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Redaktørens hjørne
Kjære kolleger!

Axonet er et laverskelblad. Å si at akseptraten er høy, er nærmest et «understatement»,
og mye av stoffet er først og fremst løpende rapporter i tekst og bilder fra små og store
begivenheter i nevro-Norge.

Samtidig hender det at det også kommer noen manus som stikker seg ut, artikler som har
stor historisk interesse for norsk nevrologi, og kanskje til og med også utover vårt eget
fagmiljø. En slik artikkel finnes i nummeret du nå holder i hånden - Espen Dietrichs’
beretning om psykiater og nevrofysiolog Carl Wilhelm Sem-Jacobsen.
Historien om Sem-Jacobsen belyser en medisinsk pionér med interessante og uortodokse
forbindelseslinjer til både verdenshistoriske milepæler og sterke internasjonale politiske
aktører i det forrige århundre. Her bringes så mange saftige elementer sammen, at hadde
det vært fiksjon, kunne man fort tenkt at det var smurt litt for tykt på.
Man kan undres på hvorfor denne mangfoldige norske legen ikke er mer kjent. Kanskje
har Espen Dietrichs noen tanker om dette. Men så mange omdreininger tar denne historien, at vi får andre halvdel først i neste nummer av Axonet!
Espen Dietrichs har tidligere publisert en artikkel om Sem-Jacobsen på engelsk i tidsskriftet Neurology. Versjonen vi her får på norsk, er imidlertid mer omfattende og tilpasset
norske lesere. Vi er stolte over å publisere denne unike historien i dette og kommende
nummer av Axonet, og håper mange lesere vil glede seg over denne!
Husk også at kommentarer til denne og andre artikler i Axonet mottas med takk og trykkes
i spalten «Reflekser».

God sommerhilsen!
Lasse

Redaktør
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Leder’n har ordet
Kjære kollega!

Først og fremst, tusen takk til alle dere som både gjennom innlegg og deltagelse
bidro til å gjøre Nevrodagene nå i mars så bra som de ble! Jeg vil også berømme
gjengen i Bergen som har holdt engasjementet vedlike gjennom en kjedelig pandemi
med avlysning, og nå har arrangert et strålende vårmøte i Bergen i mai. Takk også til
styremedlemmene for den store innsatsen de legger ned på fritiden for å få foreningen
og arrangementer til å gå rundt.

Å få en forening som NNF til å fungere så godt som mulig er i sannhet et dugnadsarbeid, hvor mange av dere heldigvis har sagt seg villig til å bidra innenfor ulike felt.
Og det er faktisk helt nødvendig, ikke minst fordi vårt fag etter hvert har fått en stor
spennvidde, fra det hyperakutte til det kroniske, fra genetikk og molekylærbiologi til
epidemiologi og forebyggende hjernehelse.

Å holde faget sammen vil bli en utfordring i fremtiden, men er nødvendig å kjempe
for! Dette er en problemstilling vi for øvrig deler med våre europeiske kolleger:
Under Nevrodagene hadde styret møte med presidenten i EAN, Claudio Bassetti
(som for øvrig holdt en meget bra forelesning om søvn), som fortalte at det vi opplever i Norge ikke er unikt, og noe som også EAN er opptatt av. Nevrologifaget uten
for eksempel den akutte, vaskulære delen ville bli svært mye fattigere, men det er jo
ikke til hinder for at vi kan tenke nytt hva organisering angår. Det er imidlertid viktig
å ha søkelys på hva som forener oss – ikke hva som skiller oss. Dermed vil vi kunne
dra nytte av hverandres kompetanse og måter å håndtere pasienter på. Kanskje har
nettopp den akutte hjerneslagbehandlingen bidratt til at resten av faget er blitt mindre
«vente-og-se» også?

Vi må heller ikke glemme at en god del ulike tilstander vil kunne ha felles symptomer
og tilstander som krever oppfølging, så som spastisitet, svelgvansker, synsfeltutfall,
urogenital dysfunksjon m.m. Om etiologien er ulik, er målorganet, hjernen, det samme!
Og nevrologer er de best egnede både til å forebygge og behandle skader i hjerne og
nervesystem.

Apropos forebygging er det noe EAN også ønsker å løfte mer frem. Vi har per i dag
mye kunnskap om hvordan forhindre og bremse sykdommer i hjernen gjennom ulike
livsstilstiltak, her har den norske Hjerneshelsestrategien vært svært god.

All ære til Hjernerådet som har initiert arbeidet! Effekten av kunnskap og strategier
ser vi imidlertid først når de blir implementert. Om de blir det. Vår bekymring fra
NNFs side er at det lages planer, som legges ned i diverse skuffer og forblir der.
Dersom forebyggende hjernehelse i stor grad blir avhengig av ildsjeler og skrantende kommuneøkonomi, er det betydelig risiko for at det ikke skjer noe. Da vil det
kanskje bli oppfølging for noen få ressursterke, men ikke for de mange - også et
betydelig moment i den aktuelle diskusjonen om økende sosiale forskjeller i helsetjenesten. NNF er av den oppfatning at forebyggende helsearbeid må forskriftsfestes
som et ansvar for helseforetakene og kommunehelsetjenesten, og nedfelles i takster,
måleparametre etc.

Vi i styret i NNF har i hvert fall som mål både å løfte frem hjernehelse og fremvise
bredden i faget vårt. Questback-svarene dere ga oss etter Nevrodagene viser at vi
lykkes sånn noen lunde, flere etterlyste ulike spesialfelt - men ikke de samme - og
det var også en salig miks av de som ville ha fysiske arrangementer og de som
ønsket seg videreføring av det digitale. At tilbakemeldingene er like varierte som
medlemsmassen, tyder i hvert fall på at vi klarer å gi alle litt, men vi tar dem med oss
og ser på hvordan Nevrodagene i 2023 kan bli enda bedre.

Jeg ønsker deg til slutt en riktig fin sommer! Ta deg tid til å nyte lyset som har vendt
tilbake og til å undre deg over hvordan det spirer frodig og grønt frem fra noe som
nylig var tørt og dødt.
Med vennlig hilsen
Jana Midelfart-Hoff, leder

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/

L e d e r´n h a r o r d e t
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Nevrodagene
- pandemisk preget men med høyt faglig nivå!
Av leder Jana Midelfart-Hoff og styremedlem Heidi Øyen Flemmen
Nevrodagene i 2022 ble arrangert 15-17.mars. Fremdeles satte pandemien og et virus
med pigger sitt preg på arrangementet (ikke bare faglig), men det var et stort fremskritt at
i hvert fall vi i styret kunne være fysisk sammen i Oslo.

Lasse Pihlstrøm og Are Brean ledet formidlingssesjonen.

Åstedet var Legenes Hus, som nå fremstår i ny drakt, rigget for møter og kongresser. Der
er det en flott stab som kan bistå med tekniske løsninger og tilstedeværelse. Og takk og
pris for det! For med parallelle sesjoner, prisutdelinger, konkurranser og det å få sluset
foredragsholdere inn og ut digitalt, hadde styret mer enn nok å henge fingrene i.

Presidenten i EAN, Professor Bassetti, sto for den høytidelige åpningen av møtet på tirsdag morgen. Han minnet oss om den tøffe situasjonen våre kolleger i Ukraina er utsatt for,
sammen med sine pasienter og resten av landets befolkning. Det ble i den anledning
avholdt ett minutts stillhet. Leder av NNF kunne også røpe at i lys av Ukraina krigen
ønsket foreningen å gi 80.000 kroner (100 kroner per medlem) til Leger Uten Grenser.

Deretter startet det faglige med en søvnsesjon og ovennevnte professor Bassetti’s forelesning om narkolepsi. Han ble etterfulgt av mer hjemlige krefter, hvor fjorårets studie fra
OUS om CSF ga ny kunnskap. Denne viser at vi må tenke annerledes om CSF enn hva vi
har gjort, CSF er ikke kun en støtdemper, men aktivt delaktig i å «vaske» hjernen vår for
slaggstoffer mens vi sover. Altså må vi også sove nok. Å sove lite er dårlig for alle, ingen
unntak for pasienter – eller nevrologer. Og bare en dårlig natt kunne være uheldig (selv
om risikoen her heldigvis ble relativert litt på slutten). Litt å tenke på for tilhørerne, og
definitivt en ting som bør følges opp i hjernehelse-arbeidet.

NNF-styret samlet til innsats på Legenes hus under Nevrodagene.

Så kom det gode foredrag på løpende bånd: Som vanlig var det sesjoner dedikert til ulike
fagområder (noe som både gjenspeiler styrets forsøk på å la alle få sin «tur» på ulike
Nevrodager, samt fagmiljøenes evne og vilje til å melde seg på).

Nevrolognytt
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Lege og skuespiller Anders
Danielsen Lie holdt foredrag
om «legen som debattant»
under formidlingssesjonen.

Styret hadde god hjelp av kompetansen på Legenes Hus som håndterte parallelle digitale
sesjoner, årsmøte og interaksjon med publikum. De faste postene var også med; kasuistikkkonkurranse, Monrad Krohn pris-utdeling, forskningspriser etc. Gratulere til alle
prisvinnere - styret er mektig imponert og stolte over dere!

Tidsskriftredaktør Are Brean og kollega og avisspaltist Lasse Pihlstrøm arrangerte en
glimrende formidlingssesjon, et litt annerledes bidrag enn de tradisjonelle på Nevrodagene.
Det var en strålende og nyttig sesjon – se egen omtale annet sted i bladet.
I denne forbindelse ble også Formidlingsprisen fra NNF utdelt; prisen gikk fortjent til tidligere leder Anne Hege Aamodt, en utrettelig folkeformidler og hjernehelseforkjemper i
media.

Vi forsker innen
Neuroscience

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

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

Tre dager Nevrodager går fort, og selv om styret var nokså sliten på slutten, var vi fornøyde
og veldig imponert over hvor mange dyktige folk vår forening rommer. Vi håper neste år
tillater en mer fysisk variant, det er imidlertid interessant å se på tilbakemeldingene fra
dere alle at her er medlemmene delt i oppfatnignen: Noen ønsker tilstedeværelse, andre
omfavner de digitale løsningene. Det åpner opp for det en filosofisk refleksjon rundt ringvirkningene av den pandemien vi (forhåpentligvis) har gått igjennom. Selv med normalisering, vil det antagelig være vaner vi har tilegnet oss, som ikke forsvinner. Hvilke disse
er og hvilke konsekvenser det får både for samfunnet generelt og NNF spesielt - gjenstår
å se.

Uansett, styret gleder seg til Nevrodagene 23 og er straks i gang med planleggingen.
Dersom du har gode innspill eller forslag, er det bare å hive seg rundt og ta kontakt - vi
setter stor pris på det. Vel møtt i 2023!

Nevrol
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Vinnere og priser på Nevrodagene 2022

Nevromuskulært forsningsarbeid

UCBs forskningsstipend

Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under årets
Nevrodager. Axonet gratulerer alle vinnere!

NNF formidlingspris

Bendik Slagsvold Winsvold mottok prisen for
nevromuskulært forsningsarbeid.

Toni Berger fra OUS ble tildelt UCBs
forskningsstipend innen epilepsi.

UCBs forskningsstipend innen epilepsi

UCBs forskningsstipend til yngre
nevrologer og Sanofis forskninsstipend innen MS gikk til Rune
Alexander Høglund fra Ahus.

Norsk nevrologisk forenings formidlingspris ble i år tildelt tidligere
NNF-leder og overlege ved OUS, Anne Hege Aamodt.

Nevrolognytt
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Monrad Krohn-prisen

Lars Jacob Stovner, PhD, professor emeritus i nevrologi har vært overlege i nevrologi ved
St. Olavs hospital og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) fra 1995. Fra 2008 har han vært styremedlem i den ideelle stiftelsen Lifting The
Burden (LTB): The Global Campaign Against Headache, med offisiell relasjon til Verdens
Helseorganisasjon.

Stovner tok doktorgrad i 1993 med et arbeid på Chiari-malformasjonen, og bl.a. hodepine
knyttet til denne. Senere har han bidratt i utviklingen av nye forebyggende medikamenter
mot migrene (lisinopril, candesartan), og candesartan brukes nå som migrene-medisin i
store deler av verden. Videre har han vært involvert i flere randomiserte, kontrollerte
studier over medisinsk og kirurgisk behandling av klasehodepine, medikament-overforbukshodepine, og nakkeutløst hodepine. Et annet hovedemne har vært hodepine-epidemiologi, der man i den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har sett på utbredelse, sykdomsbyrde, komorbiditet, samt genetikk og ulike risikofaktorer ved hodepine.
Gjennom andre epidemiologiske studier og litteraturgjennomganger har han bidratt til en
mindre traumefokusert og mer psykososial forståelse av nakkeslengsyndromet. I fysiologiske studier har han vært med å kartlegge pasienters økte følsomhet for lys og lyd ved
ulike hodepinesyndromer, og hvordan stress og søvn kan påvirke smertefysiologien.
Videre har han bidratt i studier over hodepine ved mobiltelefonbruk, og at slik hodepine
antakelig ikke har noe med elektromagnetisk stråling å gjøre.
Han har ledet en internasjonal gruppe som har gitt retningslinjer for hvordan man bør
gjøre gode studier på hodepine-epidemiologi, sykdomsbyrde og helseøkonomi. Gjennom
arbeid i internasjonale organisasjoner har han vært sentral når det gjelder å dokumentere
betydningen av hodepine-sykdommer over hele verden, og dermed bidratt til at disse
sykdommene nå har fått mye større fokus i den helsepolitiske debatten i mange land.

Monrad Krohns pris for nevrologisk forskning 2022 til
professor em. Lars Jacob Stovner ved NTNU

Monrad Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for
fremragende nevrologisk forskning. Prisen for 2022 ble utdelt til professor em. Lars
Jacob Stovner i forbindelse med Norsk Nevrologisk Forenings årsmøte 2022.

Han har tidligere vært leder for Norsk migreneselskap, sjef for Nevrologisk avdeling ved
Regionsykehuset i Trondheim (nå St. Olavs hospital), og leder for Institutt for nevromedisin ved NTNU. Han var sentral i opprettelsen av Nasjonal kompetansesenter for
hodepine og ledet dette senteret fra 2000 til 2020. Han har vært engasjert i en rekke internasjonale prosjekter og organisasjoner i tillegg til LTB, som bidragsyter i The European
Brain Council, i EU-prosjektet Eurolight, og i Global Burden of Disease-prosjektet. Han
har vært medredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet The Journal of Headache and
Pain. Han har publisert over 300 vitenskapelige artikler og bokkapitler og utgitt 3 bøker,
hoved-sakelig om hodepine.

I tillegg til en svært imponerende forskningsaktivitet og merittliste, trekkes Stovners egenskap som miljøbygger spesielt frem i nominasjonen. Med sin vennlige væremåte har han
inspirert og bygget et sterkt og levende miljø for hodepineforskning med fokus på implementering av forskningsresultater. Dette miljøet fikk nylig en stor bevilging til et nytt
Norsk senter for hodepineforskning, der Stovner nå er tilknyttet.

Nevrolognytt
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Intervju med årets vinner av
kasuistikk-konkurransen
Av Joakim Goberg Jørgensen

Årets vinner av kasuistikk-konkurransen under Nevrodagene 2022 ble Axel Karl Gottfrid
Nyman. Axel jobber som lege i spesialisering på St. Olavs hospital. Jeg tok en prat med
Axel noen uker etter at Nevrodagene ble avholdt.

-Hei Axel. Gratulerer så mye med seieren og den flotte kasuistikken under årets Nevrodager.
Mange takk. Veldig hyggelig å bli tildelt prisen.

- Hvordan kom du over denne pasienten?

Jeg hørte om pasienten under et morgenmøtet på nevrologisk avdeling på St. Olavs
hospital. Jeg har alltid hatt interesse for krysningsfeltet mellom psykiatri, nevropsykiatri
og nevrologi. I denne pasienthistorien var alle disse elementene tilstede.
- Hva handlet sykehistorien om?

Dette var en mann som i ung voksen alder nokså plutselig utviklet panikklidelse og
agorafi. Hans aksjonsradius ble gradvis mindre og mindre. Dette hadde han i 10-15 år.
Han innkom til vår avdeling grunnet endring av panikkanfallene. Panikkanfallene hadde
plutselig blitt hyppigere og mer kortvarige. Anfallene var stereotype og var ledsaget av
metallsmak i munnen og gåsehud. Semiologi var forenlig med temporallappsanfall. MR
caput hadde ikke blitt utført før han ble innlagt på nevrologisk avdeling. MR viste tumor
i temporallappen. Han ble operert. Biopsi viste glioblastom.

Jeg ble nysgjerrig og lurte på om det som første hadde blitt oppfatt som en isolert psykiatrisk diagnose, i form av panikkangst, kunne ha vært en manifestasjon av et lavgradig
gliom som senere ble transformert til et glioblastom. Jeg diskuterte casen med epileptolog,
behandlende psykiater, nevropatolog og nevrokirurg. Det var delte meninger vedrørende
dette.

- Hva var fordelen og ulempene med å forhåndsinnspille bidraget ditt til det digitale møtet?

På den ene siden får man god tid til å være presis og nøyaktig. På den annen siden mister
man den dynamiske interaksjonen med publikum. Jeg hadde fått sprikende tilbakemeldinger fra ekspertene jeg hadde snakket med.

Årets vinner av kasuistikk-konkurransen
Axel Karl Gottfrid Nyman.

Jeg var interessert i publikums mening om årsakssammenheng. Hadde presentasjonen
vært «live», kunne man fort gjort en håndsopprekning. Men med den digitale
løsningen ble det ikke anledning til avstemning under de nåværende digitale
løsningene.
- Kasuistikk-konkurransen er også en øvelse i formidling. Hvilke tanker har du gjort
deg om det?
Takk for spørsmålet! Dette er noe jeg har tenkt mye på. I forbindelse med ph.d.-løpet
mitt fikk jeg anledning til bli med i Forsker Grand Prix. Der lærte jeg mye. Min tanke
er at de fleste kan bli mye bedre til å formidle. Det er lite som skal til for å bli bedre,
men det krever endringsvillighet. Vi som jobber med nevrologi, har nok litt vanskelig
for å gi slipp på det formelle når vi skal formidle.

Jeg starter alltid med å spørre «hvem er jeg, og hvem er mitt publikum». Målet med
det du forteller, er at publikum skal sitte igjen med et budskap etterpå.
Hvis ikke de husker noe av det du sa, kunne du like godt unnlatt å si noe, for å sette
det litt på spissen.
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Dysport®

Deretter tenker jeg alltid på tre ting. Presentasjonen bør være visuell. Jeg må fortelle en historie. Jeg må aktivere emosjoner hos publikum. Fra nevrovitenskapen
vet vi at disse elementene aktiverer hukommelsen vår. Det visuelle vil si at jeg
velger enkle bilder fremfor tekst på en powerpoint. Det må ikke bli visuell overbelastning. Man kan være «direkte visuell» med å vise noe, men man kan også
være «indirekte visuell» ved å stimulere fantasien med beskrivelser og bilder.

(Clostridium botulinum type A toksin-hemagglutininkompleks)
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Oppskriftsprodukt ǆ

Er nå også tilgjengelig i

300 U
fra 1. november 2021 |

Deretter tenker jeg på at presentasjonen må være som en historie med en start,
midtdel og avslutning. Vi lager våre egne fortellinger for å kunne forstå verden.
Dette kan man benytte når man skal formidle noe. Vi er oppvokst med historier.
Vi kjenner en histories indre dramaturgi. En historie har en hovedperson med en
motivasjon som har en oppgave som skal løses. På veien mot målet er det
hindringer. Til slutt er det en resolusjon. Historien bør ha en dramaturgisk oppbygning med en gradvis økende spenning. En historie kan være om pasientens
sykdom og liv. En annen form for historie kan være legens jakt på diagnosen, da
setter man seg selv som hovedperson.

Artikkelnummer: 048623

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 t2 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

Når det gjelder selve presentasjonen, kan man alltid jobbe med variasjon i intonasjon. Hvis man prater med en monoton stemme kan folk falle av lasset.

- Presentasjonen din bar preg av at du hadde tenkt å alle disse momentene. Kan
jeg spørre deg om premien?

Jeg vant 5.000 kr. Pengene brukte jeg på en flott Hybrid smartklokke. Dessverre
kan jeg ikke bruke den på jobb da, hehe.

DYS-NO-000014 November 2021

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 vurderingen. 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 aspirasjonspneumoni 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. ?hdZeliZlmblbm^mbÎok^e^ff^kahl[ZkgÆ+¬k3OZgeb`^3 Asteni,
blåmerke på injeksjonsstedet, fatigue, influensalignende sykdom, utslett, lokal muskelsvakhet, smerte i ekstremitet. Blefarospasme og hemifaciale spasmer hos voksne: Svært vanlige: Øyelokksptose. Vanlige: Øyelokksødem, facialisparese, diplopi, tørre øyne, økt lakrimasjon. Symptomatisk behandling av vedvarende alvorlig primær aksillær hyperhidrose: Vanlige: Kompensatorisk 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 preparatomtalen (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.

Det siste momentet er å vekke følelser hos publikum. Appell til emosjoner må
selvsagt alltid gjøres med en viss moderasjon, men jeg tror nok leger ofte kvier
seg litt for å bruke dette elementet i fare for å fremstå som «useriøse». All formidling vil i en eller annen grad aktivere publikums emosjoner. Da er bedre bruke
dette som et aktivt virkemiddel.

Nevrol
19

Tilbakemedlinger og erfaringer
fra Nevrodagene 2022
Av Ida Bakke og NNF-styret

Faglandsrådet 2022

Legeforeningens faglandsråd 2022 ble avhold fysisk på Legenes hus i Oslo i slutten av
april. Et av hovedtemaene i år var klimaendringer og helse, der blant annet Axonets
redaktør Lasse Pihlstrøm holdt innlegg om klima og nevrologi.

Nevrodagene 2022 hadde nesten 500 påmeldte digitale deltakere inkludert våre sponsorer.
133 LIS og 266 spesialister var påmeldt med klar overvekt fra Helse Sørøst som hadde
269 påmeldte, mens de resterende legene fordelte seg nokså jevnt mellom fra Helse
Nord, Helse Midt og Helse Vest og noen i kategorien Privat. Tall fra Legeforeningen
viser at på det meste deltok over 200 deltakere samtidig i sendingen. Vi fikk noen gode
tilbakemeldinger fra deltakere underveis og sendte ut questback rett ND hvor vi fikk inn
54 svar. De fleste var fornøyde eller svært fornøyde med arrangementet. Noen satte pris
på mulighet for digital deltakelse og at abstraktforedragene ble lagt ut i opptak. Flere
ønsket at hovedforedrag også skulle vært lagt ut i plattformen i etterkant. De fleste var
fornøyde med den digitale plattformen. Når det gjaldt temaer var det litt ulike meninger,
noen syns det var passe mellom klinikk, praksis og basalforskning, mens andre ønsket
flere foredrag som var relevant for LIS i nevro-hverdagen på avdeling. Det var delte
meninger om det bør være hybrid eller rent fysisk arrangement i 2023.

Det var litt krevende å få inn spørsmål og kommentarer i chat både i live-sesjoner og
abstraktsesjoner selv om det var satt av tid til det etter sesjonen og en kunne skrive i
chat-feltet. Vi håper deltakerne kan stille flere spørsmål til foredragsholdere neste år.

Styret ser at digitale arrangement krever like mye jobb som fysisk arrangement og at det
kreve mye helt i detalj for å få flyt i en digital sending over 3 fulle dager. Arbeidet er nok
er fordelt slik at det er mer forberedelser med digitale Nevrodager enn fysisk, og litt
mindre hektisk enn fysisk arrangement da vi kun var styret og arrangører tilstede.

Den gode hjelpen fra Legeforeningen med sin ekspertise innenfor arrangement og IT
har vært avgjørende for at vi kunne gjennomføre. Styret er også svært imponert over
kvaliteten på de faglige bidragene og at mange engasjerte seerne over skjerm med god
formidling av fag og forskning - tusen takk til alle foredragsholdere.

Styret ønsker at Nevrodagene 2023 skal være et fysisk arrangement. Et komplett hybridmøte, altså både et fysisk møte og full streaming anser imidlertid nåværende styre for
å være en svært arbeidskrevende og dyr løsning. Styret vil jobbe med en løsning og
beslutte i løpet av høsten. Årsmøtet under Nevrodagene 2023 vil uansett ha digitalt tilbud for å sikre at flest mulig kan delta.

Lasse Pihlstrøm.

Veileder i
akuttnevrologi

Norsk Nevrologisk Forening
Kvalitetsutvalget
2019 utgave X

Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi

Om man ønsker eksemplarer av Veileder i akuttnevrologi,
kan man ta kontakt med styret i NNF.

Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis bestilling, slik at
den som tar kontakt tar ansvar for å fordele til sin avdeling.

Norsk nevrologisk forening
The Norwegian Neurological Association
www.legeforeningen.no/nevrologi
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ScanMoDis-møte i Oslo
Scandinavian Movement Disorders møte ble avholdt i Oslo i april med et stjernelag av
europeiske og norske foredragsholdere på programmet og Espen Dietrichs som sentral
organisator.

Leder av arrangementskomitéen Espen Dietrichs.

Anne Brækhus og Siri Lynne Rydning.

Øystein Ramleth og Kari Anne Bjørnarå.

Jon-Anders Tunold og Mirza Jusufovic.
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Vårmøtet 2022 i Bergen
Av Andrej Khanevski, NNF-styret

På vegne av arrangørkomiteen og styret i NNF kan det meldes om at Vårmøtet 2022 i
Bergen ble en stor suksess! Med rundt 100 deltakere og 23 utstillere var det et yrende liv
på Hotell Norge i vårlige omgivelser midt på Torgallmenningen. Våmøtet ble åpnet av
komitéleder Nils Erik Gilhus, med påfølgende hilsener både fra NNFs leder Jana
Midelfart-Hoff og lederen i Legeforeningens Fagstyre Ståle Onsgård Sagabråten.
Johannes Gaare stod for et glimrende stykke av Bach på fiolin og satte tonen for resten
av helgen.

Programmet gikk over to dager med sesjoner om brede temaer som MS, epilepsi, hodepine, nevrodegenerasjon, hjerneslag og nevroonkologi. For historieinteresserte var det
en spennende bolk om nevrologiens siste 100 år der det blant annet kunne meldes om en
gjennomsnittlig liggetid på 70 dager etter oppstarten av Norges første nevrologiske avdeling.

NRK Radio var også på ballen og inviterte to
av deltakerne til å snakke om hodepine på P1
Hordaland. Andrej Netland Khanevski og
Anette Storstein bidro til litt viktig folkeopplysning.

Fredagens middag ble arrangert på Fløien
Folkerestaurant og deltakerne fikk oppleve
den helt nyoppussede Fløibanen til toppen. En
bedre middag ble servert i Spisesalen hvor
«store åpne vindusflater sørger for mye lys og
en majestetisk utsikt over hele Bergen».
Den majestetiske utsikten denne fredagen
bestod av et ugjennomtrengelig tåkehav, men
stemning inne var uansett svært god, med
oppløftende pianospill av Geir Olve Skeie og
Hilde Torgauten.
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Arrangementet var ellers meget kjendistungt. Selv om noen muligens fikk stjerner i
øynene av å oppleve et strålende foredrag om EBV og MS fra Harvard-professoren
Alberto Ascherio, var det enda flere som fikk stjerner i øynene under hotellfrokosten.
Det viste seg at den årlige TV-festen Gullruten hadde valgt å samkjøre sitt arrangement med Vårmøtet og mange kjendiser i diverse bokstavkategorier ble hyppig
observert under hele helgen. Det var også gledelig at ikke noen av Vårmøtets deltakere var mistenkt i mysteriet om en forsvunnet Gullrute-statuett fra en kjendisfest
på lørdagen, da alle var mest opptatt av å innta et godt kollegialt vårmøtemåltid på
restauranten Marg og Bein.

På vegne av NNF ønsker man å rette en stor takk til arrangementskomiteen ved Nils
Erik Gilhus, Marte H. Bjørk, Elin B. Forsaa, Andrej Netland Khanevski, KjellMorten Myhr, Anette Storstein, Ole-Bjørn Tysnes og Christian A. Vedeler, samt
teknisk arrangør Gyro Conference ved Heidi Myrseth. En stor takk går også til
Hotell Norge, Nevrologisk avdeling ved Haukeland Sjukehus og utstillerne som
bidro til en problemfri gjennomføring.
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Betydelig endring når MS-kompetansetjenesten
blir et kompetansenettverk
Av Jana Midelfart Hoff
Lars Bø hvor lenge har du vært leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS og hvordan er denbygget opp?

MS-kompetansetjenesten holder til ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og jeg har vært leder siden 2014. Kompetansetjenesten er tverrfaglig oppbygd:
De ansatte er epidemiolog, statistiker, MS-sykepleier, spesialfysioterapeut og nevrolog, i
full- og deltids-stillinger. Vi har også en referansegruppe med nevrologer fra alle helseregionene, samt en representant fra pasientorganisasjonen.

Hvor lenge har den eksistert og hva vil du si er dens store styrke?

Tjenesten har eksistert siden 1997. En styrke er at den er en del av et godt fagmiljø på
MS. Den er lokalisert til samme sted som det nasjonale registeret og biobanken, og
Neuro-SysMed, det nasjonale kliniske forskningssenteret. Det gir et veldig godt utgangspunkt for å samkjøre mye informasjonsarbeid, og gå samlet ut med det i de samme kanaler, som via nyhetsbrev og nettsider.

En annen stor styrke har blitt samarbeidet mellom regionene. Vi har nå en godt fungerende referansegruppe, med gode diskusjoner rundt aktuelle tema. Konsensus der er veldig viktig for å kunne gi godt funderte råd og anbefalinger, anbefalinger som følges godt
i alle helseregionene. Dette har vært spesielt viktig nå under koronaepidemien, hvor det
har vært mange aktuelle spørsmål rundt praksis for behandling, oppfølgning og vaksinering av MS-pasienter, og hvor situasjonen har endret seg raskt. Da har vi raskt kunne gå
ut med nyhetsbrev, basert på nasjonal konsensus, noe som har bidratt til at pasientene i
større grad har fått lik informasjon og har møtt lik praksis, uavhengig av bosted.

Jeg vil også nevne rollen til det gode tverrfaglige samarbeidet i informasjonsarbeidet. Et
eksempel er et e-læringskurs og en MS-veileder, som vi har lagt ut på nett. I arbeidet med
disse informasjonskanalene er det avgjørende å ha ulike profesjoner representert, i tillegg til brukere, for å dekke alle behovene til målgruppen godt.

Nå er det en omlegging på gang
generelt for de nasjonale kompetansetenestene. Hva innebærer det generelt
og for MS spesielt?

Generelt betyr det at de fleste omgjøres
til nasjonale kompetansenettverk, inkludert nasjonal kompetansetjeneste
for MS. Bakgrunnen for omorganiseringen var nok delvis at premisset for
mange kompetansetjenester var lite
realistisk: At en på få år skulle heve
kompetansen på et kompetanse-svakt
område, og at tjenesten dermed kunne
avsluttes når dette arbeidet var fullført.

Lars Bø leder for Nasjonal
kompetansetjeneste for MS.

For tjenester på store områder i kontinuerlig rask forandring, som MS, vil arbeidet for
å sikre en kompetanse som gir foretakene best mulig evne til å tilby lik og oppdatert
diagnostikk, behandling og oppfølging, uavhengig av bosted ikke være noe som kan
avsluttes. Klinisk MS-praksis basert på fjorårets kunnskap vil kunne være utdatert.
Dermed fikk flere kompetansetjenester mye lengre levetid enn det som var rammen
ved etablering. Dette førte til et økende antall kompetansetjenester, som i liten grad
kunne oppfylle et mandat om å være ferdig med å ha bygget opp god nok kompetanse,
og en sikkerhet for at denne kunne bevares hvis tjenesten bortfalt.

Derfor var flere kompetansetjenester tilfreds med signaler fra departementet at
mange av disse tjenestene kunne omdannes til nasjonale kompetansenettverk, med en
mer permanent funksjon. Det tjenestene først senere fikk vite var at de regionale
helseforetakene satte en ramme for videre drift som for flere av tjenestene betydde en
stor innskrenking i bemanning, og dermed reduksjon i funksjoner.
I tillegg ble det satt en tidsramme på 5 år, hvor en skal vurdere eventuell fortsatt
finansiering opp mot behovet for andre tjenester, på andre sykdomsområder. Dette gir
en usikkerhet som vil gi problemer med å rekruttere nøkkelpersonell.
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holde seg oppdatert
“ Åinnen
nevrovitenskap kan
være utfordrende.
Neurodiem er til stor hjelp!
– Prof. Dr. Dagny Holle-Lee
Nevrolog i Tyskland

”

En ny ordning som nok vurderes som potensielt gunstig av tjenestene er muligheten
for noen tjenester til å kunne få en utvidet ramme for å ansette regionale representanter for nettverket i deltidsstillinger. Dette vil sannsynlig bedre den regionale
gjennomslagskraften til nettverkets arbeid. For MS-kompetansetjenesten, og
sikkert også andre kompetansetjenester vil imidlertid den store reduksjonen i budsjett gjøre at en mister mange funksjoner. For MS-kompetansetjenesten er ikke alt
avklart, men mest sannsynlige konsekvens er at en mister den tverrfaglige bemanningen, og får en tjeneste mer selektivt rettet mot informasjon -og kompetansebygging til leger i spesialisthelsetjenesten. Det vil da i stor grad falle bort informasjonsarbeid rettet mot pasienter, pårørende, og andre yrkesgrupper. Bortfallet her
vil gi en større rolle til informasjon fra legemiddelindustrien, noe som gir større
risiko for uønsket påvirkning på klinisk praksis. Bortfallet av stillinger vil også
bety mindre ressurser til drift og anvendelse av MS-registeret, noe som helseforetaket nå arbeider med å redusere konsekvensene av.
Vi i NNF har vært bekymret for at man nå mister en viktig motor for forskning og
utvikling innenfor MS, i tillegg til en viktig stemme for pasientene. Noen har jo
også hevdet at nettopp det siste kan ha bidratt til reformen, at man har blitt «for
plagsom « for byråkratene … Hva tenker du om det?

Vedørende klinisk forskning er Neuro-SysMed en viktig motor for fasilitering,
igangsetting og drift av nasjonale kliniske studier, inkludert for MS. Imidlertid vil
reduksjonen i personell for kompetansetjenesten gi mindre ressurser til igangsetting av studier som i utgangpunktet ikke er finansiert, og som heller ikke representerer kommersielle interesser, som for eksempel stamcellestudien RAM-MS.

Det siste innen

nevrovitenskap
- når det passer deg

Få ditt gratis medlemskap i dag på:

www.neurodiem.no
18

Neurodiem er en tjeneste fra Biogen.
Informasjonen som presenteres på Neurodiem vil på ingen måte bli valgt, modifisert eller endret av Biogen.
2022/03 Biogen-149267

I rammeverket for de nye kompetansenettverkene står det at kompetansenettverket
skal «Bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål».
Det står ikke noe om hvordan dette skal formaliseres, men hvis det i større grad
gjøres vil det være en positiv endring. Vi opplever nå at det blir gjort beslutninger i
Beslutningsforum hvor det er uklart om spesialistmiljøet har blitt spurt om konsekvensene. Det leder til søknad om unntak i ettertid fra kompetansetjenesten, eller
fra andre. Det leder også til at kompetansetjenesten forsøker å informere oppover i
tjenestevei om konsekvensene, etter at vedtak er fattet. Det har ikke vært noe formelt
forum for dette, og varierende grad av tilbakemeldinger og respons fra foretakene.
Jeg ønsker at vi videre kan få etablert en tydelig rolle i å bistå helsemyndighetene i
faglige spørsmål, før beslutningene tas, slik at det å peke på sannsynlig utilsiktede
utslag for undergrupper ikke blir oppfattet som illojalitet, hvilket vi har opplevd.
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Her finner du
doseringsveiledning

Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon2

NYHET!
JA i Beslutningsforum: Evrysdi innføres
til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA)
hos barn fra 2 måneder, med en klinisk diagnose
av type 1, type 2 eller type 3a SMA1*

Første orale behandling ved SMA
Miksturen tas med sprøyte via munn/sonde2

Dosering
Skal initieres av lege med erfaring i behandling av SMA. Evrysdi tas oralt én gang daglig
etter et måltid, og dosering er avhengig av kroppsvekt. Bruk QR-koden for detaljert
informasjon om administrering og dosering, eller se felleskatalogen.no
Advarsler og forsiktighetsregler
Fertile pasienter skal informeres om risiko og må bruke svært sikker prevensjon under
behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose hos kvinnelige pasienter, og 4 måneder
etter siste dose hos mannlige pasienter. Graviditetsstatus skal verifiseres hos kvinner i fertil
alder før oppstart av behandling med Evrysdi. Isomalt: Pasienter med sjeldne arvelige
problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette legemidlet.
Bivirkninger
Hos SMA-pasienter med infantil sykdomsdebut er de vanligste bivirkningene som ble
observert i kliniske studier med Evrysdi feber (54,8 %), utslett (29,0 %) og diaré (19,4
%). Hos SMA-pasienter med senere sykdomsdebut er de vanligste bivirkningene som ble
observert i kliniske studier med Evrysdi feber (21,7 %), hodepine (20,0 %), diaré (16,7 %) og
utslett (16,7 %). Bivirkningene nevnt over oppstod uten et identifiserbart klinisk mønster
eller tidsmønster og opphørte vanligvis tross fortsatt behandling av SMA-pasienter med
infantil og senere sykdomsdebut.
Pakninger, pris og refusjon
Evrysdi 0,75 mg/ml pulver til mikstur, 1 sett (glassflaske m/adapter og 4 sprøyter (2 × 6 ml
og 2 × 12 ml) kr 105 750,70. Evrysdi forskrives på H-resept.
Referanser: 1. https://nyemetoder.no/metoder/risdiplam-evrysdi-indikasjon-ii.
2. Evrysdi SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.4 og 4.8 datert 06.12.2021.

Kontaktperson Merethe Brevik-Andersen i Roche Norge:
pharma.norge@roche.com
*Evrysdi (risdiplam) til behandling av voksne vurderes i egen prosess på et senere tidspunkt.

Roche Norge AS • Brynsengfaret 6b, 0667 Oslo • www.RocheHelse.no

M-NO-00000423. THAU Do not copy or distribute. (2022) Roche Norge as. All rights reserved.

Indikasjon
Evrysdi er indisert til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter fra 2
måneder og eldre, med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA eller med én
til fire kopier av SMN2.

Minneord
Minneord om David Russell

Utlysning Rebergs legat for 2022

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning
av Parkinsons sykdom skal i 2022 dele ut legatporsjoner på tilsammen
kr. 1.000.000,-

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 forskningsprosjekter. Støtte
over flere år kan være aktuelt.

Krav til søknad:
• Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle
forskningsprosjektet.
• Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder.
• Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
• Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et
kortfattet resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.
Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på
epost annehusbyn@hotmail.com innen fredag 30. september 2022.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av 2022!

Vår gode venn og kollega David Russell døde 20. april 2022, 74 år gammel. David
vokste opp i landsbyen Kells i Nord-Irland. Han hadde gode evner og studerte medisin
ved Queens Universitetet i Belfast. Kjærligheten brakte ham til Norge der nevrologisk avdeling på Rikshospitalet ble hans arbeidsplass fra 1976 og frem til han gikk
av med pensjon i 2020.

Allerede i 1989 ble David utnevnt til professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo.
David var nysgjerrig og kreativ og stod for en betydelig forskningsaktivitet gjennom
nærmere 40 år. Hans prosjekter var hovedsakelig sentrert omkring bruken ultralyd
for å studere morfologi og sirkulasjon i hjernens arterier. David utviklet sammen
med den tyske ultralydfysikeren Rainer Brucher multifrekvensultralyd-metoden for
å kunne påvise og klassifisere (gassboble versus solid partikkel) embolier som ble
sendt med blodstrømmen inn i hjernen. De kliniske studiene ble utført under operasjoner som koronar bypasskirurgi, klaffeimplantasjon, carotiskirurgi og hjertekateterisering. David veiledet 10 stipendiater frem til doktorgraden.

David ble nok enda mer faglig anerkjent internasjonalt enn nasjonalt. Han var initiativtager til foreningen «European Society of Neurosonology and Cerebral
Hemodynamics», og han mottok flere nasjonale og internasjonale priser, blant annet
Monrad-Krohn prisen i 2018. På hjemmebane drev han aktivt med «folkeopplysning», og han bidro sterkt til at nordmenn nå vet at hjerneslag er akuttmedisin og at
pasienter med symptomer på hjerneslag må raskt på sykehus. David arrangerte hvert
år en tverrfaglig konferanse om hjerneslag i Oslo. Han levde for sitt fag og for sin
forskning og krevde mye av seg selv og av sine stipendiater. Dagen på jobb ble ofte
til natt uten at han selv la merke til det, bare vi andre.

Vi elsket å reise med David på faglige konferanser rundt om. Hans sjarme og impulsivitet gjorde at det aldri var kjedelig i hans nærvær. David kunne spontant opptre
med Riverdance og synge karaoke av full hals. På nachspielet spilte han gjerne på
skjeer. David var leken og alltid på jakt etter nye ideer.
Våre tanker går til hans familie som betød så mye for ham. David har gått ut av tiden,
men han vil bli husket lenge.
Christian Lund, Mona Skjelland, Sigrun Kierulf Brækken og Espen Dietrichs
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Spion eller legepionér?

Del 1 av historien om
Carl Wilhelm Sem-Jacobsen
Av Espen Dietrichs

Overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen på Gaustad ble beskyldt for å eksperimentere
for å oppnå «mind control» over mennesker på oppdrag fra CIA og det amerikanske
forsvaret. Ryktene og konspirasjonsteoriene har florert, men viktige opplysninger
om virksomheten hans har manglet. Etter mange års leting har jeg nå gjenfunnet et
unikt film- og billedarkiv som bidrar til å fortelle hva som faktisk skjedde, og som
blant annet dokumenterer at Sem-Jacobsen var den første i verden som gjorde dyp
hjernestimulering på parkinsonpasienter.

Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1912-1991) tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1941.
I tiden etterpå flyttet han rundt i Norge og hadde tidsbegrensede jobber, de fleste som
allmennpraktiker. Han var med i motstandsbevegelsen og fikk kontakt med Kompani
Linge. Mot slutten av krigen måtte han flykte til Sverige. Han arbeidet da i en kort periode
som lege ved Kjesäter, transittsenteret for nordmenn som hadde flyktet fra nazistene.
Der ble han kjent med amerikanske offiserer og rekruttert som kaptein i US Special
Forces. Han deltok i frigjøringsarbeidet i Nord-Norge sammen med de amerikanske
styrkene og var dessuten tilknyttet Office of Strategic Services (OSS), forløperen til
CIA. Etter krigen fikk han en personlig æresbevisning fra general Dwight D.
Eisenhower for innsatsen i OSS, men vi vet ikke hva som lå bak denne sjeldne og høyt
hengende æresbevisningen.

Etter krigen begynte Sem-Jacobsen på spesialistutdannelse i psykiatri. Deretter dro han
til USA og fullførte spesialistutdanningen på Mayo-klinikken i Rochester, Minnesota,
før han startet spesialistutdannelse i klinisk nevrofysiologi samme sted. De var blant de
første som forsøkte registrering fra dype hjerneelektroder hos pasienter med psykiatriske
sykdommer og epilepsi. Sem-Jacobsen var med på å utvikle metodene. Han var også
med på enkelte tidlige forsøk på dyp hjernestimulering hos psykiatriske pasienter på
Mayo-klinikken.

EEG-laboratoriet på Gaustad
Sem-Jacobsen ble klinisk nevrofysiolog, og dette var hans arbeidsfelt videre. I 1956
returnerte han til Norge og ble ansatt som overlege på Gaustad sykehus.

4. Nevrokirurg Ragnar Nordlie (til venstre) og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen
med en av de aller første parkinsonpasientene som fikk dyp hjernestimulering
(Tidligere publisert i ref. 3).

Sykehusdirektøren, Ørnulv Ødegård, ønsket at Sem-Jacobsen skulle bruke nevrofysiologisk registrering med dybdeelektroder til å finne frem til det best egnede
målområdet for lobotomi. I denne tiden var lobotomi fortsatt svært utbredt. Ofte
ble prosedyren utført uten bruk av stereotaktisk operasjonsteknikk, og i mange tilForfatter Jan Kærup
Bjørneboe
i samtale
hundreåringen
feller av psykiaterne selv, ikke av nevrokirurger.
Både
morbiditet
ogmed
mortalitet
var
Lillemor Andreassen under lanseringen på Litteraturhuset.
høy.
Avstanden mellom dem er 64 år og 64 cm.

Sem-Jacobsen fikk bygget sitt eget nevrofysiologiske laboratorium på Gaustad,
med operasjonsfasiliteter. Nevrokirurger fra Rikshospitalet utførte inngrepene og
implanterte elektroder (Fig 1). Sem-Jacobsen konstruerte elektrodene selv. De
kunne både brukes til registrering av elektrisk aktivitet og til stimulering (fig 2).
Elektrodene hadde egen kanal for injeksjon av kjemiske stoffer for å fremkalle
lesjoner i hjernevevet. Teknikken med både elektrisk registrering og elektrisk stimulering ga mer presis lokalisasjon av hvor en lesjon skulle gjøres, og tillot å lage
mye mindre lesjoner enn med andre teknikker. Men selv om Sem-Jacobsen arbeidet
ved et psykiatrisk sykehus, skiftet han raskt fokus mot Parkinsons sykdom. Etter
hvert var det nesten bare parkinsonpasienter som gjennomgikk stereotaktisk
lesjonskirurgi i laboratoriet på Gaustad, som thalamotomi og pallidotomi.
Konspirasjonsteorier og renvasking
Sem-Jacobsens laboratorium fikk finansiering fra Gaustad sykehus og Norges
forskningsråd, men det meste av pengene kom fra USA. Største bidragsyter var
The Ford Foundation, men Sem-Jacobsen fikk også betydelig støtte fra alle
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våpengrener i det amerikanske forsvaret (US Army, US Air Force, US Navy) og fra
NASA. Denne spesielle finansieringen gjorde at det raskt oppsto rykter om hva SemJacobsen drev på med på Gaustad. Han hadde opprinnelig blitt ansatt i forbindelse med
lobotomivirksomheten, en prosedyre som allerede begynte å komme i miskreditt. At
pasientene fikk hjerneelektroder for registrering og elektrisk stimulering, ble dessuten
oppfattet som skremmende både av personalet på Gaustad sykehus og av andre. Ryktene
ville ha det til at Sem-Jacobsen drev forsøk med å styre menneskehjernen og den frie
vilje gjennom elektrisk stimulering.
Han hadde tidligere jobbet for OSS og hadde under krigen møtt den senere CIA-direktøren William E. Colby. Det ble hevdet at CIA var oppdragsgiver sammen med den amerikanske forsvarsmakten. Ryktene vedvarte i mange år og ble ytterligere styrket av forskjellige grave-journalister. Det hele tilspisset seg i Gerhard Helskogs konspiratoriske
dokumentarprogram «Rikets tilstand», sendt på TV2 høsten 2000, lenge etter SemJacobsens død. Helskog mer enn antydet at også norske myndigheter representert ved
Statsminister Einar Gerhardsen, Sosialminister Gudmund Harlem og Helsedirektør Karl
Evang hadde støttet opp om forsøkene med «mind control».

På grunn av disse sterke beskyldningene
valgte Regjeringen i 2001 å nedsette et
bredt, tverrfaglig høringsutvalg for å gå
gjennom alle beskyldninger om uetisk
medisinsk forskning i Norge i perioden
1945-1975. Gjennomgang av forsøkene
med hjerneelektroder på Gaustad sykehus
var en viktig del av mandatet. Utvalgets
rapport ble publisert som NOU 2003:33. De
slo fast at alle prosedyrer som ble utført i
EEG-laboratoriet på Gaustad var på rent
medisinsk indikasjon, og de fant ingen
holdepunkter for at Sem-Jacobsen hadde
mottatt finansiell eller annen type støtte fra
CIA. Sem-Jacobsen ble således renvasket
fra beskyldningene.

1. Nevrokirurgisk inngrep med implantasjon
av hjerneelektroder i EEG-laboratoriet på
Gaustad

Men hva foregikk egentlig i laboratoriet
på Gaustad?
Formen på dokumentasjonen kan ha medvirket til at det oppsto rykter om aktiviteten
på EEG-laboratoriet. Sem-Jacobsen var nok
mere oppfinner enn forsker. Han utviklet
både nye metoder og nytt medisinsk-teknisk
utstyr.

3. Sem-Jacobsen injiserer Topalin gjennom den etter stimulering foretrukne
elektroden for å lage en kjemisk lesjon hos pasienten.

Disse ble presentert i en rekke metodeartikler, men få resultater ble publisert i fagfellevurderte medisinske tidsskrifter. Hans hovedverk var en stor monografi der
han oppsummerte erfaringer fra fjorten års bruk av stimuleringselektroder (1).
Boken inneholder detaljerte metodebeskrivelser om hvordan Sem-Jacobsen utviklet og forbedret teknikken for lesjonskirurgi, først for lobotomi hos psykiatriske
pasienter, men deretter nesten utelukkende hos parkinsonpasienter. En del resultater fra stimuleringsforsøkene før lesjonskirurgi er referert, men de er ikke gjengitt
på en slik måte at resultatene kan forsøkes reprodusert eller brukes i videre forskning. Sem-Jacobsen tok aldri doktorgrad. Hans rolle var å kartlegge funksjonen i
de delene av hjernen hvor nevrokirurgene hadde implantert elektroder og finne det
best egnede stedet for å anlegge en lesjon. Etter lesjonen ble pasientene fulgt klinisk av andre leger.
Stereotaktisk lesjonskirurgi for Parkinsons sykdom ble introdusert rundt 1950.
Effektiv symptomatisk behandling med medikamenter var ennå ikke oppfunnet,
og nevrokirurgiske inngrep med stereotaktiske lesjoner spesielt i thalamus og
Globus pallidus kunne bedre tremor og andre parkinsonsymptomer. SemJacobsen og medarbeidere tok opp denne aktiviteten på Gaustad på 1950-tallet.
Nevrokirurgene opererte inn mange elektroder hos hver pasient, ofte 5-8.
Elektrodene lå gjerne inne i flere uker. I løpet av denne perioden utførte SemJacobsen registreringer av hjerneaktiviteten og undersøkte effekten av elektrisk
stimulering i forskjellige punkter på de ulike elektrodene.
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Pasientene var våkne under stimuleringen, og Sem-Jacobsen kartla i detalj endring i motoriske funksjoner, slik som bedring eller forverring av tremor, bradykinesi og rigiditet,
samt eventuelle sensoriske, psykologiske eller affektive bieffekter av stimuleringen. Ut
fra stimuleringsresultatene valgte teamet hvor det var mest hensiktsmessig å anlegge lesjonen. Denne ble anlagt ved at Topalin (etyl-cellulose i alkohol) ble sprøytet inn
gjennom den foretrukne elektroden (Fig 3). Tidligere var det nødvendig med to operasjoner for lesjonskirurgi etter nevrofysiologisk registrering. Med Sem-Jacobsens spesialkonstruerte elektroder var det nå tilstrekkelig med bare ett nevrokirurgisk inngrep.
Injeksjonsteknikken tillot mindre lesjoner, med derav redusert postoperativ morbiditet
og mortalitet.
Lesjonskirurgi ved andre sentre foregikk blant annet ved oppvarming, og samtidige
rapporter viser store lesjoner og høy mortalitet. Bøyesen refererte to pasienter operert på
Ullevål. Begge døde i andre uke postoperativt. I et samtidig dansk materiale overlevde
ingen av de tolv opererte pasientene mer enn tre år. Sem-Jacobsen og hans medarbeidere
(nevrokirurg, røntgenlege, nevrolog og psykiater) la frem sine resultater i Nordisk
Medicin på samme tid. Av deres 30 pasienter døde bare én pasient. Vedkommende fikk
lungebetennelse tre uker etter operasjonen, men hadde vært oppegående i mellomtiden.
To pasienter fikk permanente sekveler med pareser, men utover dette var det ikke alvorlige komplikasjoner.

Hensikten med stimuleringen var å finne beste sted for å anlegge en lesjon. Likevel har
resultatene fra stimuleringsforsøkene stor interesse. Dyp hjernestimulering hadde aldri
tidligere blitt forsøkt ved Parkinsons sykdom (Fig 4). Noen av pasientene fikk elektrisk
stimulering over lengre perioder, og på det nordiske nevrologimøtet i Oslo i 1962 presenterte nevrolog Karl Hartviksen og Sem-Jacobsen resultatene fra dyp hjernestimulering
hos ti parkinsonpasienter. Artikkelen er ganske kort, og teksten refererer til en film som
ble vist under kongressen. Dessverre forvant denne filmen etter møtet, og heller ikke det
regjeringsoppnevnte høringsutvalget klarte å gjenfinne denne. Men selv om teksten er
knapp, inneholder artikkelen blant annet en tabell med resultatene fra en pasient som
mottok dyp hjernestimulering gjennom seks uker. Tabellen viser tydelig hvordan alle
kardinalsymptomene ved Parkinsons sykdom - bradykinesi, tremor og rigiditet - ble
tydelig forbedret, og samtidig rapporterte pasienten bedring i livskvalitet. I sin historiske
gjennomgang konkluderte Hariz og medarbeidere med at dette var den aller første beskrivelsen av dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom (2).

Jakten på ytterligere opplysninger
Det offentlig nedsatte høringsutvalget som skulle granske Sem-Jacobsen gjorde et
grundig arbeid der de intervjuet en rekke involverte, inkludert ansatte fra forskjellige
faggrupper på Gaustad, pasienter og pårørende. De snakket også med politikere, og med
ledere i det amerikanske forsvaret og CIA. De måtte imidlertid lage sin endelige konklusjon uten å få tilgang til de innerste arkivene i Pentagon og CIA, og de fant aldri igjen
Sem-Jacobsens personlige arkiver.

2. Sem-Jacobsen sitter til venstre for pasienten med bryter for
å regulere dyp hjernestimulering hos en parkinsonpasient.

Sem-Jacobsen dokumenterte mye gjennom bruk av film og bilder, men hele filmmaterialet og store deler av billedmaterialet har vært forsvunnet. Jeg har prøvd å
finne dette materialet gjennom flere år, ikke minst for å få en bedre oversikt parkinsonbehandlingen med dyp hjernestimulering på Gaustad. For et par år siden fikk
jeg kontakt med Sem-Jacobsens familie. De kunne fortelle at familien hadde brent
opp det meste av Sem-Jacobsens egen dokumentasjon siden de – også lenge etter
Carl Wilhelm Sem-Jacobsens død – følte seg forfulgt og trakassert av journalister
som nørte opp under konspirasjonsteoriene. Familien har lenge følt at SemJacobsens arbeid har kommet i ufortjent miskreditt på grunn av disse beskyldningene. De var derfor villige til å hjelpe å lete etter eventuelt gjenværende materiale som kunne kaste mer lys over historien. Med deres bistand fant vi nylig flere
amerikakofferter fulle av lysbilder, samt syv kasser fulle med 8- og 16-mm filmer
på en låve utenfor Jevnaker.

Sem-Jacobsens gjenfunne billedmateriale gir et detaljert bilde både av de nevrokirurgiske operasjonene og av elektroderegistreringene og den elektriske hjernestimuleringen på Gaustad. Alle bilder som illustrerer denne artikkelen, stammer
fra dette gjenfunne materialet. Filmmaterialet er stort, og bare en liten del er foreløpig digitalisert og gransket. Vi prioriterte digitalisering av en film merket
«Parkinson’s Disease» som vi antar kan være den forsvunne filmen fra nevrologikongressen i 1962.
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Filmen viser noen av de aller første parkinsonpasientene som ble behandlet med
dyp hjernestimulering, og den dokumenterer meget godt tremordempende effekt
hos disse pasientene. Sem-Jacobsen viser i filmen dyp hjernestimulering med
elektroder i nærheten av nucleus ruber. Med datidens røntgen- og billedteknikker
var det ikke mulig å få et presist bilde av hvor elektrodene lå, men med dagens
kunnskap virker det svært sannsynlig at Sem-Jacobsen egentlig stimulerte i
Nucleus subthalamicus (STN). Dette er det eneste stedet i nærheten der stimulering også bedrer bradykinesi og rigiditet, slik Hartvigsen og Sem-Jacobsen
beskrev. STN ble introdusert som effektivt målområde for dyp hjernestimulering
ved Parkinsons sykdom i 1995, og dette er fortsatt det foretrukne målområdet.
STN ligger i mesencephalon rett ved siden av nucleus ruber. Stimulering av
nucleus ruber har ingen positiv effekt ved Parkinsons sykdom. Vi har derfor god
grunn til å tro at Sem-Jacobsen ikke bare var først i verden med dyp hjernestimulering hos parkinsonpasienter, men at han faktisk også gjorde STN-stimulering
nesten førti år før metoden ble introdusert (3).

Carl Wilhelm Sem-Jacobsen var åpenbart en medisinsk
pionér. Men hvorfor ga det amerikanske forsvaret og
NASA så raus støtte til prosjektene hans? Hadde de
plutselig utviklet et desperat ønske om å utvikle en bedre
parkinsonbehandling? Eller var det likevel noe i spionbeskyldningene?
Følg med - forklaringen kommer kanskje i neste
nummer av Axonet!
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En dødsmaske med to levende øyne
«Locked-in» syndromet i litteraturen

Omslaget til nevrologiens krimroman.
Legg merke til den lange tynne metallnålen
som stikker ut fra hammeren.

Av Ragnar Stien

«Hun så, hun hørte, og hun tenkte sikkert helt greit og klart, men hun kunne ikke gjøre
en bevegelse, og hun kunne ikke bruke stemmen sin til å få uttrykt de tanker som fødtes i
henne. Hun ville ikke kunne løfte hånden sin eller åpne munnen.»

Både tittelen og det innledende sitatet er fra Emile Zolas (1840-1902) gjennombruddsroman «Tèrése Raquin» fra 1866 (1). Beskrivelsen er så eksakt at mor Raquin i dag uten
videre ville fått diagnosen «locked-in», et begrep som først ble formulert i 1966. I sin
bok «The diagnosis of stupor and coma» gjengir forfatterne Plum og Posner en sykehistorie med et fremre pons-infarkt som gir samme symptomer og funn som hos mor
Raquin. Deres viktigste hensikt med sykehistorien er å understreke at denne tilstanden
ikke er et coma: «This constellation of alert wakefulness accompanied by mute tetraplegia of brainstem origin we have termed «the locked-in syndrome» to distinguish it from
acute mutism, which is properly a form of coma». (2) Selve sykdomsbildet er meget karakteristisk: Pasienten er våken, har normal sensibilitet (hører og ser), har hukommelse
for alt som skjer men kan altså ikke bevege en eneste muskel bortsett fra enkelte øyemuskler. Tilstanden er uhyre stressende for pasienten, og enkelte som har kommet
gjennom, kan berette om psykotiske episoder. En vanlig årsak er infarkter i fremre del
av pons (okklusjon av grener fra arteria basilaris). Langtkommen amyotrofisk lateralskleros (ALS) og akutt polyradiculitt (Guillain-Barres syndrom) kan også gi samme kliniske bilde. Poliomyelitt, forgiftninger (CO-forgiftning) og lokale svulster, betennelser
eller skader i fremre del av pons kan også gi locked-in. Polyradikulitt, forgiftninger og
skader kan ha rimelig god prognose slik at pasienten restitueres. Fellesnevneren er lammelsene: Sentrale lammelser med brudd i pyramidebanen i pons distalt for øyemuskelkjernene eller komplette perifere lammelser med funsjonssvikt i alle motoriske forhornsceller opp til samme nivå. Den første beretning om tilstanden fra akademisk medisin
(som denne forfatter har greid å finne) er fra «Le progrés médical» i 1875. (3)

Skjønnlitteratur
Vi har allerede vært gjennom Emile Zolas beskrivelse av locked-in. Han bruker
dette uhyre dramatiske sykdomsbildet ved at mor Raquin etter hvert får vite at
hennes svigerdatter og dennes nye mann har myrdet hennes sønn for at de skal
kunne gifte seg. Hun kan ikke meddele sin kunnskap til noen, men sitter hjelpeløs
og hevngjerrig og ser på at de to morderne også går til grunne i sine kvaler over
hva de har gjort.

Den tidligste, og kanskje mest velkjente, beskrivelse av locked-in finner vi hos
Alexander Dumas (1802-70) i «Greven av Monte Christo» (1844). Her er det grev
Noirtier de Villefort som mot midten av beretningen, lider den skjebne å få et hjernestammeinfarkt: «Han kunne ikke snakke, han kunne i det hele tatt ikke lee seg,
han var helt lam. Det eneste som levet, var øynene, men de erstattet alle de andre
sansene. For med øynene kunne han gi ordrer, han kunne takke, og de kunne bli
mørke av sinne og stråle av glede.»
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Det er åpenbart at både Zola og Dumas må ha observert pasienter med locked-in
syndrom. Begge har også fått med seg det veldig spesielle at pasienten bare kan kommunisere via øyebevegelser: «- en stakkars lam olding, og han kan ikke engang trykke
meg i hånden, han kan bare gjøre seg forståelig ved å blunke med øynene.» (4)

En av de mest slagkraftige antikrigsromaner som er skrevet, er “Johnny got his gun”
(5). Her er hovedpersonen truffet av en granat i skyttergraven under første verdenskrig. Han har mistet øynene, er komplett døv og ansiktet er så ille tilredt at de knapt
vet hvem han er. I tillegg er armer og bein så skadet at de er amputert helt proksimalt.
Han er formelt sett ingen locked-in pasient, men praktisk sett er han i samme eller en
verre situasjon: Han kan ikke bevege seg og hverken ser eller hører. Han kjenner
berøring og føler vibrasjoner, og han kan bevege hodet. Hans bevarte personlighet
føles stengt inne i kraniet: «He was trapped in his own brain tangled in the tissues
and brain matter kicking and gouging and screaming to get out” og “…rushing frantically from ear-hole to earhole wherever in the skull there might be an opening”.
Han lærer til slutt å kommunisere sine tanker om egen situasjon og krig generelt ved
å banke morsetegn med hodet ned i sengen.

I en science-fiction roman fra 2015, «Lock in» (6), utnyttes den dramatiske effekten
av locked-in helt annerledes. En pandemi av et ukjent virus har gitt millioner av locked-in pasienter over hele verden. Intens forskning har gjort det mulig for locked-in
pasientene, via et innoperert nettverk i deres hjerne, å styre et kunstig menneske, kalt
«threep», som da opptrer som pasientens alter ego. Romanen er ellers en mer actioneller kriminal-roman som omhandler svindel med utstyr og bygging av «threeps».

Kriminallitteratur
Et så dramatisk sykdomsbilde som locked-in har fristet flere kriminalforfattere til å
utnytte denne effekten i sine romaner. To nevrologer har, ikke uventet, behandlet dette
mest troverdig. Meget elegant er Peter Claudius Gauthier-Smiths (1929-2017)
«Locked in» (7). Gauthier-Smith var en fremtredende nevrolog ved National
Hospital, Queen Square i London i mange år og har skrevet 31 kriminalromaner
under pseudonymet Peter Conway. Hovedpersonen i «Locked in» blir skadet i en
rugby-match, ligger på respirator fullstendig lammet men med helt klart intellekt.
Hans nærmeste omsorgsperson blir myrdet, og det er pasienten i respiratoren som til
sist løser mysteriet. Bare en nevrolog ville kunne håndtere en situasjon som dette tilforlatelig.

Dette greier også Robert Joynt (1925-2012), amerikansk nevrolog og mangeårig
redaktør av Annals of Neurology. Han skrev seks Sherlock Holmes-pastisjer som
alle ble publisert i Neurology. Alle har klare nevrologiske poenger i løsningen av
mysteriene.

I novellen «The silent witness and Charcots hat» (8) er også hovedpersonen en
pasient med locked-in. Han er den som løser mysteriet i samarbeid med Sherlock
Holmes. Alle, inkludert skurken, oppfatter at pasienten er i dypt coma. Sherlock
Holmes skjønner likevel at han er våken og klar, og ettersom pasienten er en
marineoffiser, klarer de to å kommunisere ved hjelp av morsealfabetet og blinking
med øynene.

En tredje historie er meget makaber: Her bedøver forbryteren sine ofre, gjør en
delvis avskjæring av medulla oblongata med en locked-in tilstand som følge.
Fordi ofrene juridisk sett er i live, er maksimumstraffen for slike forbrytelser
latterlig lav. Fysikalsk-medisiner og nevrorehabiliteringslegen som er bokens
heltinne, slåss både for å avsløre skurken og for økt forståelse for sine pasienter i
rettsapparatet. Boken «Toyer» (9) er skrevet av en skuespiller og forfatter,
Gardner McKay (1932-2001), som må ha hatt betydelig nevromedisinsk ekspertise
ved sin side for å kunne skrive en bok som dette.

Mark Billinghams (1961-) «Sleepyhead» (10) er også en ganske ubehagelig historie hvor detektiven oppdager at pasienter som er antatt døde av hjernestammeinfarkt i mottaket på sykehusene, i virkeligheten er myrdet av en gal, fallert medisinstudent. Han ønsker å bringe sine ofre i «locked-in» situasjonen, men bare ett av
ofrene overlever med «locked-in» som følge. Boken inneholder en scene hvor det
i detalj redegjøres for hvordan et offer kan påføres hjernestammeinfarkt. I forordet
takkes prof Sebastian Lucas ( patolog ved St Thomas Hospital i London). Jeg går
ut fra at han må stå delvis ansvarlig for denne groteske beskrivelsen.

Marcia Muller (1944-) lar i «Locked in» (11) sin detektivheltinne bli skutt
gjennom bakhodet og nakken slik at hun havner i denne skremmende situasjonen.
Syndromet er nærmest brukt som en dramatisk bakgrunn for en ellers nokså alminnelig kriminalhistorie. Heltinnens ansatte i hennes detektivbyrå strever med å
oppklare hvem som skjøt, mens hun selv langsomt restitueres til det normale.

Autopatografier
Locked-in pasienten kan kommunisere med omverdenen stort sett bare via øyebevegelser. En rekke pasienter har greid å få sine erfaringer med sykdomsbildet
nedtegnet i bokform ved hjelp av slik kommunikasjon. I sin mest renskårne form
kan bare øynene beveges opp eller ned, noe som kommer til uttrykk i Julia
Tavalaros (1935-2003) beskrivelse av sin tilstand i «Look up for yes» (12).
Tavalaro fikk også publisert dikt i enkelte amerikanske tidsskrifter. Den mest
berømte bok i denne sjangeren er nok skrevet (eller blunket) av en av redaktørene
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NORMODIS

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser,
internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement
Disorders Society, NORMODIS.

Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt
betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, har som
formål å fremme kunnskap om og behandling av Parkinsons sykdom og
andre bevegelsesforstyrrelser, samt å stimulere til både behandlingsorientert og
basalfaglig medisinsk og helsefaglig forskning innen bevegelsesforstyrrelser.

NorModis arrangerer fagmøter både alene og sammen med den nordiske
paraplyorganisasjonen ScandModis, er med på undervisningsopplegg og
publikasjoner vedrørende bevegelsesforstyrrelser.

NorModis er tilknyttet Scandinavian Movement Disorder Society (ScandModis)
og International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

i motetidsskriftet «Elle», Jean-Dominique Bauby (1952-97), som i «Dykkerdrakt
og sommerfugl» (13) beskriver sitt intellekt (sommerfuglen) innestengt i dykkerdrakten (hans egen kropp). Det finnes også en norsk bok i denne sjangeren: Axel
Jensens (1932-2003) «Pasienten i sentrum. Rapport fra Nimbus» (14). Jensen
skrev flere av sine bøker fra sengen i sin locked-in tilstand pga ALS. «Pasienten i
sentrum. Rapport fra Nimbus» er en selvironisk og ironiserende (over hjelpeapparatet) liten bok. Nimbus er en spesialmadrass for pasienter som ikke kan
bevege seg i sengen. Moderne elektroniske kommunikasjonshjelpemidler har
gjort det enklere for pasientene å meddele seg skriftlig. Taleroboter er også i
bruk, og professor Stephen Hawkings (1942-2018) hyppige TV-opptredener har
gitt mange muligheten til å høre hvordan disse låter. Fra Sunnaas sykehus er det
publisert en rimelig oversikt over rehabiliteringsmulighetene (15). En rekke autobiografier er skrevet (16, 17,18, 19). Den siste er også anmeldt i Tidsskriftet (20).
Hovedpoenget i disse er selvfølgelig beskrivelsen av den forferdelige følelsen av
å være stengt inne i egen kropp uten mulighet til å kunne kommunisere. I tillegg
understreker de hvor viktig en støttende ektefelle eller familie er for rehabiliteringen. En rekke gode råd til helsevesenet, som ikke alltid forstår tilstanden,
finnes også. Til ettertanke er beretningene om hva helsepersonell kan få seg til å
gjøre eller si over en antatt komatøs pasient. Her dreier det seg om alt fra respektløs omtale til seksuelle overgrep.
Litteratur:
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3. Darolles M. Thrombose du trunc basilaire. Le Progrés Medical 1875; 3: 629-30.
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Foreningssaker
Referat fra styremøte i NNF 13. februar 2022 - Zoom
Korte tilleggsmøter 02.02.2022 og 21.02.2022

Jana Midelfart Hoff , Heidi Øyen Flemmen, Ida Bakke, Trine Popperud,
Julie Sønnervik, Joakim Goberg Jørgensen, og Andrej Netland Khanevski.
Møteleder: Jana Midelfart Hoff
Referent:
Andrej Netland Khanevski
Deltakere:

Saksliste
01-2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.11.21
o Godkjent med mindre endringer

02-2022
- Orienteringer
o Utsending jubileumsbok, Legeforeningen kan hjelpe med arkivere/distribuere restopplaget via
Legenes Hus.
o Generalplan
o Andrej informerer om Legeforeningens sluttrapport om Proba Samfunnsanalyses evaluering
av systemet for Nye metoder. Totalt sett vurdert til at tiltakene i rapporten fremstår som lite
kraftfulle og lite fokus på klinikerinvolvering.
- Økonomi
o Ida informerer om tentativt budsjett Nevrodagene, foreløpig ikke helt satt. Avventer videre
tilbakemeldinger om kostander fra Legeforeningen, Tappin og sponsorinntekter.
- Høringer
o Intet spesielt
- Nettside, sosiale medier
o Intet spesielt

03-2022 NevroNEL
o Arbeid med ny redaktør(er)
o De nåværende redaktørene har sagt at de vil gå av. Det ønskes en utlysningsprosess med å
finne nye redaktører via avdelingssjefene, f.eks. utlysning i Axonet og nettsider.
De nåværende redaktører bes om å lage en stillingsbeskrivelse om hva arbeidet innebærer,
stillingen betales med ca. 170.000 pr år (justeres ut fra basislønn ved frikjøp). Joakim tar
kontakt med Åse og Unn.
o Omlegging til ny ordning innebærer større endringer i tilgjengelighet for både nevrologer,
annet helsepersonell og pasienter/andre. Den nye løsningen vil innebære brukerregistrering og
innlogging, men vil være åpent for alle. Er dette ønskelig, eller bør tilgang begrenset til
medlemmer i NNF, da det er foreningen som betaler for innhold og drift. Blir enige om å ta
dette som en årsmøtesak for å innhente innspill fra medlemmene.
o Budsjett
o Per nå er den diskrepans mellom hva avdelingene betaler for NevroNEL og den faktiske
kostnaden. NNF dekker det overskytende på ca. 50.000 pr år. Det vil nå komme en
kostnadsøkning med ny plattform. De fremtidige utgiftene estimeres til 300-350.000 per år.
Dekningen foreslås primært å gå via arbeidsgiver/avdelingene, noe som vil innebære at
bidraget deres må økes. Saken må tas opp på årsmøtet (legges frem av Jana/Joakim angående
hvordan dette skal håndteres og dekkes videre.

03-2022 Vårmøtet 2022
o Andrej informerer om status. Det planlegges for fysisk møte, digitalt er ikke et alternativ.
Styret ser at dette må sees i lys av den gjeldende smittesituasjonen, arrangementskomiteen
vurderer selv muligheten for fysisk møte fortløpende.

04-2022 Nevrodagene 2022
o Abstrakter
o Gjennomgår og planlegger i plenum.
o Program
o Gjennomgår og planlegger i plenum
o Forespørsel fra Hjernerådet - Innlegg under Nevrodagene
o Vanskelig å få til et live/innlegg, men enighet om å tilby dem gratis sponsorplass
for å profilere seg.
o Formidlingspris
o Skal sendes ut informasjon på mail der det oppfordres til forslag. Videre vurdering etter at et
forslag kommer inn.
o Priser/stipend
o Praktiske betraktninger, formalia er i orden.
05-2022 Beramme nye styremøter
o 21.02 kl 18
o 14 mars kl 17
o 5 mai

06-2022 Eventuelt
o Gjennomgang av sponsordetaljer Nevrodagene, integrasjon Tappin, tilgang til sponsorer til å
se foredragene. Enighet om at sponsorer må kunne få tilgang, men ikke andre utenforstående.
o Ønske om gjennomgang av styrearbeid og individuell belastning. Enighet om å se på dette på
kommende styremøte.
Tilleggsmøte 02.02.22:
o Formidlingspris:
- Diskuterer aktuelle innkommende forslag samt evt andre kandidater.
o Nevrodagene:
- Diskuteres om det er rom for å komme og holde foredrag i “studio” i Oslo,
blir enighet om å holde det heldigitalt.
- Priser: Prisvinnere skriver noen linjer som sitt prosjekt som leses opp under digital
prisutdeling. Frist for å informere prisvinnerne 1 uke før Nevrodagene begynner.
- Program: Holder oss til digitalt program på nett/Tappin.
Ikke behov for omfattende PDF-versjon.
- Påmeldingsfrist 10.03.22 kl 23.59
- Etterutdanning av spesialister: kandidat til arbeidet med reform for dette.
Spesialitetskomiteen har lite kapasitet til et slikt arbeid, heller ikke styrearbeid.
Prøver å foreslå en kandidat fra det nevrologiske miljøet.
- Jobbes med ny Generalplan. Fremgangen forsinket pga pandemien.
- NevroNEL: Joakim følger saken videre og legger frem endringene i redaktører
og teknisk plattform på årsmøtet.
- Årsberetning lages, saksliste til årsmøtet.
- Kort tilleggsmøte planlegges 21.02.22
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Tilleggsmøte 21.02.22
o Nevrodagene – status
 Oppdatering rundt gjennomføring av Nevrodagene
• Sponsorstatus
• Påmeldingsfrist/etternølere
• Teknisk plattform
• Teasere
o Fordeling ordstyrere
 Jana setter opp kjøreplan
o Prisvinnere
 Alle priser flyttes til onsdag, 3 minutter til stipendvinnere.
o Budsjett, årsmelding, NevroNEL
 NevroNEL bør fortsette i sin nåværende form, men ønsker innspill fra årsmøtet
til videre utvikling og drift. Evaluere NevroNEL i 2023.
o Evt:
 Forespørsel fra Annett Fromm angående en egen subspesialitet/sertifisering
av leger som behandler hjerneslag.
 Styret ønsker mer informasjon om dette, inviterer Annett Fromm til å fortelle
mer om dette på et styremøte.

Foreningssaker
Referat fra styremøte i NNF 14. mars 2022 - Zoom

Jana Midelfart Hoff, Heidi Øyen Flemmen, Ida Bakke, Trine Popperud,
Julie Sønnervik, Joakim Goberg Jørgensen, og Andrej Netland Khanevsk.
Møteleder: Jana Midelfart Hoff
Referent:
Andrej Netland Khanevski

Deltakere:

Saksliste
07-2022 Godkjenning av referat fra styremøtet 13.01.22
o Godkjent uten endringer
08-2022
- Orienteringer
- Økonomi
- Høringer
- Nettside, sosiale medier
o Intet aktuelt

09-2022 Nevrodagene 2022
o Møtet gikk i hovedsak til å diskutere og forberede de praktiske forhold rundt de
forestående nevrodagene.
10-2022 Vårmøtet 2022
o Intet aktuelt

11-2022 Beramme nye styremøter
o Nytt styremøtet 05.05.22 i Bergen, i forkant av Vårmøtet

Invitasjon til konferanse om hydrocephalus 9. - 12. september 2022

12-2022 Eventuelt
o Intet aktuelt

Konferansen er et årlig internasjonalt møte om hydrocephalus og andre sykdommer
som rammer likvordynamikken hos barn og voksne. Konferansen samler deltagere
fra hele verden.
På fredag den 09.09.22 fra kl. 12.30-16.30 er det mulig å se en bildeutstilling om
hydrocephalus hos barn og voksne (normaltrykkshydrocehalus) på Sahlgrenska
sykehus. Utstillingen er gratis og åpen for alle.
Følg link for påmelding og ytterligere informasjon:
https://www.hydrocephalus-meeting.com/

ESNR nyhetsbrev

European Society of Neuroradiology (ESNR) Diagnostic and interventional utgir et nyhetsbrev som
du kan lese på deres nettsider. Meld deg gjerne opp til
nyhetsbrevet om du ønsker å følge hva som skjer i
ESNR. Se vår nettside: www.legeforeningen.no
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Quiz

???

Løsning på nevrolitterær quiz nr. 38

I forrige oppgave skulle vi til en klassiker i norsk lyrikk, som i et av sine mest kjente
dikt bruker kroppslige metaforer om bygninger og infrastruktur, også fra nervesystemet. Oppgaven inneholdt følgende utdrag:

Telefonkablenes nervefibre.
Gassledningenes hule blodårer.
Kloakker.

Dette var det en god porsjon innsendere som kjente igjen! Men for å sette ekstra spiss
på quizen, kom Axonet ut midt i den heftigste julestria, og det ble minnet om at vi tidligere har fått inn svar på selveste julaften.

Slik ble det også i år, men natt til julaften holdt bare til tredjeplass. Vinnerne som forbilledlig prioriterte nevrolitteratur over de siste juleforberedelsene i år ble:

1. Rune Midgard
2. Kari Anne Bjørnarå
3. Egil Alnæs

Rune Midgard hadde også tredjeplassen i quiz nr. 37 om Ali Smith, og det er gledelig
å se at han her nådde helt til topps.
Axonet hyller og gratulerer og håper på like sterk innsats i sommerferien!

Axonet ønsker alle en
riktig god sommer!

Nevrolitterær quiz nr. 39
Det er kanskje en utømmelig brønn av nevroperler der ute i verdenslitteraturen, men
etter 38 quizer begynner det jo å bli noe utplukket blant de aller mest lavthengende
fruktene. Da er det naturligvis en lettelse når store samtidsforfattere kommer med
nye verker fulle av referanser til fagfeltet vårt.

Dette udraget, som er foreslått av Emilia Kerty, avslører at vi har å gjøre med en
forfatter som har gjort ganske grundig research - nok til å strø om seg med mange
nevrologiske faguttrykk. Kan det være første roman som beskriver trombolyse etterfulgt av trombektomi som akkuttbehandling for hjerneslag i skjønnlitteraturen? Som
en sideoppgave utfordrer vi nevrovaskulære lesere til å finne tidligere eksempler
enn dette!
Videre får vi i utdraget noen eksempler på forfatterens særpregede stil, som ofte har
en desillusjonert og kynisk, men samtidig humoristisk tone:

- Vi tok øyeblikkelig en MR, fortsatte hun, for å finne frem til den blokkerte åren;
deretter utførte vi først trombolyse og så en trombektomi for å fjerne blodproppen.
Operasjonen var vellykket, men dessverre oppsto det en sekundær hemoragi som
kompliserte bildet.
- Tror de det er noen sjanse for at han vil komme seg igjen?
- Det er rimelig at De spør om det.
Hun nikket fornøyd. Det var tydelig at hun satte pris på rimelige pasienter, rimelige
pårørende og rimelige spørsmål.
- Men jeg må dessverre svare at dette er noe vi ikke vet. Med MR-scanningen kan vi
avgjøre hvilke områder som kan ha blitt skadet - i dette tilfellet dreier det seg om
panne- og isselappen - men ikke hvor alvorlige lesjonene er. ... Pappaen Deres kan
komme tilbake med endret bevissthetsnivå, eller i noen tilfeller normalt, men det kan
like gjerne utvikle seg mot hjernedød, alt er mulig på dette stadiet. Man må ta det
med fatning ..., konkluderte hun, uten at det var helt nødvendig.
Hvilken forfatter og hvilken bok?

Send ditt svar fra hvor enn du er på sommerferie eller sommerjobb til Axonets quizredaksjon på lasse.pihlstrom@gmail.com!
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Vi gratulerer

Anna Maria Eriksson fra MS-gruppen ved OUS disputerte 19. januar.
Vi gratulerer!

Sander Johan Aarli fra Nevrologisk avd. ved Haukeland Universitetssykehus
disputerte 10. desember 2021 ved Universitetet i Bergen over emnet
«Microemboli detection in acute ischemic stroke».
Vi gratulerer!

Hovedveileder var Tone Berge og biveiledere Steffan Bos-Haugen og Hanne F. Harbo.

Bak fra venstre Erwin Stolz og Anders Molven fra bedømmelseskomiteen og veiledere Nicola Logallo,
Annette Fromm, Lars Thomassen og Christopher Elnan Kvistad. Foran custos Arne Skarstein og
doktoranden selv.

Melinda Berg Roaldsen disputerte 21.januar 2022
ved UiT- Norges arktiske universitet. Tittel på
avhandlingen var «Aspects on Recanalisation
Therapies for Acute Ischaemic Stroke. Long-term
survival after thrombolytic treatment with alteplase,
endovascular thrombectomy for acute ischaemic
stroke and recanalisation therapies for wake-up
stroke». Ellisiv B. Mathiesen tok over som
Roaldsens hovedveileder etter at Eivind Berge gikk
bort i februar 2020. Professor Haakon Lindekleiv
og Docent Erik Lundström var biveiledere.
Stor gratulasjon fra Axonet!
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Overlege Espen Benjaminsen disputerte 25. april for ph.d.-graden i helsevitenskap
ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlingen «Multiple Sclerosis in
Northern Norway, Epidemiology and Comorbidity». Disputasen fant sted ved
Nordlandssykehuset i Bodø.
Vi gratulerer!

Hovedveileder var Karl Bjørnar Alstadhaug (til høyre) og biveileder var
Kjell Morten Myhr (til venstre).

Cecilia Smith Simonsen fra Oslo MS-forskningsgruppe og Nevrologisk avdeling
i Drammen disputerte 14.3.22 på avhandlingen «The Contemporary Multiple
Sclerosis patient».
Vi gratulerer!

3.opponent Morten C Moe, hovedveilder Elisabeth G. Celius, 2.opponent Melinda Magyari,
København, Cecilia Smith Simonsen, 1.opponent Klaus Schmierer, London og fungerende dekanus
Arnstein Finset. Biveileder Stine Marit Moen er dessverre ikke med på bildet.
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Victoria Berge-Seidl disputerte 2. februar ved UiO på avhandlingen «Genetic
studies of sporadic Parkinson’s disease - On the identification of genetic risk
factors and the path towards a better understanding of underlying pathogenic
mechanisms».
Vi gratulerer!

Toni Berger disputerte 4. februar ved Universitetet i Oslo på avhandlingen:
«A translational view on epileptogenesis». Arbeidet utgår fra ERGO - Epilepsy
research Group of Oslo.
Vi gratulerer!

Hovedveileder Mathias Toft til venstre og biveileder Espen Dietrichs til høyre.

Fra venstre: Medveileder Erik Taubøll, hovedveileder Kjell Heuser, doktoranden Toni Berger,
disputasleder Espen Dietrichs, medveileder Magnus Vigeland, 3. opponent Bjørnar Hassel.

Vi gratulerer
60

61

Jana Midelfart Hoff - 50 år
Selveste styreleder i NNF, Jana Midelfart Hoff, fylte 50 år 18. april. Hun fikk
tsjekkisk vin og blomster i gave fra foreningen, her overbrakt av styremedlem
Andrej Khanevski.
Axonet gratulerer!

Norsk nevrologisk forening 100 år
- Historien, faget og menneskene

Norsk nevrologisk
forening 100 år
Historien, faget og menneskene

Boken er sendt ut til alle nevrologiske avdelinger i landet.
Ta kontakt med NNF-styret dersom du ønsker et eksemplar.

Vi gratulerer
Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm(red.)
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Avsender
Trykk-Service AS
Pb 4024 Gulskogen
3005 Drammen

