette behandlingen bør gjøres individuelt. Evaluer deretter behovet for å 
fortsette behandlingen regelmessig. Glemt dose: Pasienten bør rådes til å injisere 
glemt dose så snart som mulig, og deretter fortsette med dosering 1 gang pr. 
måned. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering 
ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Barn og 
ungdom: 6-18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. <6 år: Bruk er ikke 
relevant. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Til engangsbruk. Skal 
ikke ristes. For en mer behagelig injeksjon, la pennen ligge ute i romtemperatur 
i 30 minutter før injeksjon. Skal ikke varmes opp ved bruk av varmekilder som 
varmt vann eller mikrobølgeovn. Bør beskyttes mot direkte sollys. Sjekkes visuelt 
før bruk. Skal ikke injiseres hvis den er uklar, misfarget eller har små partikler. 
Administrering: Hele innholdet skal injiseres s.c. i magen, låret, baksiden av 
overarmen eller i seteområdet, se pakningsvedlegget. Injeksjonsstedene skal 
byttes på, og skal ikke settes i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er 
rød eller hard. Etter opplæring kan pasienten selv administrere ved å følge 
bruksanvisningen, dersom helsepersonell vurderer det som hensiktsmessig. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Hjerte/kar: Ingen sikkerhetsdata ved alvorlige kardiovaskulære sykdommer, se 
SPC for ytterligere informasjon. Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, 
inkl. tilfeller av anafylaksi, angioødem og urticaria, er rapportert. I slike tilfeller skal 
administreringen avbrytes umiddelbart og egnet behandling igangsettes. Alvorlige 
overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå i løpet av første døgn etter administrering av 
galkanezumab, men tilfeller med forsinket debut er også rapportert. Hjelpestoffer: 
Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. 

Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning forventes på evnen til å kjøre 
bil eller bruke maskiner. Vertigo er rapportert ved behandling. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Interaksjonsstudier ikke utført. Farmakokinetiske interaksjoner forventes ikke. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier viser 
ingen direkte eller indirekte skadelige reproduksjonseffekter. Humant immunglobulin 
(IgG) krysser placentabarrieren. Som et forsiktighetstiltak bør bruk under graviditet 
unngås. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Humant IgG utskilles i morsmelk 
de første dagene etter fødsel, og avtar til lave konsentrasjoner etter kort tid. Risiko 
for diende spedbarn kan derfor ikke utelukkes i denne korte perioden. Bruk under 
amming kan deretter vurderes, kun dersom klinisk nødvendig. Fertilitet: Dyrestudier 
indikerer ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige 

 Generelle: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, pruritus, blåmerker, 
hevelse)2, smerter på injeksjonsstedet1.  Gastrointestinale: 
Forstoppelse. Hud: Kløe, utslett. Øre: Vertigo.  
Hud: Urticaria3.  Immunsystemet: Anafylaktisk 
reaksjon, angioødem. 1Forekom <1 time etter injeksjon hos 86% og avtok i løpet 
av gjennomsnittlig 1 dag. 1 % opplevede kraftige smerter på injeksjonsstedet.  
2De fleste milde til moderate, og rapportert <1 dag. Gikk over i løpet av 
gjennomsnittlig 5 dager. 3Alvorlige tilfeller er rapportert. Overdosering/Forgiftning: 
Doser opptil 600 mg gitt s.c. har ikke gitt tegn på dosebegrensende toksisitet. 
Behandling: Overvåk for ev. tegn/symptomer på bivirkninger. Symptomatisk 
behandling igangsettes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger N02C D02 
på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Humanisert monoklonalt 
antistoff (IgG4). Virkningsmekanisme: Bindes til kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) 
med høy affinitet og høy spesifisitet, og hindrer CGRPs virkning på CGRP-
reseptorer. Absorpsjon: Cmax nås 5 dager etter bolusdose 240 mg. Fordeling: Vd 
7,3 liter. Halveringstid: 27 dager. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
kjøleskap (2-8°C) i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. 
Kan oppbevares utenom kjøleskap i én enkelt periode på inntil 7 dager, ved 
temperatur opptil 30°C. Dersom disse forholdene overskrides, må pennen 
kasseres. Pakninger og priser: 1 stk. (ferdigfylt penn) kr 5452,10. Sist endret: 
04.08.2021 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2021

C 
 Emgality «Lilly»

Referanse: 1. Emgality (galkanezumab) preparatomtale 21.07.2021 seksjon 4.1 og 4.2

Profylakse mot migrene hos voksne som har minst  
4 migrenedager hver måned

Måned 1
Innledende dose av  

2 x 120 mg injeksjoner (2 penner)

Måned 2 og fremover
1 x 120 mg injeksjon  

(1 penn)

Utlysing av stipendmidler
Civitan Norges Forskningsfond
for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 
1999. Fondets formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til
Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks.
årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet
av sykdommen/pårørende.

Vi utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 400.000. - Man kan søke
på hele eller deler av summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å
dele ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader.

Søknadsfrist 1. april 2023
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Utlysning Rebergs legat
Ekstratildeling

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning 
av Parkinsons sykdom utlyser en ekstratildeling i vinter, i tillegg til ordinær
utlysning som kommer høsten 2023.

Formålet for legatet lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes til
forskning av Parkinsons sykdom."

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til utarbeides
og gjennomføres ved en norsk nevrologisk klinikk eller et
universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større forsk-
ningsprosjekter. Støtte over flere år kan være aktuelt. 

Krav til søknad:
•  Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle 
   forskningsprosjektet. 
•  Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder. 
•  Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
•  Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et 
   kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på
epost annehusbyn@hotmail.com innen onsdag 1. februar 2023.

Tildelte legatporsjoner utbetales i løpet av første halvår 2023.

Invitasjon til "The 2nd Nordic Status Epilepticus Meeting"
01.06.23 - 02.06.23

Overordnet tema er: "From bad to worse: Therapeutic and 
ethical challenges in super-refractory status epilepticus." 

Møte blir i Bergen fra 01.06.23 til 02.06.23.

Nevrologer fra Oslo, Bergen og Trondheim arrangerer møtet i fellesskap. Det er
sterke nordiske foredragsholdere, samt internasjonalt toppnivå innen epilepsi og
inflammasjon. Samtidig mange norske foredragsholdere og en interessant disku-
sjon om etikken knyttet til behandling av refraktær status epilepticus.

Man kan delta fysisk eller digitalt.

Ingen kursavgift.

Lenke til påmelding:
https://desitin.pameldingssystem.no/ny-2nd-nordic-status-epilepticus-meeting-
bergen-norway-june-1st-2nd-2023



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 40

Quiz nr. 40 skulle handle om en viktig differensialdiagnose ved bevisstløs pasient.
Leserne fikk presentert følgende utdrag: 

«... forstår du ikke at dette er alvor? Forestill deg insulin. 
Og jeg forestilte meg utallige flasker insulin. Digre som eifeltårn og langt tyngre enn dem.
- Klovn! Repeter hva Tynne sa om sukkersyke!
Og jeg repeterte: Skadelige syrer dannes, ketonstoffer, javel. Tzæ, beslektet med smørsyre,
om jeg visste hva det var. Det visste jeg ikke... Jeg er da ikke medisinerstudent heller... 
...
- Skadelige syrer dannes
Ja det er sant. Og de kaller fram forgiftning, acidose. Et spisst, skarpt ord det der:
Acidose. Finnes noe skarpere! Kniv, kanskje, eller dolk, øks, daggert, huggert, svigermor,
svigertmodert, huff, ha ha. 
- Forgiftning... 
Du har knusende rett. Den kaller fram koma, og koma kaller fram død, og død kaller farm
evig mørke.»

Vinneren denne gangen ble Arnt Gunnar Solberg, som både svarte raskest og mest 
poetisk: 

Den boken er blant de store !
Brage Brageson kjemper seg gjennom snøstormen for å redde han som tok kjæresten Siv
fra ham. Men vil han egentlig redde dette stinkende dyr av et menneske? Har han noe
valg? Kan han komme unna det?
Skjebnen, i form av to termoser, griper inn.
Koloss, Finn Alnæs, 1963

Gratulerer og stor takk til Solberg for flott svar!

På de neste plassene finner vi: 
2. Guttorm Eldøen
3. Arnstein Sekse 

Gratulerer til dere også!

Godt å se at gjenganger på pallen Arnstein Sekse følger Axonets nevrolitterære quiz også
fra sin nye arbeidsplass utenfor nevrologien. Men hvor blir det av øyelege Pål Varhaug? 

Nevrolitterær quiz nr. 41

I denne oppgaven er det nevrolitterære elementet veldig lite, men likefullt ganske 
artig. Utdraget beskriver en obduksjon etter et mord. Det er underlig nok en prest
som utfører obduksjonen, men det får vi en forklaring på: 

«...Sognepresten hadde studert medisin og kirurgi i Salamanca, men begynte på
presteskolen uten å ta eksamen, og selv politimesterenvisste at denne obduksjonen
manglet rettskraft. Likevel sørget han for at ordren ble etterkommet». 

Det meste av obduksjonen omtaler stikkskader:  

«...Han hadde ytterligere seks stikk av mindre omfang i colon transversum og tallrike
sår i tynntarmen... Bukhulen var fylt av store blodpøler, og mellom gjørmen av 
maveinnhold og ekskrementer dukket det opp en gullmedalje...»

Men så omsider omtales vårt hovedorgan: 

«... Hjernemassen veide seksti gram mer enn på en gjennomsnittlig engelskmann, og
fader Amador anførte i rapporten ... en overlegen forstand og en strålende framtid»

Man kan må anta at lærdom fra de halvferdige medisinstudiene har basert seg på et
engelsk referansemateriale, kanskje? Og hvilken klokketro på betydningen av hjern-
ens vekt for forstand og framtid!

Men hvilken bok er utdraget hetet fra, og hva heter forfatteren? Kast deg på tastaturet
og send svaret til lasse.pihlstrom@gmail.com og få heder og ære i første 2023-utgave
av Axonet!

N e v r o l i t t e r æ r t28 29

Velkommen til den 6. nasjonale konferanse om
hjertet og hjernen den 16. – 17. februar 2023 i

Oslo Kongressenter

Påmelding
https://gyroconference.eventsair.com/hjertet-og-hjernen/pameldinghjeret



 Gratulerer

Vi gratulerer
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Axonet ønsker dere alle 
et godt nyttår!

Alok Bhan disputerte 9. desember ved Stavanger universitetssykehus,
Universitetet i Bergen på avhandlinge «Neurofilament Light-Chain as a
Biomarker in Multiple Sclerosis: A ten-Year Follow-up Study».
Hovedveileder var Elisabeth Farbu og biveiledere Kjell-Morten Myhr og
Guido Alvez. Til venstre på bildet vurderingskomitéen med 1. opponent
Jana Midelfart Hoff, andreopponent Cato Brede og administrator 
Melissa Weibell, og i midten disputasadministrator Stein Tore Nilsen.

Axonet gratulerer!
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