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Redaktørens hjørne
Kjære kolleger!

«Problemet med deg, Harald, er at du ikke forstår forskellen på visjon og kjerneverdi.»
Jeg husker jeg lo godt da Bård Tufte Johansen parodierte kringkastningssjef John G.
Bernander som belærte Harald Eia om «den bimediale mediebedriften NRK». Det er
sikkert minst 20 år siden nå, omkring samme tid som Ingebrigt Steen Jensens bok «Ona
fyr» argumenterte for betydningen av visjon i alle virksomheter der mennesker prøver å
få til noe sammen.

Siden den tid har denne typen tankegang og begrepsbruk utviklet seg videre – enten det
gjøres i fullt alvor eller som ironisk harselas. I tillegg til visjoner og kjerneverdier har
vi jo blant annet misjon, motto, mål, strategi – og en anglisisme som ser ut til å øke nå:
purpose. Mitt inntrykk er at helsevesenet ligger litt i gråsonen her. På helseforetaksnivå
blir det definert visjoner, verdier og mål, men det er kanskje litt variabelt hvor langt ned
i organisasjonskartet de ulike begrepene blir brukt aktivt. Jeg har ennå ikke sett et sykehjem eller en avdeling flagge sitt «purpose». De fleste leger er nok mest opptatt av å
gjøre en god jobb og gi pasientene best mulig behandling.

I sommer hadde jeg gleden av å besøke Arendalsuka for første gang. Byen var full av
interessegrupper som sloss om maktpersoners oppmerksomhet, særlig innen helsefeltet.
Selv deltok jeg på et populærvitenskapelig arrangment i regi av OUS og Hjernerådet,
som skulle bidra til å sette hjernehelse på agendaen. «Sette fokus på», kunne man sagt,
eller kanskje bare «løfte»? Vi må løfte opp hjernehelse. Det går an å kjenne på en uvilje
mot det abstrakte, ulne, uforpliktende og floskelpregete som denne begrepsbruken har
til felles med tomt visjonsprat. Kan vi ikke bare få konsentrere oss om faget og gjøre
vårt beste med det?

Språk teller. Fremveksten av begrepet «hjernehelse» gir oss en bedre posisjon til å argumentere for ressurser til vårt eget fagfelt og får dermet reelle konsekvenser for nevroloers arbeid. Det som kan virke som abstrakt «omdømmebygging» i øyeblikket, kan på
sikt bære konkrete frukter og påvirke store beslutninger.
Så vi kan kanskje ikke bare vende oss innover og konsentrere oss om faget. Det kan bety
mye hvordan vi snakker om arbeidet vårt, både med kolleger og utad mot samfunnet.
Samtidig tror jeg det er klokt av nevrologer og andre leger å beholde en sunn floskelskepsis. Ordene vi bruker, bør speile genuint faglig engasjement.

Axonet har ingen visjon, ingen kjerneverdier, og ikke et definert purpose. Jeg stoler på at
du som leser, skjønner vitsen med bladet likevel. God lesning!
God høsthilsen!
Lasse

Redaktør
3

Leder’n har ordet
Høsttanker
Kjære kollega!

Høsten kan mange ganger kjennes litt tung. Den er et definitivt punktum for sommerdrømmene, og ihvertfall her på Vestlandet er vi garantert en god dose høstregn
piskende på vinduet. Det er mørkt når du våkner og mørkt når du legger deg. At det
herjer en grusom krig i Europa, med en angriper som bevisst går inn for å ramme
sivile og infrastruktur, gjør det ikke særlig mer lystelig.

I krigens fotspor følger også andre ting som mangel på energi, korn, økte priser og
inflasjon. Og et statsbusjett med lite gode nyheter for helsesektoren. Sykehusene
skriver såkalte «røde tall», og en måte å spare penger på, er å senke varmen innendørs, ikke minst på legekontorene. Du har kanskje merket det allerede? Et dyrkjøpt
råd er å ha på seg tilstrekkelig med ull under tynne polyesteruniformer i gamle,
vindfulle bygg. Ellers kan man fort ende opp både blåfrossen og forkjølet under
dynen hjemme den påfølgende dagen.

« Hverken vi som samfunn
eller pasientene det gjelder,
har «råd» til at kunnskap
ikke når frem »

Riktig dosert ull kan kompensere for kjølig inneklima og reduserte vedlikeholdsbudsjett. Men ull kan ikke kompensere for stopp i nevrologers kompetanse- og
kunnskapsutvikling. I nåværende situasjon med overskridelser og (enda) trangere
budsjetter, får vi i NNF-styret stadig flere meldinger om at reiser til kurs og kongresser
settes på vent, at det ikke innvilges fri til disse og at utdanningspermisjoner skyves
på. Det bekymrer oss! Alle medisinske fag opplever en rivende utvikling, men som
nevrologer må vi kunne hevde at i vårt fag skjer de særdeles mye på kort tid akkurat
nå. I et fag som spenner fra noe av det mest akutte i medisinen (hjerneslag) til svært
avanserte tilstander som krever høyspesialisert, tverrfaglig oppfølging som
mitokondriesykdommer, må det være kontinuerlige muligheter for oppdatering og
deling av kunnskap.

Ny kunnskap betyr ofte at nye metoder og medisiner innføres, som kan ha sin pris –
men ofte er det også med på å kutte kostnader og forenkle behandlingsregimer.
Hverken vi som samfunn eller pasientene det gjelder, har «råd» til at kunnskap ikke
når frem.
Å være lege er for mange ikke bare en jobb, men en livsstil. Muligheten for stadig å
oppdatere seg, fordype seg og bli bedre, er det som i tillegg til pasientene motiverer.
Forsvinner denne muligheten, er bekymringen stor for at det vil gi økte problemer
med å rekruttere og beholde. Også i vårt fag.

Jeg håper at regjeringen tar Legeforeningens bekymring om dette på alvor, men
oppfordrer også dere alle til å melde inn til oss i NNF om forholdene på DITT sykehus. Gå gjerne sammen med avdelingsledelsen, og synliggjør det også innad på
sykehuset; hvor mye av planlagt utdanningsvirksomhet må settes på vent? Eller forsvinner? Hvor mange kan for eksempel avdelingen sende til Nevrodagene 23 – det
første fysiske møte på tre år?
En ulltrøye er kjekk å ha når det trekker, men i stormfulle tider trengs det også at
leger er rustet – og får ruste seg – med kunnskap.

En riktig god høst til dere alle
Vennlig hilsen Jana

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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Nevrolognytt
Jubileumskonferanse for Norsk epilepsiselskap i Bergen
Av Nils Erik Gilhus
Årskonferansen for Norsk epilepsiselskap (NES) ble avholdt i Bergen 25.-26. august.
Den markerte samtidig at NES var femti år i 2021. Den fysiske konferansen ble avlyst de
siste to årene som følge av pandemien, så årets møte ble ekstra godt mottatt.

Leder for den lokale arrangementskomiteen Marte Bjørk.

Konferansen samlet 85 deltagere. Deltakerlisten avspeilte både nasjonal bredde og stor
tverrfaglighet. Programmet besto av en blanding av klinisk relevante oversikter og presentasjon av pågående prosjekter. I innlegg og diskusjoner understreket flere betydningen
av aktiv medikamentell behandling, i tilstrekkelig høy dose og eventuelt i kombinasjon.
Forskningsprosjektene spente fra helsekompetanse hos foreldre og digital brukerstyrt
oppfølging til mulig kreftrisiko ved folsyretilskudd og virkningsmekanismer for anfallsforebyggende medikamenter. Forskergruppene både i Bergen og SSE/Oslo demonstrerte
sin store aktivitet.

Konferansen med årsmøte ble ledet av Erik Sætre, styreleder i NES. Den lokale arrangementskomitéen med Marte H. Bjørk (leder), Håkon Vegrim og Katrin Begall i spissen
sørget for en imponerende gjennomføring. Det nye Kulturhuset midt i Bergen var velegnet
både som møte- og festlokale. Nevrologene i Bergen viste seg frem på flere måter; Nicola
Logallo imponerende på klassisk gitar og Simon Kverneng som frontfigur i bandet
Trojka. Stor stemning på NES-konferansen fra morgen til sen kveld! Et høydepunkt var
utnevnelsen av Bernt Engelsen som æresmedlem i NES på årsmøtet. Det nye æresmedlemmet holdt deretter et glitrende foredrag om epilepsi i billedkunsten.

Nyutnevnt æresmedlem Bernt Engelsen og leder Erik Sætre.

Årskonferansen var gjennomsyret av behovet for bedre behandling og oppfølging for
gruppen med epilepsi. Både i foredrag og pauser var det en intens diskusjon om behovet
for spesialiserte epilepsienheter ved sykehusene og med samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Nevrolognytt
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Nicola Logallo imponerte
og underholdt med klassisk
gitarspill.

EpilepsiNett som nasjonalt nettverk, brukerinvolvering, velorganiserte opplegg over år,
intensiv-overvåkning, nasjonal samordning av registrering, samt økt vekt på forskning
med bred involvering av yrkesgrupper ble stadig nevnt. Vi som fagpersoner må tydeliggjøre behovene og dernest peke på hva som skal til for å gi et optimalt og fremtidsrettet
tilbud. Når dette er definert, må vi arbeide for å få dette realisert i samarbeid med våre ledere og administratorer, interesseorganisasjoner og politikere. NES ønsker å være en sentral aktør i dette arbeidet.

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

NES jubileumsmiddag.

Nevrol
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MANAGE-PD finnes i versjon
for nettleser, mobil og i
papirversjon.

Åpning av NorHEAD

Dysport®

1. september ble Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD offisielt åpnet i
Trondheim. Senteret samler de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer i Norge
med partnere fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sykehus, brukerorganisasjoner
og næringsliv. NorHEAD er finansiert av Norges forskningsråd som et forskningssenter
for klinisk behandling.

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

Er nå også tilgjengelig i

300 U
fra 1. november 2021 |

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

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.

Sommermøte i Den norske
nevrolitterære klubb på Fefor

NNF-styreleder Jane Midelfart Hoff gratulerer
forskningsleder i NorHEAD Erling Tronvik.

Den norske nevroliterære klubb, inkludert
flere av Axonets flittigste bidragsytere.
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Alt du må vite om «nye» NEVRONEL
NNF-leder Jana Midelfart-Hoff i samtale med styremedlem Joakim Goberg Jørgensen.

Jana: Hei Joakim! Du er jo vår «NevroNEL-fagmann» i styret. Mange medlemmer har
fått med seg at noe er skjedd med NevroNEL. Kan du fortelle litt om hvorfor og hva
som er skjedd?

Joakim: NevroNel-nettsiden bruker servere levert av Norsk Helseinformatikk (NHI).
NHI drifter blant annet også NEL. Tidligere denne høsten i 2022 ble brukergrensesnittet
endret på NevroNEL grunnet oppdateringer i serverne og ny avtale mellom NHI og
NNF. På den nye NevroNEL-siden må man opprette en brukerkonto med passord for å
få tilgang til nettsiden. Alle som ønsker en brukerkonto, kan opprette dette. Nettsiden
er fortsatt gratis, men man må bestille et abonnement.

Jana: Hva er de største endringene slik du ser det?

Joakim: Brukergrensesnittet har fått en oppdatering slik at den likner mer på den
”vanlige” NEL-siden. Det faglige innholdet er det samme som før. Den største
endringen er at hver enkelt bruker må først opprette en brukerkonto med passord på
NEL. Deretter må man bestille et abonnment på NevroNEL, dette abonnementet er
gratis. Når man har bestilt abonnomentet, vil man etter noen få minutter få en bekreftelse på mail der man får en faktura på 0 kr. Deretter har man tilgang til NevroNEL.
Den nye løsingen åpner opp for personalisering av innholdet på NevroNEL der man
kan lagre enkeltartikler som favoritter for lett tilgang.

Jana: Vil NevroNEL fremdeles være gratis for norske nevrologer? Det vil si, en tjeneste
sponset av NNF og avdelingene i fellesskap, slik at nevrologer kan ha et kvalitetssikret,
norsk oppslagsverktøy?

Joakim: Det er korrekt. Løsningen er fortsatt gratis. Nettsiden driftes av midler fra NNF
og landets nevrologiske avdelinger. Pasienter, fastleger og andre sykehusleger kan også
opprette konto helt gratis.

Jana: På det «nye» NevroNEL får man beskjed om å lage en bruker/bli
abonnent. For mange høres det litt avskrekkende ut, kan du si litt om det?
Joakim: Først oppretter man en konto med brukernavn og passord på NEL.
Deretter bestiller man et abonnment på NevroNEL. Man får en bekreftelse etter
kort tid. Deretter har man tilgang til nettsiden. Dersom man har vært inaktiv på
siden, kan det hende at man må logge inn på nytt på samme dag.

Jana: Noe helt annet; dagens flinke redaktører for NevroNEL, Åse Mygland og
Unn Ljøstad gir seg, og vi i NNF trenger ny(e) redaktør(er). Kan du si litt om
hvorfor man bør søke, hva innebærer stillingen og hvem bør man snakke med om
man lurer på noe?

Joakim: Åse Mygland og Unn Ljøstad har gjort en fantastisk jobb som redaktører
i NevroNEL gjennom mange år. De fratrer sine stillinger i NevroNEL i januar
2023. NNF-styret søker ny prosjektleder til NevroNEL. Prosjektleder er det
samme som redaktør i denne sammenheng. Oppdraget kan med fordel fordeles
på to personer. NNF-styret har lagt ut en stillingsannonse blant annet på
www.nevrologi.no. Ved å ta del i videreutviklingen av NEvroNEL får man en
unik mulighet for kontinuerlig faglig oppdateringsarbeid og man vil bidra til å
utforme et verktøy som brukes daglig av nevrologer over hele landet.
De som ønsker mer informasjon om stillingen kan ta direkte kontakt med meg
på e-post joakim.goberg.jorgensen@stolav.no.

Veileder i
akuttnevrologi

Norsk Nevrologisk Forening
Kvalitetsutvalget
2019 utgave X
Norsk nevrologisk forening

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.

The Norwegian Neurological Association
www.legeforeningen.no/nevrologi
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Axonets internasjonale impact II

Prosjektleder for NevroNEL

• Er du faglig engasjert og ønsker å bruke din nevrologiske kompetanse?
• Liker du å samarbeide med andre fagmiljø?
• Vil du bidra i videreutviklingen av NevroNEL?

Styret i Norsk Nevrologisk Forening søker ny prosjektleder til NevroNEL-redaksjonen
f.o.m 1.jan 2023. Prøvetid 3 måneder. Oppdragets varighet er tiltenkt 4 år.

Oppdraget godtgjøres med et årlig honorar tilnærmet frikjøp 20% sykehusstilling.

Oppdraget kan med fordel deles av to leger. Arbeidet har til nå vært delt av to personer
som har fått frikjøp tilsammen 10 uker per år. Disse to legene har jobbet samtidig i tre
sammenhengende uker om høsten, i tillegg én uke om våren og én uke spredt etter behov.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring i dataverktøyet.

Arbeidsoppgaver
• Årlig systematisk gjennomgang og oppdatering av alle kapitler.
• Bistå med nye kapitler etter behov.
• Oppdatere kapitler i NevroNEL etter innspill fra kompetansetjenester og fagmiljøer.
• Samarbeide med Norsk Helseinformatikk (NHI), som administrer NEL.

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Bred erfaring i klinisk nevrologi.
• Spesialist i nevrologi.
• Forskningserfaring.
• God skriftlig formuleringsevne.

Søknad skal inneholde:
• Søknadsbrev i fritekst
• CV
• Relevante referanser

Vennligst send søknad per e-post til NNF-styremedlem Joakim Goberg Jørgensen,
e-mail: Joakim.Goberg.Jorgensen@stolav.no. Eventuelle spørsmål om stillingen
kan også formidles her.
Søknadsfrist: 15.11.22

Av Ragnar Stien
Tidligere har jeg meddelt Axonets lesere om min
overraskelse over å finne et bilde fra Axonet i en
arabisk bok (1). Minst like overraskende er det å
finne en henvisning til Axonet i en svensk agrarvitenskapelig avhandling (2).
Den refererte artikkelen (3) handler om norske leger
som boksamlere i eldre tider. En av dem, Henrik
Høyer, var lege i Bergen fra 1593 til 1615. I tillegg
til å være boksamler, var han tydeligvis også en aktiv botaniker. Det er hans interesse for og import av
kransliljer til Bergen som interesserer Lundquist.

Denne interessen har altså ført ham til Axonet som
nå avgjort bør regnes til de internasjonalt mer kjente
og flittig siterte tidsskrifter.
Kranslile

(Bilde: Wikimedia Commons)

04.11.2022 09:31 Side 29

Axonets internasjonale impact

Av Ragnar Stien

Undertegnede snublet i Kairo over en bok skrevet av professor i nevrofysiologi, Nasser Kotby. Kotby snakker rimelig godt forståelig norsk etter et NORAD-finansiert opphold ved Nevrofysiologisk laboratorium, Rikshospitalet i
1969. Arabiske venner har latt meg forstå at tittelen er noe i nærheten av
«Meldinger fra Norge» (1). Boken er, ifølge de samme venner, en panegyrisk
lovtale over nordmenn, norsk natur og norske samfunnsforhold. Den er
smekkfull av bilder som illustrerer samme lovtale. Blant disse finnes også et
bilde originalt publisert i Axonet(2) med de fem første sjefene på Nevrologisk
avdeling, Rikshospitalet og med Axonets tidligere redaktør, Espen Dietrichs,
klart i forgrunnen. Jeg synes Axonets lesere fortjener å vite om Axonets internasjonale status og anerkjennelse.

«Meldinger fra Norge»
av Nasser Kotby.

Espen Dietrichs klart i forgrunnen.

Litteratur
1. Kotby N. Meldinger fra Norge. Cairo 2019
2. Dietrichs E. Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet 110 år. Axonet 2005; 14 nr 3: 12-17.

Litteratur
1. Sturlason S. Kongesagaer. Oversatt av Gustav Storm.
JM Stenersens Forlag. Kristiania 1899.
2. Sturlason S. Kongesagaer. Oversatt av Holtsmark A,
Seip DA. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1959.
3. Stien R: Nevro-poesi. Axonet 2019; 28 nr 3: 24-27.
Faksimile fra Axonets internasjonale
impact i Axonet nr. 1 2020.
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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

EPIDYOLEX
SIGNIFICANT AND
SUSTAINED
EFFICACY IN LGS,
1–6
DS AND TSC

Epidyolex is the first and only regulatory-approved
ĐóŦŦóďŃėŃŲśɦ! (ɧŤĞėŃĐŃŦĞŃŦjI±ɏ(±óŦė¾±!ŃŦEuropeȐ

References: 1. 1ƖŃėǔŲśĞǓ±ƵŤŤóƙǔŲĶ¦ƙŲėƵĐƭ!ľóƙóĐƭĞƙŃơƭŃĐơɏėóƭĞóƖƖƙŲǍĞėȏȑɔȑȏȑȑɏơĞĐƭŃŲŦȓɔȐɏȔɔȐɏȘɔ2.¾ľŃĞśĞ1ɏĞƭóśɔftvĞƵƙŲśɔ
ȑȏȑȐəȖȗɦȒɧɎȑȗȔɯȑȘȑɔ3.¦óƭĞś(ɏĞƭóśɔ1ƖŃśĞƖơŃóɔȑȏȑȐəȕȑɦȘɧɎȑȑȑȗɯȑȑȒȘɔ4.±ĐľĞȅĞƙU1ɏĞƭóśɔ1ƖŃśĞƖơŃóɔȑȏȑȐəȕȑɦȐȏɧɎȑȔȏȔɯȑȔȐȖɔ5.¦ƙŃǍŃƭĞƙótɏ
Ğƭóśɔ1ƖŃśĞƖơŃóɔȑȏȑȐəȕȑɎȐȐȒȏɯȐȐȓȏɔ6.!ŲľĞŦftɏĞƭóśɔ1ƖŃśĞƖơŃóɔȑȏȑȐəȕȑɎȑȑȐȗɯȑȑȑȖɔ
!śŲďóǞóŤĐƵƙƙĞŦƭśǔėŲĞơŦŲƭľóǍĞŤóƙŘĞƭŃŦķóƵƭľŲƙŃơóƭŃŲŦŃŦvŲƙǎóǔɔ(óƭĞŲĶƖƙĞƖóƙóƭŃŲŦɎƵķƵơƭȑȏȑȑɔvɲ1¦ãɲȑȑȏȏȏȏȐɔ
Epidyolex «Cannabidiol» mikstur
Reseptgruppe: A Indikasjoner: Brukes som tilleggsbehandling, sammen med klobazam, mot anfall forbundet med Lennox-Gastaut syndrom (LGS)
ĞśśĞƙ(ƙóǍĞƭơǔŦėƙŲŤɦ(±ɧľŲơƖóơŃĞŦƭĞƙʬȑĊƙɔ¾ŃśśĞķķơďĞľóŦėśŃŦķŤŲƭóŦĶóśśĶŲƙďƵŦėĞƭŤĞėƭƵďĞƙƏơơŘśĞƙŲơĞɲŘŲŤƖśĞŘơɦ¾±!ɧľŲơƖóơŃĞŦƭĞƙʬȑĊƙɔ
Dosering: ĞľóŦėśŃŦķơŘóśŃŦŃƭŃĞƙĞơŲķĶƏśķĞơŲƖƖóǍśĞķĞŤĞėĞƙĶóƙŃŦķŃďĞľóŦėśŃŦķóǍĞƖŃśĞƖơŃɔ(ŲơĞƏŘŦŃŦķĞƙƭŃśŤĞƙĞŦŦȐȏŤķɚŘķɚėóķŤĊķŕƏƙĞơ
ďóơĞƙƭƖĊŦǔƭƭĞŲķƙŃơŃŘŲŲķŃơóŤơǍóƙŤĞėėĞŦĶƵśśơƭĞŦėŃķĞŲǍĞƙǍĊŘŃŦķơƖśóŦĞŦɔLGS og DS:ŦďĞĶóśƭơƭóƙƭėŲơĞɎȑɏȔŤķɚŘķƭŲķóŦķĞƙėóķśŃķɦȔŤķɚŘķɚėóķɧ i
ȐƵŘĞɔÝĞėśŃŘĞľŲśėơėŲơĞɎȔŤķɚŘķƭŲķóŦķĞƙėóķśŃķɦȐȏŤķɚŘķɚėóķɧɔtóŘơŃŤóśėŲơĞɎȐȏŤķɚŘķƭŲķóŦķĞƙėóķśŃķɦȑȏŤķɚŘķɚėóķɧɔ¾±!Ɏ Anbefalt startdose:
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Epidyolex is generally well tolerated, with a consistent
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early in treatment, are transient and consistent across
LGS, DS and TSC studies.1–6
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Nevrohistorisk
Fra Månen til en låve nær Jevnaker

Del 2 av historien om
Carl Wilhelm Sem-Jacobsen
Av Espen Dietrichs

Carl Wilhelm Sem-Jacobsen på Gaustad var en medisinsk pionér. Men han ble
også beskyldt for å drive lyssky forskning på oppdrag fra CIA for å kontrollere
menneskehjernen. Og hvorfor fikk han så mye forskningsmidler fra det amerikanske
forsvaret og NASA? Konspirasjonsteoriene fulgte ham og hans familie i årevis,
også lenge etter hans død. Men et nylig gjenoppdaget film- og billedmateriale viser
hva han egentlig gjorde og dokumenterer hvordan han utviklet nytt og revolusjonerende nevrofysiologisk utstyr. Dette ble også brukt av amerikanske militære og
astronauter.

I første del av denne fortellingen, i forrige nummer av Axonet, beskrev jeg overlege Carl
Wilhelm Sem-Jacobsens (1912-1991) forsøk med nevrofysiologisk registrering og elektrisk stimulering gjennom dype hjernelektroder på Gaustad sykehus. Dokumentasjonen
viser at han var den første i verden som gjorde dyp hjernestimulering på pasienter med
Parkinsons sykdom, og etter all sannsynlighet foretok han også stimulering i Nucleus
subthalamicus (STN) allerede på 1950-tallet. Men registrering og stimulering gjennom
elektroder stukket langt inn i hjernen ble av mange oppfattet som skummelt.
Konspirasjonsteoriene bredte om seg. TV2 sendte høsten 2000 et svært kritisk dokumentarprogram – «Rikets tilstand» - med Gerhard Helskog. Der insinuerte de at SemJacobsen hadde drevet med ytterst tvilsomme eksperimenter på oppdrag fra amerikanske
myndigheter, og at forsøkene også ble støttet av den norske regjeringen. Sem-Jacobsen
ble blant annet beskyldt for å eksperimentere med «mind control» for CIA, men han ble
etter sin død renvasket av en regjeringsoppnevnt kommisjon i NOU 2003:33.

Hva finansierte amerikanerne?
CIA var aldri involvert. Men det var likevel påfallende at Sem-Jacobsens laboratorium
på Gaustad fikk så raus finansiell støtte fra alle amerikanske forsvarsgrener (US Army,
US Air Force, US Navy), samt fra NASA. Hvilken interesse hadde det amerikanske forsvaret av at Sem-Jacobsen utviklet et forbedret behandlingstilbud til parkinsonpasienter? Ganske sikkert ingen! Men Sem-Jacobsen var en foregangsmann når det gjaldt utvikling av medisinsk-teknisk utstyr. Samtidig som han fant opp nye elektroder for dyp
hjernestimulering, konstruerte han også andre typer nevrofysiologisk utstyr.

Fig 2. Verdens minste EEG-apparat - firekanalers «Vesla». Boksen til høyre
er en tilhørende printer. Sigaretten og trådsnellen er referanser for størrelsen.
Rikshospitalet anskaffet få år tidligere Norges første EEG-apparat - det er en
over to meter høy kasse som fortsatt står i korridoren ved Nevrofysiologisk
laboratorium.

Sem-Jacobsen var sønn av en av Norges første og største flypionérer, og han var
også selv svært flyinteressert (Figur 1). Sammen med den danske ingeniøren
Edmund Kaiser laget han blant annet EEG- og EKG-utstyr som kunne brukes av
piloter, men også av dykkere og astronauter. Elektrodene ble limt fast i hodebunnen
og på brystet for bruk under oppdrag.
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utstyret. Helt spesielt var det firekanalers EEG-apparatet som han kalte Vesla, oppkalt etter kona (Figur 2). Dette var det desidert minste EEG-apparatet som noen
gang hadde vært laget, og derfor svært anvendelig under flyving (Figur 3). Også
astronautene i Apollo månelandingsprogrammet brukte dette utstyret (Figur 4).
Ved hjelp av in-flight EEG-registreringer med Vesla-systemet og samtidige videoopptak kunne Sem-Jacobsen dokumentere at en del aktive jagerflypiloter hadde
korte perioder med bevissthetstap under manøvre med stress og høye G-krefter
(Figur 5). Dette kunne være en mulig grunn til pilotfeil som forårsaket flyulykker.
Senere utviklet han også en Vesla setepute for EKG-registrering av flyvere, blant
annet med tanke på eventuell hjertesvikt under stress.

Vesla-systemet ble også brukt for å teste dykkere i US Navy (Fig 6). Senere gjorde
Sem-Jacobsen nevrofysiologiske registreringer også hos sivile dykkere, med
spesielt fokus på dypvannsdykkere som arbeidet for oljeselskapene i Nordsjøen
og på deres arbeidsforhold.
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Videre dokumentasjon
Som nevnt i forrige nummer av Axonet, ble mye dokumentasjon brent opp av familien
siden de følte seg forfulgt og trakassert av gravejournalister som nørte opp under de
gamle konspirasjonsteoriene - selv mange år etter Carl Wilhelm Sem-Jacobsens død.
Men med familien Sem-Jacobsens hjelp fant jeg likevel nylig et stort film- og billedmateriale på en låve utenfor Jevnaker. I kassene lå det også flere ruller med firekanals
EEG-registreringer foretatt med Vesla.

Filmmaterialet er stort, og bare en liten del er foreløpig digitalisert og gransket. Vi har
ennå ikke kommet til de filmene som sannsynligvis dokumenterer nevrofysiologisk
registrering fra flyvere, dykkere eller astronauter. Men billedsamlingen inneholder rikelig
med slikt materiale. Alle bilder som illustrerer denne artikkelen, stammer fra den gjenfunne samlingen.

Da de amerikanske astronautene vandret rundt på Månen, hadde de på seg nevrofysiologisk utstyr som Sem-Jacobsen hadde vært med på å utvikle. En spesiell godbit er EKGstrimmelen som ble tatt da Neil Armstrongs for første gang satte foten på Månens overflate: Den ble gitt til Sem-Jacobsen i presang fra NASA og Neil Armstrong selv (Fig 7).

Ettertidens dom?
Selv om Sem-Jacobsen i 2003 ble frikjent
av det offentlige granskingsutvalget, har
konspirasjonsteoriene aldri sluppet taket, og
de har fortsatt å hefte ved Sem-Jacobsens
navn. Det er særlig forsøkene med dyp hjernestimulering hos parkinsonpasienter på
Gaustad som har vært kritisert, men også
Sem-Jacobsens samarbeid med amerikanske militære og NASA har fortsatt vært mistenkeliggjort.

Fig 3. Amerikansk jagerflypilot klar til å ta
av. På hodet har han påklistrede elektroder
for EEG-registrering med Vesla (Tidligere vist
i ref. 3).

Så sent som i 2021 var kunstneren Martin
Whites prosjekt «Big Science Issue #01»
del av Høstutstillingen i Oslo. I omtalen av
prosjektet heter det blant annet: «I over 20
år foretok Sem-Jacobsen medisinske eksperimenter ved å implantere elektroder i hjernen på pasienter ved Gaustad psykiatriske
sykehus. Han ble senere anklaget for uetisk
medisinsk forskning, men en regjeringsoppnevnt kommisjon konkluderte i 2003 med at

Fig 4. Astronaut i Apollo månelandingsprogrammet klar for testflyving under
overvåking med Vesla (Tidligere vist i ref. 3).

han ikke hadde opptrådt på en måte som på tidspunktet for eksperimentene ble
ansett som uetisk. Whites kilder viser derimot at arbeidet var ansett som juridisk
og etisk tvilsomt, rent eksperimentelt og at Sem-Jacobsen bevisst ikke innhentet
samtykke fra pasienter.»

Whites kunstprosjekt refererer blant annet til dokumenter som finnes i Norsk
Teknisk Museums arkiver, der det både finnes søknader om forskningsstøtte fra
Sem-Jacobsen til amerikanske ikke-militære kilder, og brev knyttet til de amerikanske forskningsinstitusjonenes interne søknadsbehandling. I disse dokumentene finnes det kursoriske kommentarer om at Sem-Jacobsens forsøk med dyp
hjernestimulering kunne oppfattes som rent eksperimentell forskning og at man
kunne diskutere etiske aspekter ved forskningen. Likeledes finnes det kommentarer fra Sem-Jacobsen om at det i Norge ikke var krav til informert samtykke fra
pasientene, slik det var i USA.

Alle disse forholdene ble meget grundig vurdert av det offentlige granskingsutvalget som gjennomgikk alle sider ved Sem-Jacobsens virksomhet i NOU 2003:33.
Dette er den desidert grundigste gjennomgang som er gjort av aktiviteten i EEGlaboratoriet, og uten at utvalget fant noe etisk betenkelig. Det er riktig at det på
den tiden ikke fantes krav til skriftlig informert samtykke fra pasienter, men i sin
monografi går Sem-Jacobsen grundig gjennom etiske problemstillinger knyttet til
aktiviteten, og redegjør for informasjonen til pasientene (1).
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Granskingsutvalget konkluderte dessuten med at alle data fra elektroderegistrering og
stimulering kunne brukes for å forbedre den kliniske behandlingen. De kommenterte at
registreringen ble foretatt fra et større område enn det som kanskje hadde vært nødvendig, men i ettertid har det vist seg at Sem-Jacobsen på denne måten også fant nye punkter som kunne forbedre behandlingseffekten – slik som elektrisk stimulering i det som
sannsynligvis var STN. Registreringene ble heller aldri brukt som forskningsmateriale,
og resultatene ble ikke publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Erfaringene ble i stedet
brukt til å forbedre behandlingstilbudet til parkinsonpasienter som fikk lesjonskirurgi på
Gaustad, der mortalitet og morbiditet var vesentlig lavere enn andre steder i verden.

Når vi vurderer de formelle og etiske sider ved medisinsk behandling og klinisk forskning, er det viktig å ta hensyn til reglene på det aktuelle tidspunktet. Regionale etiske
komiteer var ikke oppfunnet på 1950- og 60-tallet. Men til tross for at skriftlige informerte samtykker ikke var påkrevd og ikke ble innhentet, er det ingen tvil om at parkinsonpasientene på Gaustad selv ønsket denne behandlingen. Sem-Jacobsens stimulering
og testing før lesjonskirurgi var så vidt jeg kan bedømme godt innenfor datidens etiske
standarder. Og hvis vi ser på samtidig og senere medisinsk forskning, finnes det tallrike
eksempler på etiske overtramp av en helt annen karakter.

Fig 5. US Airforce bombeflypilot som får blackout under
akrobatisk flymanøver – Vesla EEG-registrering og bilder
fra samtidig video.

Et slikt, langt senere eksempel som er knyttet til dyp hjernestimulering, er forsøkene til Robert Heath ved Tulane University i New Orleans. Han prøvde å helbrede
homofili med dyp hjernestimulering og tvang en homofil mann til å gjennomføre
samleie med en prostituert kvinne i laboratoriet under pågående hjernestimulering. Ikke nok med det, resultatene fra «forsøkene» ble akseptert og publisert i et
anerkjent internasjonalt psykiatrisk tidsskrift så sent som i 1972 (2).

Fig 6. Til venstre sees en amerikansk marinedykker som akkurat har sluset seg
inn i dykkerklokken Sealab II på ca. 100 meters dyp. På hodet har han elektroder
for Vesla EEG-registrering. På bildet til høyre ser vi nysgjerrige tilskuere til
nevrofysiologiske eksperimenter på havbunnen.

Jeg kan altså ikke se at det finnes noe grunnlag for å opprettholde de gamle beskyldningene mot Sem-Jacobsen om uetisk medisinsk forskning. Like lite finnes
det noen grunn for å mistenkeliggjøre den medisinsk-tekniske metodeutviklingen
som ble finansiert fra amerikanske kilder. Tvert imot, Sem-Jacobsen bidro til et
vesentlig forbedret tilbud for nevrokirurgisk behandling av parkinsonpasienter, og
han var den første i verden som forsøkte dyp hjernestimulering mot Parkinsons
sykdom. Dessuten utviklet han nytt og epokegjørende nevrofysiologisk utstyr
som var verdifullt for monitorering av piloter, dykkere og astronauter. Dette har
blant annet blitt brukt til å forebygge flyulykker og til å dokumentere utilfredsstillende arbeidsforhold blant dykkere i Nordsjøen. Jeg synes det er rimelig at Carl
Wilhem Sem-Jacobsen endelig blir anerkjent for sine meritter (3).
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Familien Sem-Jacobsen har donert den
gjenfunne samlingen av bilder og filmer
til Nasjonalt Medisinsk Museum, som
er del av Norsk Teknisk Museum i Oslo.
Filmene vil etter hvert bli digitalisert, og
vil deretter bli tilgjengelige for videre
studier av denne nevrofysiologiske pioneren og hans aktiviteter.
Fig 7. Neil Armstrongs EKG da han
første gang satte sin fot på Månen.
Presang fra NASA til Sem-Jacobsen
(Tidligere vist i ref. 3).

Takk til familien Sem-Jacobsen for hjelp
til å spore opp det forsvunne film- og billedmaterialet, og for å gi meg tilgang til
dette. Illustrasjonene i denne artikkelen
kommer fra det gjenfunne materialet.
Takk også til Anne Egeland, tidligere ansatt ved EEG-laboratoriet på Gaustad,
for verdifull informasjon.
Fig 1. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen på sitt kontor
på Gaustad. Bysten oppe til venstre viser hans
far, flypionéren (Tidligere vist i ref. 3).
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Nevrolitterært
Adils’ død

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 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 onsdag 1. februar 2023.
Tildelte legatporsjoner utbetales i løpet av første halvår 2023.

Av Ragnar Stien

Granavolden-erklæring nr 1 får vi la Solberg-regjeringen beholde, men Den norske nevrolitterære klubb formulerte en Granavolden 2 under sitt sommermøte på dette utmerkede
etablissement i 2020. Granavolden 2 lyder: «Alt er nevrologi» eller i en annen formulering: «Nevrologi finnes over alt».
Dette illustreres av at ved fornyet gjennomlesning av Snorre fra perm til perm (første
gang på 70 år) finnes en rekke referanser til nevrologi. I Ynglingesaga beretter Snorre om
kongssønnen Adils’ besøk i Uppsala. Han siterer Tjodolv (fra Kvin) sitt dikt om denne
begivenhet og om Adils’ tragiske død. Adils var hestegal, og under et vågsomt ritt falt han
av hesten og omkom: Tjodolvs versjon av denne hendelse slutter slik (oversettelsen ved
RS, grundig støttet av Gustav Storm (1) og Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip (2)):
Ok við aur
ægir hjarna
bragning burs
um blanding varð
ok dádsæli
deyja skyldi
Ála dolgr
at Uppsölum.

Og med grus
ble den staute
kongens hjerne
grundig blandet.
Dø måtte
den dådrike
Åles fiende
i Uppsala.

þjódólfr enn hvinverski var den toneangivende skalden hos Harald Hårfagre. Snorre
bygger nesten hele sin Ynglingesaga på Tjodolvs dikt «Ynglingatal». Strofen om Adils’
skjebne og hvordan hjernen hans ble spredt utover og blandet med grus, kan bringe ham
inn blant nevropoetene (3).
Litteratur
1. Sturlason S. Kongesagaer. Oversatt av Gustav Storm. JM Stenersens Forlag.
Kristiania 1899.
2. Sturlason S. Kongesagaer. Oversatt av Holtsmark A, Seip DA.
Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1959.
3. Stien R: Nevro-poesi. Axonet 2019; 28 nr 3: 24-27.
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Quiz

???

Løsning på nevrolitterær quiz nr. 39

I forrige quiz ble det avslørt at vi skulle frem til et helt nytt verk fra en stor samtidsforfatter, som atpåtil er fullt av referanser til fagfeltet vårt. Utdraget ble angitt å være
typisk for forfatterens særpregede stil, i 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.

På tross av at romanen ennå var ganske aktuell, fikk vi bare inn ett eneste svar på
denne oppgaven. Det har heldigvis riktig, så alene som vinner av quiz nr. 39 troner
Rune Midgard, som kort og greit sa det slik: «Mitt svar på denne quizen er:
Tilintetgjøre. Michel Houellebecq». Sterkt av Rune, svakt av dere andre!

Som en sideoppgave utfordret vi nevrovaskulære lesere til å se om de kunne finne
tidligere eksempler enn dette på litterære beskrivelser av trombolyse etterfulgt av
trombektomi som akuttbehandling for hjerneslag. Det har vi heller ikke fått noen
forslag på, men denne utfordringen blir stående. Inntil videre står hypotesen om at
Houellebecq har lavest «needle to novel time».

Nevrolitterær quiz nr. 40
I quiz nr. 40 skal vi innom endokrinologien og en viktig differensialdiagnose ved
bevisstløs pasient. I boken er det riktignok ikke diagnostikken som byr på utfordringer, men å få behandlingen frem i tide. I utdraget møter vi bokens hovedperson i
en slags dialog med seg selv:
«... 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.»
Hvem trenger insulin, og hvem snakker med seg selv?
Hvilken forfatter og hvilken bok?

Send ditt svar så fort du kan til Axonets quizredaksjon på
lasse.pihlstrom@gmail.com!
Lykketil!

Axonet ønsker alle en
flott og fargerik høst!
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