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Søvninteresserte nevrologer - våkn opp!
European Sleep Foundation inviterer til “World Sleep
Forum: 5th Think Tank on neurodegeneration related to
sleep”, som går av stabelen 27-29. mai. Mer informasjon på
www.europeansleepfoundation.ch 

Søvninteresserte nevrologer oppfordres også til å melde seg
til EAN sleep-wake panel. Dette gir mulighet til å få et inter-
nasjonalt nettverk og motta løpende nyttig informasjon om
søvnmedisin. Mer informasjon på www.ean.org.

Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

Så var vi i gang med andre korona-årgang av Axonet. Vi har hatt to korona-påsker, to
korona-nasjonaldager - og snart kommer vår andre korona-sommerferie. Norsk nevro-
logisk forening har hatt to runder med digitale nevrodager og har utsatt den store jubi-
leumsfesten minst to ganger. Billedmaterialet i denne utgaven av Axonet er fortsatt
sterkt preget av «screenshots».

Statistisk sentralbyrå melder at vi nordmenn har fått flere barn under pandemien. Med
strenge begrensninger i nærkontakter er det kanskje logisk at man får lyst til å lage sine
egne. Av mindre samfunnsmessig betydning, men likevel svært hyggelig, er det at også
antall innsendte bidrag til Axonet ser ut til å øke i pandemi-tiden. Kanskje er det tilfeldig,
kanskje har noen bedre tid enn ellers, og et aktivt nytt styre har bidratt med mye stoff.
Samtidig håper jeg også det kan være slik at Axonet bidrar til å fylle et behov for kom-
munikasjon kolleger i mellom nå når de nevrologiske nærkontaktene blir færre.

I dette rekordstore nummeret kan du lese tekster fra trofaste bidragsytere som Ragnar
Stien og Jeanette Koht, men også historisk stoff fra Axon-debutant Marton König, to
intervjuer signert NNF-leder Jana Midelfart Hoff og mye mer.

Her er det rom for mange slags tekster - så ikke nøl med å ta kontakt! Jeg håper på mange
bidrag til bladet også frem til neste nummer og ønsker alle en god vår og sommer!

Beste hilsen
Lasse



L e d e r ń4 5

 Leder’n har ordet

Først og fremst: Takk!

Takk til alle dere som bidro til å gjøre Nevrodagene så bra som de ble. Pandemi eller ei!
Som svingte dere rundt, og gjorde at det å spille inn seg selv på film mens man holder
foredrag, delta i virtuelle paneldebatter eller holde komplekse foredrag med Zoom som
eneste selskap ble – som Karlsson på taket ville ha sagt det – «en helt hverdagslig sak».
Takk også til den flotte gjengen i styret som tok utfordringene (det var en del av dem!)
på strak arm, og til Legeforeningens IT avdeling for god support.

Nevrodagene 21 ble en suksess, og nå er de historie. Nå gjelder det å se fremover, både
mot neste års Nevrodager men også ta en liten statussjekk på vårt eget fag: Hva har det
kostet og hva har vi lært av å være nevrologer i en pandemi? Hva skjer med et fag hvor
så mye er sentrert rundt møtet mellom lege og pasient, hvor det å observere, se etter og
kjenne på er vårt faglige DNA - når fysiske møter ikke kan gjennomføres eller i hvert
fall må skje med munnbind, hansker og under tung spritdunst? Selv har jeg ikke hånd-
hilst på pasienter på over et år. Rimelig rart i starten, men nå er det automatikk i den til-
nærmede asiatiske hilsenen. Vil dette bli noe som jeg fortsetter å gjøre?

Det er også interessant hva som kommer ut av forskningen på hva som skjer når corona
møter hjerne og nervesystem. Vil dette gi oss kunnskap om hvordan sykdom og utfall
oppstår, som kan overføres til andre nevrologiske sykdommer?

For våren ønsker jeg imidlertid for oss alle at vi innimellom kan ha litt «corona-pause».
At vi tidvis kan motstå trangen til å sjekke de siste restriksjoner eller nye smittede, og i
stedet konsentrere oss om vårsol og blomster på bakken og knopper på trær som titter
frem. For de gjør det. Selv om det er pandemi.

Alt godt til deg!

Vennlig hilsen
Jana Midelfart Hoff, leder
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AJOVY® (fremanezumab) ferdigfylt 
injeksjonspenn er tilgjengelig i Norge!
NYHET!

Referanser: 1. AJOVY preparatomtale 03.09.2020, avsnitt 1, 4.1, 4.2 og 4.8,  
www.felleskatalogen.no 

AJOVY® er eneste godkjente CGRP-hemmer som gir deg valget mellom kvartalsvis dosering og månedlig dosering.1  
AJOVY® er indisert til fore bygging av migrene hos voksne som har minst 4 migrene dager per måned. De vanligst 
rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjons stedet.1

Se ajovy.no for mer informasjon om e�ekt, sikkerhet og forskrivning.
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Det var slik vi møttes i år - i hver vår lille rute. Jana Midelfart Hoff,
Andrej Netland Khanevskij, Anette Storstein og Bendik Winsvold.

Nevrolognytt
Nevrodagene 2021

Av Andrej Khanevski og Heidi Øyen Flemmen

Etter over ett år med pandemi-erfaring er det nå nesten uvirkelig at vi, inntil uken før
Nevrodagene mars 2020, diskuterte hvorvidt arrangementet måtte avlyses eller ikke.
Kunne vi gjennomføre med ekstra krav om håndhygiene og rikelig med spritdispensere?
Daværende styre i Norsk nevrologisk forening snudde klokt i tide – og Nevrodagene
2020 ble utsatt til oktober. En utsettelse de fleste av oss var overbevist om ville være mer
enn tilstrekkelig. Men pandemien ville det annerledes. Det ble rett nok en storslått digital
markering av foreningens 100 års jubileum på stiftelsesdagen 29. oktober, men det plan-
lagte faglige programmet, og ikke minst jubileumsfesten, ble utsatt igjen. Smittevern.
Samfunnshensyn. Selvfølgelig. 

Nevrodagene 2021 skulle egentlig holdes i nyoppussede lokaler i Legenes Hus i Oslo.
Programmet, som forrige styre i NNF grundig og gjennomtenkt hadde lagt, ble i sin 
helhet overført fra 2020 til 2021, men redusert til tre dager. Dette innebar også parallelle
sesjoner med faglig innhold.  Da vi i nytt styre overtok stafettpinnen i januar, var det
allerede klart at kongressen måtte bli såkalt heldigital. Og jo nærmere vi kom mars, jo
mer innså vi at ingen av oss kunne samles i lokalene i Oslo. Det ble opprettet «studios»
i Bergen, Trondheim, Oslo, Bodø, Sandnes og Skien for å sy arrangementet sammen,
med trygg og god støtte og ledelse fra ansatte ved Legenes Hus som løste alt det tekniske.

Nevrodagene 16.-18. mars 2021 ble på veldig annerledes enn vanlig. Vi har især savnet
å vrimle mellom foredragene, snakke med gamle kjente og hilse på nye kollegaer.
Diskutere fag, været, vaktplaner. Se utstillingene. Spise twist og drikke alt for mye kaffe.
Være samlet som landets nevrologer. Slik ble det ikke. 

Likevel: Det ble Nevrodager! Med mange av de kjente elementene på plass, prisutde-
linger, state of the art, frie foredrag, klinikk og praksis! Foredragsholdere hentet stort
sett fra egne rekker og det faglige programmet som alltid variert og sammensatt, med 
et imponerende spenn. Fra debatt om hjerneovervåkning til utdanningsseminar om
svimmelhet, fra epilepsi hos selvlysende sebrafisker til hjernealdring. 

Vi fikk holde kasuistikk-konkurranse, med avstemning og seier til Guri Merete Mauritzen
fra Vestre Viken, for sin beskrivelse av transitatorisk epileptisk amnesi. 

Alle foredragsholdere av de såkalte frie foredrag viste en imponerende innsats og ikke
minst digital kompetanse med innlevering avforhåndsinnspilte foredrag. Den eminente
tekniske supporten ved Legenes hus redigerte sammen sesjonene og manøvrerte inn
foredragsholdere live under sendingen, slik at vi fikk besvart spørsmål fra publikum i
etterkant. Vekselvis ble det også gitt liveopptreden fra inviterte foredragsholdere, som
håndterte både lyd, bilde og framvisning. Og selv om noen få tilhørere slet med inn-
logging, fikk de aller fleste dette til. På Nevrodagenes første dag var det totalt 842 unike
tilhørere innom sendingen, rekordhøyt – og langt flere enn en tilstedeværelse ville gitt.

Vi er selvsagt stadig optimistiske og tror at neste år, neste år skal vi møtes og drikke kaffe
og spise twist og høre foredragene live. Men skal vi være realistiske, vil vi vel i beste fall
få en kombinert løsning, der noen er tilstede i lokalene, der foredragene går live, men det
vil fortsatt være en digital sending. Vi i styret skal ta for oss tilbakemeldingene fra quest-
backen og bruke de for alt det er verdt når planer skal legges. Vi tenker også, at dersom
vi organiserer oss godt rundt omkring i landets nevrologiske avdelinger, med avsatt tid –
lavdrift, kanskje leie av dedikerte møterom der noen tilhørere kan sitte sammen - kan det
innebære at flere får med seg Nevrodager neste år også. For Nevrodager er viktige. Det
binder oss sammen og skaper et helt nødvendig fellesskap og identitet som nevrologer. 
Vi gleder oss!



Charalampos Tzoulis og Kjell Morten Myhr snakket om NevroSysMed-senteret.

Gøril Grøntvedt med
invitert foredrag om
utredning av kognitiv
svikt.

Vidar Gundersen holdt
«State of the art»-foredrag
om patogenesen ved basal-
gangliesykdom.

Andrea Rosetti, Direktør for
EEG-  of epilepsienheten ved
HUVUniversity Hospital i
Lausanne var invitert for å
snakke om hjerneovervåkning. 
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Bendik Winsvold presenterte data om oss!

Norsk nevrologisk 
forening 100 år 
- Historien, faget 
og menneskene
Norsk nevrologisk avdeling fylte 100 år i oktober 2020. I denne anledning er det
laget en jubileumsbok. Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm er bokens redaktører. 

Målgruppen for boken er foreningens egne medlemmer, men også til våre samar-
beidspartnere. Boken forteller først historien om norsk nevrologi fra steinalderen til
nåtid. Deretter følger en oversikt over sykdommer som kan ramme nervesystemet.
Til slutt får vi innblikk i foreningslivet og alle landets nevrologiske avdelinger.

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

Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm(red.)

Norsk nevrologisk  

forening 100 år 
Historien, faget og menneskene
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Monrad-Krohn-prisen til professor Messoud Ashina

Av Trine Popperud

Professor Messoud Ashina mottok 17. mars, under årets digitale Nevrodager, Monrad-
Krohns pris 2021 for sitt betydelige bidrag innen migrene forskning. 

Monrad-Krohns pris er norsk nevrologis høyeste utmerkelse. Prisen ble etablert i 1933
og deles ut for fremragende nevrologisk arbeid. Professor Ashina har gjennom sin
forskning særlig fokusert på patofysiologi ved migrene og mulige virkningsmekanismer
for migrene medikamenter. Hans forskning inkluderer også eksperimentelle migrene
modeller og funksjonell nevroradiologi. 

Professor Messoud Ashina er professor i nevrologi ved Rigshospitalet Glostrup og
København Universitet, og han leder Human Migraine Research Unit. Prof Ashina har
siden 2019 vært president for det internasjonale Headache Society og har tidligere vært
general sekretær i European Headache Federation samt president i det danske
Headache Society. Prof. Ashina har en rekke publikasjoner innen temaet hodepine med
over 400 artikler, abstrakter og bok kapitler. Sin medisin utdanning tok han ved
Azerbaijan Medical University, deretter fullførte han sin nevrologi spesialisering samt
fikk sin PhD og DMSc ved København Universitet.

Professor Messoud Ashina får digitale blomster av priskomitéens leder Hanne Harbo. 

Vi forsker innen MS
Novartis arbeider for å bedre livskvaliteten for mennesker med Multippel 
Sklerose gjennom forskning og utvikling av nye medisiner innen MS.

Novartis Norge AS, Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf.: 23 05 20 00  -  www.novartis.no  -  NO2101183028 

Neuroscience  



Ved status epilepticus er rask, målrettet og syste-
matisk behandling for å kontrollere klinisk og
elektroencefalografisk anfallsaktivitet av stor
betydning. Like viktig er diagnostikken for å for-
stå hvorfor pasienten har fått status og hva som
evt. kan gjøres med tilgrunnliggende sykdom.
Dette er akuttmedisin, men det bygger på de
samme prinsipper som all annen nevrologi base-
rer seg på. 

Når blodtilførselen til deler av hjernen er truet,
er det maktpåliggende å gjenopprette sirkulasjon
gjennom trombolyse eller trombektomi. Men
selv med åpne kar kan hjernen få for lite blod,
hvis systemisk blodtrykk blir for lavt. Vi kan i
økende grad monitorere og styre cerebral blod-
tilførsel gjennom avanserte teknologiske metoder. Men det viktigste mål på hjerne-
funksjon er fortsatt den grundige kliniske observasjonen av pasienten. Heldigvis for-
står de fleste leger, ikke minst intensivlegene, betydningen av å bevare pasientens hjerne.
Men vi nevrologer kan bidra til å rette oppmerksomheten mot hjernen og teste dens
funksjon. 

Intensivnevrologisk kompetanse er også sentral ved en rekke andre tilstander som for
eksempel encefalitter, langtkommet ALS, Guillain-Barré sykdom og myastene kriser. I
tillegg er nevrologens kompetanse viktig også ved tilstander der andre organer svikter. 

Team-basert intensivtilsyn
Heller enn sporadiske tilsyn fra vakthavende nevrolog, vil vi ved OUS nå prøve å 
organisere intensiv-tilsynsfunksjon i egne «team». Våre to avdelinger på Ullevål og
Rikshospitalet har om lag 12-14 vaktgående overleger hver, men vi vil prøve å samle
de som går intensivtilsyn i mindre team på rundt fire overleger på hvert sted – team
som jevnlig rullerer slik at alle overleger får erfaring med tilsynsrollen. Varigheten på
rotasjonen og organiseringen jobber vi med, men i utgangspunktet tenker vi at den 
enkelte lege har ansvar en uke om gangen i snitt en gang hver fjerde uke inntil neste
team tar over etter en periode på 3-6 måneder. Foreløpig er ordningen begrenset til 
dagtid. Tanken er at når man først har intensivtilsyn, så skal man ha det såpass hyppig
at man rekker å bli «varm i trøya». Vi vil også utarbeide (stadig mer omfattende) 
interne prosedyrer, standard-fraser til DIPS, og relevant litteratur som tilsynsnevrolo-
gene kan og bør sette seg inn i, den perioden de går på intensiv. Dette er ting kanskje
alle nevrologer burde kunne, men som kan være vanskelig å komme gjennom på 
toppen av sengepost, poliklinikk, og alle andre oppgaver i en travel hverdag. 

Morten Horn.

Intensivnevrologisk tilsynsteam ved OUS

Av Morten Horn og Erik Taubøll

Intensivnevrologien er i vinden
Både blant nevrologer og intensivmedisinere er det økende forståelse for at syke hjerner
trenger overvåkning og intensiv behandling. Vi får tilgang til stadig bedre teknologiske 
metoder for å overvåke, beskytte og reparere hjernen. Det viktigste overvåkningsutstyret vi
har er likevel den fortløpende kliniske observasjonen av pasienten, basert på forståelse av
og erfaring med hjernens funksjon ved sykdom og helse. Den kliniske nevrologen må være
til stede der syke hjerner behandles, ikke minst der hjernehelsen er akutt truet som på inten-
sivavdelingen. 

Nevrologer har tradisjonelt lånt plasser på generelle intensivavdelinger, og blir gjerne tilkalt
på tilsyn sent i pasientforløpet. Naturlig nok styrer intensivmedisinerne intensivutstyret, 
og har en sentral rolle i pasientbehandlingen. Men hvis det er hjernen som er syk burde
hjernespesialisten også ha en framskutt plass, og ta aktivt del i utredning, behandling, og
informasjon til pasient og pårørende. 
Vi er mange nevrologer som har et langvarig og godt samarbeid med intensivmedisinerne,
og for mange av våre pasienter er de indremedisinske og anestesiologiske, og evt. også
nevrokirurgiske, tjenestene helt avgjørende for hjernens overlevelse. Men når nye sykehus
planlegges i Norge vil det trolig være mer naturlig å behandle akutt syke hjerner på egne
nevrointensiv-avdelinger, hvor både leger, sykepleiere og tverrfaglig helsepersonell kan bli
spesialtrent i å overvåke hjernen. Et nytt intensivnevrologisk fagfelt der nevrologene blir
mer sentrale er derfor i ferd med å etableres.

Nevrologen trengs på intensiven
Ved Oslo universitetssykehus har vi sett et klart økt behov for nevrologers tilstedeværelse i
intensivavdelingene: Hos pasienter som overlever hjertestans er viktigste dødsårsak at livs-
forlengende behandling trekkes tilbake, basert på dårlig nevrologisk prognose. Nettopp
treffsikker og evidensbasert prognostikk blir da bokstavelig talt livsviktig, for å unngå me-
ningsløs overbehandling, og sikre at de som kan overleve får en sjanse. Teknologiske me-
toder som SEP, EEG, MR og ultralyd er enormt viktige for prognostiseringen, men den kli-
niske nevrologen trengs for å integrere informasjonen fra teknologien og persontilpasse
den til den enkelte pasient. 

All organdonasjon bygger på at pasienten er uomtvistelig død, enten døden diagnostiseres
gjennom nevrologiske (DBD) eller sirkulatoriske (cDCD) kriterier. Nevrologer bør ha en
sentral rolle i å kvalitetssikre den avgjørende dødsdiagnostikken. 

N e v r o l o g n y t t1312



Skal vi ha noe der å gjøre, har vi en jobb å gjøre med å øke vår kompetanse og bygge
allianser med alle våre gode kolleger i de etablerte intensivmedisinske fagmiljøene. 

Denne ordningen handler primært om organisering av nevrolog-funksjonene. Et
ekte intensivnevrologisk fagmiljø vil måtte omfatte ikke bare nevrologer, men også
nevrofysiologer og andre legespesialister, for ikke å snakke om sykepleiere, fysiote-
rapeuter og andre tverrfaglige medarbeidere. Vi håper en bedre definert intensiv-
nevrolog-rolle vil bli en god samarbeidspartner så også våre andre kolleger kan få
blomstre i et nevrointensivmiljø.

OUS-modellen springer ut av våre lokale forhold. Men prinsippene i modellen kan
sikkert benyttes ved andre sykehus også. Stikkordene er kontinuitet og forutsigbarhet,
aktiv tilstedeværelse og et solid faglig grunnlag. Vi håper også kolleger på andre 
sykehus vil lage nevrointensiv-team, og kanskje kan vi etter hvert utvide det digitale
fellesskapet både regionalt og nasjonalt. Alle akutt syke hjerner bør ha et fullverdig
og mest mulig likeverdig tilbud for overvåkning og behandling, uavhengig av geografi
og lokale forhold. 

Tilsynsnevrologen skal gå faste runder på de viktigste intensivavdelingene, slik at det blir
forutsigbart at og når nevrologen kommer, og vi kommer ubedt. Vi planlegger ukentlige
møter for tilsynsteamet, og jevnlige digitale møter mellom teamene på Ullevål og
Rikshospitalet, for drøfting av vanskelige saker, forbedring av rutiner og forhåpentligvis
likebehandling på tvers av Ringveien.

Et vesentlig punkt for oss er at alle nevrologer skal få trening i intensivnevrologi. Vi tror
imidlertid at dette løses bedre gjennom mer intensive tilsynsperioder, enn at man går på 
intensiv i ny og ne. Vi er spente på hva dette vil kreve av ressurser i form av legearbeidstid.
Men erfaringen så langt er at de ekstra arbeidsoppgavene vi nå pådrar oss, til dels består av
pasienter som burde hatt nevrologisk tilsyn, men hvor man fram til nå har «glemt» å tilkalle
oss, eller caller på oss når det er for seint. 

Denne organiseringen vil tjene flere formål:
•   Kontinuiteten i tilsyn på langliggere, dårlige og komplekse intensivpasienter vil 
    bedres. Dels ved at samme nevrolog kommer dag etter dag (på ukesbasis, omtrent). 
    Dels ved kontinuitet fra den ene tilsynsnevrologen til den andre, fordi man inngår i 
    et team som diskuterer og samarbeider internt. 
•   Forutsigbarheten rundt hvordan nevrologisk avdeling behandler intensivnevrologiske
    tilstander styrkes samtidig som vi vil spre kunnskapen om intensivnevrologi blant 
    kollegene gjennom den intensive deltakelsen i tilsynsteamet. Team-tankegangen 
    rundt nevro-pasientene fremmes; det å diskutere med kolleger, trekke veksler på 
    andres erfaring og dele av sin egen, og søke informasjon fra litteratur og andre 
    kunnskapskilder. 
•   Felles prosedyrer og behandlingsfilosofi kan utarbeides.
•   Muligheten for systematisk registrering av pasientforløp, og gjerne også forskning 
    av høy kvalitet, vil bedres. F.eks. vil vi kunne følge med hjertestansoverleverne og 
    se hvor godt prognosen vår traff, vi vil kunne registrere hvor flinke vi er til å 
    kontrollere status epilepticus, og hva som syntes å virke.
•   Leger i spesialisering i nevrologi får i dag liten erfaring med intensivnevrologien. 
    Team-organiseringen med møter og faste runder vil gi LIS mer forutsigbarhet mht. 
    å «henge seg på» intensivtilsyn og delta i møter om spennende og kompliserte 
    pasienttilfeller. 

På sikt håper vi dette vil gjøre tilsynsnevrologens rolle mer givende, og tryggere i vanske-
lige saker. Men vi håper også våre samarbeidspartnere vil merke seg et mer profesjonelt og
enhetlig korps av tilsynsnevrologer, noe som i sin tur vil bidra til å heve nevrologiens status
blant de andre fagmiljøene (dvs., til den posisjon den fortjener!).  

Et intensivnevrologisk fagmiljø
Det endelige målet er å bygge gradvis opp et genuint intensivnevrologisk fagmiljø, som vil
stå rustet til å ta ledertrøya når vi en gang får fullverdige nevrointensiv-avdelinger i et nytt
OUS. 

Hjerneovervåkning var tema også under Nevrodagene. Kolleger fra hele landet
deltok i paneldebatt, her med artikkelforfatter Erik Taubøll i midten av bildet.
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En mann ved navn Owe

Av Jana Midelfart Hoff 

Spesialitetskomitéens arbeid er viktig for norsk nevrologi. Overlege Jone Furulund Owe
er 46 år og har sittet i spesialitetskomitéen i omlag åtte av dem. Jana Midelfart Hoff har
intervjuet Jone for Axonet.

Jone, du er en mann med mange jern i ilden og kvalifikasjoner på mange områder.
Hva gjorde at du begynte å engasjere deg i spesialistkomiteen i nevrologi?
Jeg kom inn i spesialitetskomiteen på samme måte som de fleste, tror jeg: avdelingen blir
spurt om kandidater, og sjefen peker på noen. Det ble meg. 

For å ta det positive først: Hva er det mest positive og spennende med å sitte i spesi-
alistkomiteen?
Det meste er positivt med å sitte i komiteen. Jeg har hatt stor glede av besøksrundene, der
vi får reist rundt og sett hvordan de forskjellige avdelingene er organisert, på godt og vondt.
Derfra tar vi med oss smarte løsninger tilbake til egen avdeling, og noen ganger kan vi også
komme med konstruktive innspill. Det er veldig hyggelig å treffe nevrologiske kolleger
landet rundt. Samtidig må jeg trekke frem Torleiv Svendsen, som har ledet i komiteen i
mange år, har masse kunnskap og som jeg har likt svært godt å jobbe med. Selv om Torleiv
nå har gått av som leder, er han alltid tilgjengelig for spørsmål og diskusjon, og han gjør en
uvurderlig innsats med kurspakken vår. 

Og så for å snu på det, hva synes du er mest frustrerende? Eller «utfordrende», som
byråkrater og politikere ynder å si?
Det mest frustrerende er nok prosessen rundt oppretting av ny spesialistutdanning. Vi bruk-
te mye tid på å lage en plan for læringsmål, men min opplevelse er at denne var uferdig da
den ble tatt ut av våre hender og forskriftsfestet. Resultatet ser vi på noen av de mer pussige
læringsmålene, der for eksempel Frenzell-briller har fått en fremtredende plass. Vi håper å
få gjort en revisjon av dette.

En annen  frustrasjon er hvor vanskelig det er å få Helsedirektoratet med på å oppretteholde
vår ordning med obligatoriske kurs og emnekurs. Vi la dette inn i vårt forslag, men det ble
glatt strøket, og per i dag er kurspakken vår sterkt redusert for LIS i ny ordning. Ansvaret
for kursavviklingen er jo også flyttet til RegUT, som i seg selv er en utfordring. Vi jobber
med dette, men her møter vi nok byråkratiet på en måte som er litt vanskelig å håndtere. 

Hvordan har coronapandemien påvirket komiteens arbeid?
Den største påvirkningen er jo at avdelingsbesøk ikke er gjennomført. Dette er et savn, og
jeg håper og mener slike besøk er viktige for LIS. 

Slik du ser det, hva er de største en-
dringene i omlegging til nytt utdan-
ningssystem? Hva fungerer og hvor
ligger problemene? Er det ting du
kunne ha ønsket deg annerledes?
Jeg tror dette blir bra. Til slutt.
Fordelen med nytt system er jo at man
skal kunne ha en forutsigbar plan for
hele spesialiseringen sin, egentlig fra
dag 1. Dette synes de fleste avdeling-
er å ha hatt fokus på når de har laget
generelle utdanningsplaner og søkt
om å få utdanne spesialister. For nev-
rologi tenker jeg hovedproblemet er
kursutdanningen (per nå), men det
kommer jo til å løses på sikt. Mest
kunne jeg tenkt meg at prosessen i utarbeiding av planene kunne vært annerledes –
møtet med byråkratiet og dets tenkemåte synes jeg har vært vanskelig. 

Er nevrologi et godt fag å bli spesialist i?
JA! 

Du har selv to flotte døtre. Anbefaler du legeyrket til dem?
Litt sensitivt spørsmål, dette. Jeg tror nok ingen av dem tenker å bli lege, og jeg oppfordrer
dem ikke spontant til å gå denne veien. 

Hva er spesialitetskomiteens mål for denne perioden? Noen opplever at spesia-
liteten blir satt på vent fordi det mangler kurs å ta.. Har du noen råd til dem?
Kurs. Igjen. Dette er vanskelig. Først og fremst er det slik at alle nevrologiske avde-
linger må kjenne på ansvaret de har for å dra i gang kurs, på samme måte som tidligere.
LIS må gjerne dytte på sin egen avdeling for å få dette i gang. Det skal være nokså lett
å melde seg som kursarrangør til RegUT, og så skal RegUT ordne det praktiske. Målet
vårt er jo å få opp en kursportefølje som er planlagt lang tid fremover, for å gi forutsig-
barhet. Et annet mål er jo – på en eller annen måte – å få i det minste deler av emnekur-
spakken inn i LIS-utdanningen igjen. Det er et stykke byråkratisk vei frem dit. 

Et litt ledende spørsmål til slutt, kanskje, men er nevrologer flinke nok til å enga-
sjere seg i tillitsvalgtarbeid og får man støtte og rom fra arbeidsgiver for å gjøre
det? Hvorfor bør nevrologer bevege seg utenfor den strikt faglige sfæren?
Jeg tenker at det er viktig at man engasjerer seg. Opplevelsen av at drift trumfer det
meste i hverdagen er vanskelig, men generelt opplever jeg at arbeidsgiver gir rom for
dette. Om ikke må man ta det rommet. 

Spesialitetskomiteens mann holder
tunga rett i munnen
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Du har et godt rykte som kliniker, og har av
og til nevnt at du savner klinikken, Hva er
den største forskjellen på å jobbe klinisk og å
jobbe fagpolitisk som du gjør nå?
Som anestesilege får du hver dag gjort ferdig
noen oppgaver, du har mange pasientmøter og
ser umiddelbare resultater av det du gjør. Det er
tilfredsstillende og gjør at du hver dag føler du
har gjort en god jobb. Når du jobber fagpolitisk
handler det om tålmodighet og å påvirke over tid
for å få til endringer. Det er mange diskusjoner
som skal tas med ulike miljøer og med det lærer
man at problemer ses ulikt fra ulike ståsteder og
at det kan være flere løsninger på samme sak.

Mange kolleger vegrer seg for å engasjere seg
fordi de frykter det vil bli for mye jobb, og
også at det kan bli litt utrivelig. Det er jo ingen hemmelighet at det til tider går
hardt for seg på enkelte sykehus mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og arbeidsta-
kere. Vi trenger imidlertid flinke tillitsvalgte og jeg har alltid tenkt at det er kjekt
å bidra – og ikke minst utrolig lærerrikt. Hva er dine tanker rundt det?
Helt enig med deg, Jana. Det er viktig å bidra fordi det også gir så mye tilbake. I starten
som foretakstillitsvalgt synes jeg personalsakene var utfordrende, men jeg skjønte fort
hvor viktig det var å kunne ha en tillitsvalgt med seg når situasjonen ble vanskelig for
våre medlemmer. Det å kunne bidra til å finne løsninger er det jeg tror gir mest tilbake
i jobben som tillitsvalgt. Når det gjelder lokale forhandlinger, som er en utrolig viktig
jobb tillitsvalgte gjør, håper jeg at vi fremover kan påvirke arbeidsgiver lokalt til å ta et
større ansvar for sitt sykehus og hva de trenger enn at alt skal godtas sentralt fra.

Nevrologer er jo selvfølgelig opptatt av… nevrologi, og særlig nå at «hjernen ikke
må være alene», dvs.at vi nasjonalt må få hjerneovervåkning på plass som en del
av intensivmedisinen. Hva tenker du om det? Hvordan kan vi oppnå at hjerne-
overvåking blir en integrert og naturlig del av sykehusenes drift?
Det tror jeg er en oppgave for fagaksen å ta fatt i, Jana. Godt samarbeid mellom ulike
spesialiteter er viktig på en intensivavdeling og ikke minst felles kunnskap om hva som
er viktig for pasienten. Vi ser at intensivkapasiteten er for knapp, også i «normaltid» og
at flere pasienter antagelig ville profitert på å være bedre overvåket, og da også hjerne-
overvåknet. En økning av intensivkapasiteten kan vi jobbe sammen om å få til.
Pandemien har fått opp politikernes øyne for intensivbehandling, men ressursene må
det nok fortsatt argumenteres og kjempes om.

Amerikanske presidenter har alltid et valgkampmotto a la «Yes we can» etc. Har
du ett du vil dele med Axonets lesere? Vi gir oss aldri;)

Lykke til og godt valg!

Anne-Karin Rime.
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Presidentkandidaten

Av Jana Midelfart Hoff

I år er det presidentvalg i Legeforeningen. Presidenten er både symbolet på den utøvende poli-
tiske makt i foreningen, men også en viktig representant for legene utad og premissleverandør
i debatten om veien videre for det norske helsevesenet. Det er har alltid vært litt ekstra tempe-
ratur på landsstyremøtene hvor det også er valg. Gjennom årene har det vært mange dyktige
presidenter og mange dyktige kandidater. En av de som stiller til valg i år, er Anne-Karin Rime,
intensivmedisiner i bunnen og nå leder av Overlegeforeningen gjennom flere år. Rolig, tydelig
og med et sterkt engasjement for fag, fagutvikling og arbeidsmiljø. Jeg har intervjuet Rime for
Axonet foran det kommende presidentvalget.

Hvorfor ønsker du å stille til valg som Legeforeningens president? Hva er det som er
spennende med jobben?
Det å ønske å stille som presidentkandidat til Legeforeningen har for min del utviklet seg det
siste året. Vi har vært i en krevende situasjon gjennom pandemien og det vil fortsatt være
mange utfordringer fremover. Jeg tror at jeg med min erfaring kan bidra til at vi fortsetter å få
satt viktige helsepolitiske saker på dagsordenen og at vi kan bidra til å få enda større gjennom-
slag for vår politikk. Vi trenger et varig løft i helsetjenesten med fokus på fag, kompetanse og
arbeidstid. Det som er spennende med vervet er alle de kompetente tillitsvalgte man treffer og
som kommer med innspill til hvilken vei foreningen skal gå. For meg er det viktig at presiden-
ten skal være en samlende leder som får gjennomført det som er viktig for medlemmene.

På hvilke felt synes du Legeforeningen har markert seg bra? Og hvor kan vi bli bedre?
Legeforeningen er en viktig premissleverandør til helsetjenesten og det skal vi fortsette å være.
Vi har fått igjennom vår politikk i handlingsplanen for fastlegene, men det mangler finansie-
ring for å si at ordningen er reddet. Når det gjelder sykehus har vi fått gjennomslag på at nye
sykehus bygges for små og vi må fortsette å jobbe politisk for å endre finansieringen av nye sy-
kehus. Vi har fått 138 LIS  1 stillinger, men vi importerer fortsatt for mange ferdige spesialister
og det mp det settes et større fokus på.Vi må bli enda tydeligere på at faglig utvikling og klinisk
forskning er like viktig som pasientbehandling, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelse-
tjenesten, slik at vi kan sikre et godt helsevesen også i fremtiden. 

Blir det en kursendring i Legeforeningens strategi med deg?
Kursen i Legeforeningen er det landsstyret som setter og presidenten og sentralstyret skal styre
etter deres valg. Vi er en komplett profesjonsforening og det tror jeg gjør at vi får gjennomslag
for vår politikk. Det at vi er samlet er også en utfordring da det er mange ulike, sterke meninger
blant medlemmene. Det er derfor viktig å finne gode kompromisser hvor fag og kompetanse
alltid må være førende. Generelt mener jeg god dialog er det som fører frem, det gagner ingen
å ligge i hver sin skyttergrav og ikke snakke sammen. Noen ganger må man imidlertid si tydelig
ifra.



Nasjonal forskningsinnsats for hjernehelse

Av Nils Erik Gilhus
Gjennomslag for hjerneforskning i Helse Vest
Helsekategorien «Hjerne og nervesystem» fikk den klart største tildelingen av
forskningsmidler fra Helse Vest i 2020.  Det fremgår av figuren at dette gjaldt både
for forskerutdanningsmidler til stipendiat- og postdok-stillinger og for strategiske
prosjekter. Kolonnen for hjerneslag kommer i tillegg og burde vært lagt til den for
«Hjerne og nervesystem». Kategorien «Mental helse» omhandler likeledes hjerne-
sykdom, og den fikk vesentlige forskningsmidler. Dette er første gang «Hjerne og
nervesystem» passerer «Kreft» og er største kategori for forskningsstøtte. Denne til-
delingen til vårt fagfelt avspeiler hvor viktig det er, men også at nevromiljøene i
Helse Vest er gode og prioriterer forskning!

Sterk nevrologisk representasjon i KLINBEFORSK-programmet
Helse- og omsorgsdepartementet etablerte «Program for klinisk behandlingsforsk-
ning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)» i 2016. Målsettingen for pro-
grammet er at flere norske pasienter skal få tilbud om utprøvende behandling
gjennom klinisk behandlingsforskning. Studiene skal representere en nasjonal satsing
og foregå i alle helseregioner. Også her markerer våre forskningsmiljøer seg sterkt!
Det er hittil bevilget midler til 38 prosjekter. Av disse har 17 prosjekter (45%) hjerne-
helse som tema. Ni av prosjektene er ledet av nevrolog. Av de 17 hjernehelsepro-
sjektene er syv koordinert fra Bergen, tre fra Oslo, to fra Trondheim og Sørlandet 
og ett fra Tromsø og Haugesund. Svært mange helseforetak og avdelinger er aktive
deltakere i prosjektene der de fleste tildelingene er på omkring 20 mill. kr.
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Husk på Mitokondrieforeningen!
Av Laurence Bindoff

Mitokondriesykdommer debuterer fra barndom til voksen alder og rammer alle
typer vev, men er kanskje best kjent for å gi sykdom som rammer nerve-syste-
met. I løpet av de siste årene er det påvist at mitokondriesykdom rammer flere
enn 1 per 4000 mennesker, og ut i fra det vi vet er det høyst sannsynlig at tallene
gjelder også her i Norge. Dessuten, siden tallene er basert på kjente mutasjoner
som rammer kjente gener, regner vi med at forekomsten er langt høyere.
Arvegangen kan være «vanlig» dominant/recessiv eller maternell (ved mutasjo-
ner i mitokondrie-DNA).

Inntil nylig har det ikke vært mulig å behandle mitokondriesykdom. Dette har nå
endret seg! For eksempel, i dag er det mulig å bytte ut de syke mitokondriene i
kvinnens eggcelle slik at gravide kvinner som har sykdomsgivende mutasjoner i
mitokondriets eget arvestoff (mitokondrie DNA, mtDNA) får et barn uten 
risiko for mitokondriesykdom. Det finnes også flere nye medikamenter som er
under utprøving eller planlegges for studier.

Jeg har jobbet med både forskning og behandling/diagnostikk på mitokondrie-
sykdom i en årrekke og mener at vi står foran et paradigmeskifte. Ikke bare er
det lettere å stille diagnosen pga. nye genetiske metoder, men vi kommer til å få
flere behandlingsmuligheter fremover. 

Siden få steder driver med mitokondrieforskning i Norge blir det viktig for 
leger som driver behandlingsforsøk å finne frem til pasienter. 
Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, Frambu og
Mitokondriesenter på Haukeland universitetssykehus prøver nå å få flest mulig pa-
sienter til å melde seg inn i foreningen slik at det blir enklere å komme i kontakt
med dem angående nye behandlinger. Jeg vil derfor oppfordre kolleger som har
pasienter med mitokondriesykdom til å opplyse om Mitokondrieforeningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer arrangerer 
nasjonale møter om mitokondriesykdom minst 3 ganger i året. Her kan man disku-
tere kasus, får opplysninger om diagnostikk og sykdommer, og spørre om hjelp.
Mitokondrieforeningens nettsider  finnes på https://mitokondrieforeningen.no/

Hjernehelse
dominerer i
årets tildeling
fra Helse Vest.
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Slik sett ligger den kanskje tettest opptil Hilde Østby og Ylva Østbys «Å dykke etter
sjøhester», som har et tilsvarende fokus på hippocampus og tinninglappen.

Hvordan har det vært å jobbe med boka? Skal vi vente oss mer populærviten-
skapelige bøker fra deg i årene som kommer, tror du? 
Jeg synes arbeidet med boka har vært en opptur fra begynnelse til slutt. Jeg har be-
standig kost meg med å jobbe med tekst, faktisk lenge før jeg bestemte meg for å bli
lege. Når jeg skriver forsvinner både tid og sted, og jeg opplever det mer som atspre-
delse enn arbeid. Dermed er drømmen naturligvis å jobbe videre i denne retningen,
og jeg har noen ideer på blokka. Så får fremtiden vise om det blir virkelighet av
dem.

Axonet ønsker Marte lykke til videre med skrivingen!

Marte Roa Syversen.

Nevrolog Marte Roa Syversen 
svarer Axonet om sin nye bok 
«Menneskehjernen»

Hei, Marte! Hva inspirerte deg til å skrive denne boka? 
Det var doktorgradsarbeidet om juvenil myoklonusepilepsi (JME) som inspirerte meg til
å skrive denne boka. Vi jobbet med hypotesen om eksekutiv svikt ved JME, og dermed
satt jeg fordypet i lærebøker og artikler om prefrontal cortex. Det er et hjerneområde vi i
nevrologien kanskje har vært for lite opptatt av, til tross for at eksekutive funksjoner
egentlig kontrollerer alt av viljestyrte handlinger og har stor betydning for atferd og sosi-
ale relasjoner. Innsikt i dette var en øyeåpner for meg, og det hadde jeg lyst til å dele med
andre.

Hvem bør lese den? 
Bokas målgruppe er interesserte voksne, ikke nødvendigvis med forkunnskaper innen
nevrologi eller helsefag generelt. Når det er sagt, håper og tror jeg at også kollegaer kan
ha glede av å lese boka. Jeg tror vi alle kan trenge en påminnelse om pannelappens 
betydning og funksjoner. Målet er at boka skal gi en lettlest, underholdende, men også
tankevekkende innføring i det.

Det norske nevromijløet har jo etterhvert en
rekke hjernebøker å vise til. Hvordan tenker
du at din bok plasserer seg i dette landskapet? 
Det har kommet mange gode bøker om hjernen og
hjernehelse de siste årene, og det er ikke uten en
god dose ydmykhet at jeg stiller meg i den rekken.
Hjernens mange spennende egenskaper er meget
godt formidlet av flere andre, men jeg har savnet
fokus på nettopp hva det er med vår hjerne som
gjør at vi har en såpass overlegen posisjon i øko-
systemene. Jeg mener at det i stor grad kan knyttes
til prefrontal cortex, og at det hovedsakelig er
prefrontal cortex som skiller oss fra andre arter.
Derfor konsentrerer boka seg kun om dette hjerne-
området. 

Marte Roa Syversen sin nye bok
«Menneskehjernen»
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Nevrolitterært Han hjalp blant annet forfatteren
Georg Foster med å oversette boken
A Voyage Round the World til tysk
og publiserte essay om oljemaling-
ens opprinnelse (Essay on the
Origin of Oil-Painting) på oppdrag
(og med økonomisk støtte) fra poli-
tikeren og forfatteren Horace
Walpole (også medlem av Royal
Society, mest kjent for hjemmet sitt
på Strawberry Hill og uttrykket
«serendipity») (1, 2).

Til tross for en imponerende pro-
duktivitet, flere prestisjetunge opp-
drag og innflytelsesrike støttespil-
lere forble Raspe fattig og måtte se
etter bedre muligheter, nok en
gang. Fra 1782 til 1788 drev han
med gruvedrift i Cornwall mens
han studerte geologi, kjemi og
kunsthistorie. Han utga flere bøker
om disse fagfeltene også. Raspe ble
etter hvert en kjent kjemiker med
spesiell interesse for stoffet wol-
fram. De første historiske sporene
etter smelting av metall, oppdaget
på Trewhiddle Farm, kobles faktisk
til Raspe (1, 2, 5).

Raspe flyttet senere til Skottland der han møtte sin nye «mentor» Sir John Sinclair
- adelsmann, politiker og forfatter. Han var kjent for sine publikasjoner om jord-
bruk og økonomi, men senere også for å lure folk til å tro at det fantes årer av edle
metall på jordene han eide. Raspe skal ha vært involvert i denne gruvesvindelen på
en eller annen måte og måtte, nok en gang, flykte i 1791, denne gangen til Irland.
Her ledet han en kobbergruve i Killarney frem til han døde av tyfus i november
1794, 58 år gammel (1, 2).

Til tross for mange originale dikt, oversettelse av andres verk fra engelsk til tysk og
vice versa, samt tallrike publikasjoner innen naturhistorie, filosofi, zoologi, geologi,
kjemi, kunsthistorie og ikke minst en underholdende – og kanskje tragikomisk –

Postkort som illustrerer Baron Münchhausens 
berømte middagselsskap med anekdotefortellinger.
Av Oskar Herrfurth.
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Fra sump til syndrom: historien om Munchausen

Av Marton König

Falske nyheter, åpenbare faktafeil i media eller kreativ historiefortelling er ikke nytt, selv
om det kan virke mer aktuelt for tiden enn noen gang før. Historien bak navnet
Munchausen er ukjent for mange, og gjengis også ofte ukorrekt. Det er synd, for historien
er underholdende og har potensiale til å lokke frem et etterlengtet smil i tunge tider.

Rudolf Erich Raspe
Rudolf Erich Raspe ble født i Hannover i 1736 og var sønn av gruveembedsmannen og
mineral- og fossilsamleren Christian Theophilus Raspe og hans hustru fra den prøyssis-
ke landadel, Luise Catharina von Einem. Han tilbrakte mye av sin ungdomstid i gruve-
regionen Harz der han tilegnet seg sine første kunnskaper om gruvedrift (1).

Raspe studerte filologi og naturvitenskap i Göttingen. Ved siden av studiene jobbet han
både som privatlærer for en ung og rik prøysser og på universitetsbiblioteket først som
assistent, senere som universitetsbibliotekar. Han ble ansett som en allsidig lærd av natur-
historie. Han skrev i tillegg originale dikt selv og oversatte andres verk til tysk (blant an-
net Ossians dikt). I 1765 publiserte han den første samlingen av Leibniz` filosofiske verk
og skrev i tillegg en avhandling av biskop Thomas Percys samling av ballader og popu-
lære sanger, utgitt samme år med tittelen Reliques of Ancient English Poetry. I 1767 ble
han utnevnt som professor i kurfyrstedømmet Hessen-Kassel. Han ble medlem av det
engelske Royal Society etter hans zoologiske publikasjon i tidsskriftet Philosophical
Transactions som er ansett av flere som verdens eldste vitenskapelige tidsskrift. Han
skrev tallrike publikasjoner om ulike tema i samme tidsskrift, før han etterhvert startet sitt
egen tidsskrift Cassel Spectator (1-3).

Etter flere år som universitetsbibliotekar ble Raspe tilsatt ved landgrevens samling i
Hessen-Kassel. Han måtte imidlertid flykte derfra i 1885 etter å ha blitt beskyldt for å ha
stjålet (og videresolgt) landgrevens edelsteinssamling, som han hadde ansvar for å passe
på. Han måtte også forlate Royal Society i vanære på grunn av hendelsen (2, 4).

Raspe slo seg ned i London. Han var heldig med å beherske engelsk godt, han kunne
tjene til sitt levebrød ved å publisere bøker med tekster han skrev selv og oversettelser om
forskjellige tema. 



livshistorie, er Raspe i dag mest kjent for sine fortellinger av Baron von Munchausens
vidunderlige historier og eventyr, som senere også ble opphavet til medisinske synd-
romer, matematiske begrep og filosofiske prinsipper. 

Baronen von Münchhausen (den ekte)
Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen var sønn av en artistokratisk familie,
født på stamgodset Bodenwerder nær Hannover 11. mai 1720. Hans fetter – Gerlach
Adolph von Münchhausen – grunnla Universitetet i Göttingen, Raspes alma mater.
Hieronymus startet sin militære karriere i pasjekorpset til hertug Anton Ulrik II, man-
nen til Anna Leopoldovna som var Russlands regent. Han fulgte sin «arbeidsgiver» til
den russisk-østerrikske tyrkerkrigen. Etter krigen, i 1739, ble han forfremmet til kava-
leriløytnant og han deltok senere i felttoget mot tyrkerne i Det ottomaske riket i 1740-
41 som kyrassér i russisk tjeneste. Han giftet seg i 1744 med Jacobine von Dunten og
ble beskikket til rittmester i 1750 før han pensjonerte seg (dvs. trakk seg tilbake til
godset for å leve som friherre, såkalt baron) i 1960, 40 år gammel. Som lidenskapelig
jeger og fargerik selskapsmann ble Münchhausen kjent i Hannover for å fortelle fan-
tastiske historier fra sine reiser, jakt- og krigseventyr. Over tretti år med slike opptre-
dener ble hans middagsselskap så berømte at han mottok regelmessige besøk fra
adelsmenn langveisfra som ville høre på hans fortellinger. Tilskuere beskrev
Münchhausen som en høytidelig og begavet anekdoteforteller som fortalte historiene
sine med en innlevelse og militær stolthet uten sidestykke. Selv om hans fortellinger
var åpenbart preget av overdrivelser ble tilskuerne ofte overbeviste om at historiene
omhandlet spektakulære, men faktiske hendelser. Baronen var av mange ansett som
en ærlig – og ærverdig – person (6-8).

Veien fra Münchhausen via M-h-s-n til Munchausen, bokens utrolige reise, en
karakter blir født
Raspe møtte Hieronymus von Münchhausen allerede under sine studier ved
Universitetet i Göttingen og har også deltatt på hans berømte middagsselskap på her-
regården i Bodenwerder. Raspe skrev en samling av anekdoter på tysk, inspirert av
Münchhausens fortellinger, med tittelen «M-h-s-nsche Geschichten» (M-h-s-nsche
historier). Det er uklart hvor mye av historiene som stammet direkte fra baronen selv,
men de fleste av anekdotene var trolig baserte på eldre kilder, som Bracciolinis
Facetiæ (også ansett som verdens eldste antologi av vitser) og Samuel Gotthold
Langes Deliciæ Academicæ. Deler av samlingen ble først publisert i den åttende utga-
ven av det berlinske humormagasinet Vade medcum für lustige Leute (eller Håndbok
for lystige mennesker) mellom 1781 og 1783. Helten og historiefortelleren var kun
identifisert som «M-h-s-n», et navn som holdte Raspes inspirasjonskilde delvis til-
slørt, men også fungerte som en klar referanse til baronen. Raspes eget navn ble der-
imot ikke angitt noen steder (6, 8. 9).

I Cornwall, mens Raspe jobbet som
gruveleder, oversatte han fortelling-
ene til engelsk. Denne gang var nar-
ratoren identifisert som Baronen
Munchausen. Raspe gjorde altså
ingen andre forsøk på å holde inspi-
rasjonskilden hemmelig lengre enn
å anglifisere navnet, mens han fort-
satt unnlot å oppgi sitt eget, noe
sted. Baronen ble fremstilt som en
ferdig utviklet litterær karakter for
første gang i denne engelske utga-
ven. Boken ble publisert av forleg-
geren Smith i Oxford, på slutten av
1785 med tittelen «Baron
Munchausen’s Narrative of his
Marvellous Travels and Campaigns
in Russia”. Bokens andre utgave
kom allerede året etter, med tittelen
«Singular Travels, Campaigns,
Voyages, and Sporting Adventures
of Baron Munnikhouson, commonly
pronounced Munchausen». 
Denne utgaven inneholdt fem flere
fortellinger og flere illustrasjoner
enn førsteutgaven. Selv om denne
utgaven også ble utgitt uten Raspes
navn, sto han trolig bak både histo-
riene og illustrasjonene (7, 10).

Etter den andre utgaven hadde ikke bare baronen, men også boken en nokså fargerik
reise. I mai 1786 mistet Raspe trolig kontrollen over sitt verk da en annen forlegger
(G. Kearsley) overtok ansvaret for boken med ønsker om å tilpasse den en høyere
sosial klasse. Han bestilte flere nye historier og revisjoner fra andre forfattere, og
utga boken for dobbelt så høy pris med tittelen «Gulliver Revived, or the Singular
Travels, Campaigns, Voyages, and Adventures of Baron Munikhouson, commonly
pronounced Munchausen». Kearsleys utgave ble populær. Boken ble utvidet og 
revidert gjentatte ganger gjennom de årene som fulgte, som også medførte en stil-
messig endring av fortellingene. Raspes direkte, samtaleaktig språk og kvikke 
replikker ble erstattet av en mer rolig og formell, kvasi-dannet tone (10). 

Baron Munchausen ridende på en kanonball.
Av August von Wille. 
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Boken ble publisert i minst ti forskjellige utgaver og oversettelser før Raspe døde i 1794
og nådde til og med USA i 1805. Gottfried August Bürger var den første som oversatte
historiene til tysk. Han baserte sin tekst på Smiths andre utgave av boken, dog også med
en tilleggshistorie, påfallende likt Brødrene Grimms eventyr De seks tjenere. Den tyske
utgaven viste seg å være enda mer populær enn den engelske. Det var faktisk først Bürger
som ble – feilaktig - kjent som opphavsmannen til verket (7, 10).

Den «ekte» Münchhausen skal ha vært rasende over at boken brakte hans navn inn i
rampelyset og utfordret hans ære. Han ble stadig mer tilbaketrukket og sluttet med sine
middagsselskap. Han forsøkte forgjeves å stille både Bürger og forleggeren til ansvar,
mens Raspe, mest sannsynlig på grunn av frykt for å holdes ansvarlig, erkjente forfatter-
skap til bøkene. Først i 1824 og senere i 1847, i to Bürger-biografier av Karl Reinhard
og Heinrich Döring, ble Raspe tilkjent opprinnelsen til historiene (7, 11). 

Den fiktive baronen Munchausen
Eventyrenes hovedrolleinnehaver er en stolt og selvsikker soldat mest kjent for sine 
komisk overdrevne skrytehistorier. Førstepersonsfortellingene innledes som regel av
noen setninger som forklarer konteksten historien fortelles i. Baronen fremstiller seg
selv ofte som et supermenneske, som tilbringer mesteparten av sin tid med å komme seg
ut av fantastiske situasjoner og absurde ulykker. Han klarer blant annet å ri på en kanon-
ball, reise til månen, bli svelget av en gigantisk fisk på Middelhavet, bekjempe en 40-
fot-lang krokodille, samt å overkomme en ulv ved å dra den i halen. I en av de mer 
ekstraordinære prestasjonene klarer han å lappe sammen hesten sin ved hjelp av greiner
etter at den har blitt delt i to i en ulykke. Selve ulykken skjedde mens hesten skulle 
passere slottsporten, men rakk ikke helt gjennom før gitteret gikk ned. Baronen oppdaget
først at hesten ble delt i to når han ikke klarte å lindre tørsten til sin elskede dyr, all vann
rant bare ut på bakenden av torsoens fremre del, mens den bakre delen løp rundt og var
mest opptatt av å først bekjempe tyrkerne og deretter flørte med hoppene (7-12).

Baronen fremstår som en rolig og fattet mann, som forteller sine opplevelser på en enkel,
utvilsom og objektiv måte. Samtidig tviler baronen på det meste av hendelser han ikke
har erfart eller sett selv. Disse faktorene medfører en narrativ effekt med en markert sati-
risk undertone, som oppmuntrer til skepsis hos leseren. Selv om Munchausen er tøff,
sterk og fremstår uovervinnelig i både kamp og jakt, er han også veldannet, høflig og 
intellektuell med en spesiell sans for god mat og drikke, som han for øvrig også ofte 
beskriver på en – kanskje altfor – pedantisk og detaljert måte. Eventyrenes geografiske
og historiske kontekst gjengis svært grundig basert på virkelige steder og hendelser
(7, 12). Siden mange av baronens bragder er åpenbart usannsynlige, er det også lett å av-
sløre dem som fiksjon. Hvorvidt audiensen – og leserne – oppfatter ham som en løgner,
varierer imidlertid fra utgave til utgave. 

I de senere utgavene påstår baronen selv i blant at alt han forteller er sant, mens en
slik påstand ikke er å finne i tidligere utgaver (de som er forfattet av Raspe alene).
En ting er imidlertid konstant: baronen selv er viser ingen tegn til at han tviler på at
han forteller sannheten (11, 12). 

Forholdet mellom den ekte og fiktive baronen er kompleks. På den ene siden bidrar
historienes kontekst til et inntrykk som forbinder de to figurene. I Tyskland ble
historiene ofte gjenfortalt med tittelen: Lügebaron (Løgnenes baron), uten å rede-
gjøre for hvem man siktet til. Den ekte baronen følte seg selv implisert.
Fortellingene er imidlertid lett å avsløre som fiksjon, og flere har tatt til orde for at
Raspes arv skal - og kan - skilles enkelt fra den historiske figuren Münchhausen
(11-13). 

Arven etter Raspe og baronen(e)
Raspes bøker fikk positiv mottakelse av kritikerne. Jules Verne har omtalt
Munchausens historier, noe han leste mye som barn, som en inspirasjon til hans
egne noveller (14). Andre har ment at baronen er like viktig i internasjonal litteratur
som Lemuel Gulliver eller Robinson Crusoe. 

Baron Munchausen rir på sin hest, etter at den ble delt i to av en slottport. Hesten klarer
ikke å lindre sin tørst, da vannet renner rett ut bak. Av George Cruikshank.
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Statue om samme hendelse som Figur 3,
i Bodenwerder. 

(by proxy) eller kun formidles via internett, oftest sosiale medier (by internet).
Asher oppkalte det opprinnelige syndromet etter den fiktive baronen Munchausen
(Raspes skapning) og ikke den historiske figuren. Syndromet bør derfor også 
skrives Munchausen og ikke Münchhausen (7, 19).
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Selv om bøkene var utgitt på engelsk til å begynne med, er de i dag mest lest – og kjent –
blant leserne i Tyskland, Øst-Europa og Russland. Eventyrene har gitt opphav til tallrike
bøker, forestillinger og filmer (trolig Jack Sparrow som den nyeste). Omtale av disse
overgår denne tekstens rammer. Munchausens navn kan også gjenfinnes i flere av viten-
skapens disipliner (10, 15).

En historie der baronens redder seg selv fra å drukne i en sump ved å dra seg opp etter
eget hår, har inspirert en rekke nye begrepsdannelser. Nietzsche bruker denne historien
som en metafor for troen i metafysisk fri vilje i sin bok Hinsides godt og ondt fra 1886
(16). Det samme eventyret danner også – det visuelle - grunnlaget til Munchausen 
tallene, beskrevet av den nederlandske matematikeren Daan van Berkel i 2009. Disse
tallene, når de opphøyes til sine egne potenser (dvs. med tallet både grunntall og ekspo-
nent) og legges til hverandre, utformer seg selv: 3435 = 33 + 44 + 33 + 55 (18). I 1968,
Hans Albert (også en tysk filosof) innførte begrepet «Munchausens trilemma», et skep-
tisk argument i erkjennelsesteorien for at en påstand ikke kan begrunnes logisk (17).

I 1951, Richard Asher publiserte en artikkel i The Lancet der han beskrev pasienter med
en sydomsatferd kjennetegnet av klager over fabrikerte (eller selvpåførte) fysiske og psy-
kiske symptomer passende med reelle sykdommer. Syndromet har senere fått to ytterli-
gere varianter der pasientens sykdom er fabrikkert - eller påført- av en omsorgsperson
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Varianter over Babinskis tegn. Alle gir ekstensjon av stortåa hvis de er positive.

Eponym (beskrevet årstall) Teknikk

Chaddocks tegn      Stryking av huden i en liten bue på lateralsi
(1911)                     den av foten fra hælen og frem til lilletåa. 
                               Strykes på undersiden av laterale malleol.

Bings tegn              Flere prikk på undersiden av stortåa
(1915)    
                               
Gordons tegn          Klemming/klyping i tjukkleggen
(1904)    

Oppenheims tegn   Tommelen og pekefinger holder et trykk på
(1902)                     fremsiden av tibia og beveger seg nedover 
                               på forsiden av leggen

Shaeffers tegn        Klemming/klyping på achillessenen
(1899)                     

"Die klinische Eponyme, Medizinische
Eigennamenbegriffe in Klinik und
Praxis" 
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På gangen står en bok

Av Jeanette Koht

På gangen i kontorbygget på jobben, gjemt ved toalettet, er det en skatt av gamle bøker et-
ter tidligere ansatte. Her henter jeg gjerne med meg en bok til låns for å lese på toget hjem.
Gjerne eldre bøker, fri for dagens detaljer.  Disse er ofte skrevet litt gammeldags, med ut-
broderende tekst og gode kliniske skildringer, og ofte er de nesten fri for illustrasjoner. 

Boken jeg fant denne gangen var litt annerledes enn de andre bøkene jeg hadde lest og
tittet på. Denne er tysk, fra 1968 og heter "Die klinische Eponyme, Medizinische
Eigennamenbegriffe in Klinik und Praxis" (1). Denne boken inneholder korte tekster om
hva eponymet er og kort om hvem som har beskrevet det. Hvem som har eid denne 
boken vet jeg ikke, men den kostet 129,- og har stått på et medisinsk bibliotek, for den
har en bibliotekkode i seg. 

Jeg måtte jo slå opp i boka på de vanligste nevrologiske eponymene og ble sittende og
bla på toget hjem. For jeg som trodde Báránys pekeprøve var en cerebellær test. Neida,
den var beskrevet både annerledes enn hvordan jeg kjente til og som en test for det vest-
ibulære apparatet, dessuten var ikke Bárány nevrolog, men en østerisk-ungarsk otolog
som fikk Nobelpris i 1914 for sitt arbeid om det vestibulære apparatet. Hva med
Babinski tegn da? Den kan jeg tenkte jeg. Men neida, noe å lære her også. Babinski eier
ikke alle tre strøkene her. Det inframalleolære strøket har fått navnet sitt etter Chaddock.
Det hadde jeg glemt i farta. Og da var jeg i gang, for jeg ble sittende å bla i boka og også
søke på internett resten av togturen, for nå var jeg hekta på plantarrefleksen. Jeg måtte
også ty til mobilen og internett. Jeg fikk opp både Bing, Oppenheim, Gordon og
Schaeffer sitt tegn ved evaluering av inversjon og måtte repetere de ulike tegnene, se
Tabell. Flere andre menn prøvde seg også, men mange har blitt glemt, og disse tegnene
duger dårlig i klinikken.  Ikke rart vi kaller det plantarrefleks i dag, tenker jeg! 

I denne iveren etter eponymer ramlet jeg også over nettsiden whonamedit.com. Her kan
dere kose dere med medisinske eponymer og lese om de kjente kliniske tegnene og de
rareste, men også svært mange glemte og forkastede. Resten av kvelden ble jeg sittende
å teste min kirurgmann på kirurgiske eponymer og annen medisinsk moro.
Enkel underholdning for en coronalei nevrolog en mandag kveld.

Referanser:
1: Die klinische Eponyme Medizinische Eigennamenbegriffe in Klinik, 
Leiber/Olbert, 1968



Nevrohistorisk Mentalhygienisk poliklinikk i Oslo og et par
korte opphold i Tyskland og England. 9. april
1940 var han reservelege ved Gaustad sykehus.
Han var innstilt som nummer en til stillingen
som overlege ved Oslo Hospital. Som helse-
direktør hadde han formelt permisjon fra denne
stillingen inntil 1945. I 1944 ble han også god-
kjent spesialist i psykiatri.

Sjef for Medisinaldirektoratet
Medisinaldirektør Karl Evang (1902-81) flyktet
til London i 1940. De fleste av Medisinaldirek-
toratets medarbeidere ble likevel på sin post
inntil de nye makthaverne startet en nazifi-
seringsprosess høsten 1940. Da skjedde en full-
stendig utskifting, og kommissarisk statsråd i
Sosialdepartementet, Birger Meidell, tilbød stil-
lingen som Medisinaldirektør – som det fortsatt
het – til to trofaste partifeller: Professor i farma-
kologi Klaus Hansen (1895-1971) og nyutnevnt overlege Thorleif Østrem. Begge
avslo. Meidell påla så Østrem å fungere som medisinaldirektør, noe han så gjorde
til okkupasjonens slutt.

Sosialdepartementet var før krigen organisert med en egen helseavdeling som hadde
et frittstående Medisinaldirektorat. Høsten 1940 ble de aller fleste medarbeiderne i
Medisinaldirektoratet skiftet ut med NS-partimedlemmer. Sosialdepartementets
helseavdeling og Medisinaldirektoratet ble slått sammen og lagt under
Innenriksdepartementet med medisinaldirektøren som sjef og direkte underlagt 
ministeren. Dette var nokså likt Evangs ønsker og ble da også videreført etter 1945.
Direktoratet fikk syv kontorer: Legekontoret, Administrasjonskontoret, Tuberkulose-
kontoret, Sinnshygienekontoret, Hygienekontoret, Befolkningskontoret og Apotek-
kontoret.

Befolkningskontoret var en nyskapning og ble da også nedlagt etter fredsslutningen.
Her ble rase- og arvelighets-spørsmål behandlet. Loven om «vern av folkeætten»
med de store utvidelsene av sterilisasjonsadgangen ble forberedt her. Likeledes
behandlet man antagelig her forslagene om et eutanasiprogram i Norge. Kontoret
ble lenge ledet av en profilert NS-lege, Arne Høygaard (1906-81). Fra 1943 var 
lederen den svært jødefiendtlige kiropraktor og rektor Sigurd Saxlund, og den siste
sjef var fru Sigrid Mohn.

Thorleif Dahm Østrem (1892- 1980), 
norsk helsedirektør 1940-45

Av Ragnar Stien

«Ved storstreiken i 1921 ble det klart for meg hvilken fare kommunismen under 
dekke av Arbeiderpartiet representerte. På samme tid kom jeg over en liten bok:
«Den nye verdenskeiser», som gir nøkkelen til forståelse av hele jødeproblemet.
Boken som er skrevet i 1905, trekker opp linjene for jødenes framgangsmåte til 
oppnåelse av verdensherredømmet, og forutsier så å si nøyaktig det som senere 

skjedde i Russland. Da Quisling i 1933 framla sitt program for Nasjonal Samling, 
var det øyeblikkelig klart for meg at der – og der alene – lå redningen fra 

kommunisme og kaos med jødenes verdensherredømme som sluttresultat.»   (1).

Den som skriver dette i Aftenpostens spalte «Hvorfor jeg er medlem av NS» i februar
1942, er spesialist i nevrologi og nazistenes medisinaldirektør fra 1940-45, Thorleif
Dahm Østrem. Han må kunne sies å ha vært den mest fremtredende og mest innflytelses-
rike lege under den nazistiske «nyordningen» av helsevesenet i Norge under den tyske
okkupasjonen.

Bakgrunn og utdannelse
Thorleif Dahm Østrem var født 29. januar 1892 i Kristiania og vokste opp i et grosserer-
hjem. Hans eldste bror, dr. juris Sigurd Østrem (1884-1954), var også NS-medlem og
dosent ved det juridiske fakultetet. På mange vis var han nazistenes ledende jurist.  

Thorleif er oppført i manntallet i 1910 som «stud.med.», og han fullførte sin embets-
eksamen i 1918. Han startet sin karriere som fiskerilege i Henningsvær, deretter 4-6 
måneders kandidattjeneste ved kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og epidemi-
avdelingen ved Ullevål sykehus. I 1920 ble han distriktslege i Gjemnes i Møre og
Romsdal. Formelt hadde han denne jobben til 1937, men fra 1928 ble tjenesten avbrutt
av en rekke permisjoner. Først syv måneder ved Gaustad sykehus, deretter ett år ved
Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, etterfulgt av ett år nevrologi ved Hopital de la
Salpetriere i Paris. Han ble godkjent spesialist i nevrologi i 1931. De nærmeste årene
hadde han så tjeneste ved Nevrologisk avdeling, RH, Universitetets psykiatriske klinikk,

“Helse-direktør”
Thorleif Dahm Østerem
(1892-1980)

N e v r o l i t t e r æ r t36 37



I ettertid er ikke de fleste av de «nyordninger» Østrem forsøkte å innføre så veldig provo-
serende eller revolusjonerende. Han fikk innført helsestasjonene for mor og barn samtidig
som mødrehygienekontorene ble nedlagt. De siste ble oppfattet som marxistinspirerte og
underviste i prevensjon. Det viktige nå var å øke folketallet. Videre ble arbeidet med vak-
sinasjoner effektivisert og avlusningsordninger innført. Skjermbildefotograferingen ble
også innført i samarbeid med tyske eksperter. Det ble påbegynt en landsplan for sykehus-
utbygging og næringsmiddelkontrollen ble utvidet (2).

Helsevesenets «nyordning»
Litt mer kontroversielt var forslagene om sivil tjenesteplikt for leger og tannleger. Videre
ble det arbeidet med en ny og enklere spesialistutdanning. Godkjenning av spesialister
ble i denne perioden fratatt Legeforeningen og lagt til Medisinaldirektoratet. Helserådene
fikk også regimetro ledere som styrte etter «førerprinsippet».

De virkelig kontroversielle sakene må omtales litt mer detaljert:
1.     Endrede opptaksregler for det medisinske studiet var en sak som ble fremmet 
        gjennom  Kirke- og undervisningsdepartementet og minister Ragnar Skancke. 
        Størst motstand møtte kravet om at NS-ungdom, særlig de med frontkjemper-
        erfaring, måtte få fortrinnsrett ved opptak til studiet. Protestene førte ikke fram, 
        og Østrem var en sterk pådriver for at disse endrede reglene måtte innføres (2).
2.     Befolkningskontoret utarbeidet regler for giftermål mellom nordmenn og 
        «artsfremmede elementer». Slike giftermål ble ansett uheldige og omfattet jøder, 
        samer og tatere. Ironisk nok ble aktiviteten på dette feltet nesten helt og holdent 
        opptatt av noe annet: Norske kvinner som ville gifte seg med tyskere, måtte 
        dokumentere at de ikke hadde jødisk eller samisk blod i årene (2).
3.     I Lov til vern om folkeætten fra 1942 ble det gitt utvidet adgang til tvangs-
        sterilisering. Steriliseringslover med den hensikt å unngå at individer med 
        «uegnede» gener skulle forplante seg, var allerede vedtatt av Stortinget i 1934 
        (mot en stemme fra Samfunnspartiet!) Rasehygiene var altså akseptert i det 
        norske samfunnet før nazistene overtok. Østrem fikk utvidet indikasjonsområdet 
        og innført en utvidet nemnd som skulle vurdere søknadene om sterilisering. 
        Søke kunne leger, politi, fengselsvesenet, edruelighetsnemnder og vergeråd. 
        Ingen skulle kunne steriliseres før 21 år. I den vurderende nemda satt to leger
        (Østrem fikk puttet inn en nevrolog!). De som kunne (skulle) steriliseres var 
        (tallene i parentes de som faktisk ble underkastet inngrepet fra 1943-45)
a.     Åndssvakhet, evnesvakhet (IQ minst under 75) (326).
b.     Svære former for psykopati, særlig hos asosiale individer. Her sa forarbeidene 
        til loven at «Enhver som er dømt til fengsels- eller tukthus-straff, og som viser 
        asosiale tilbøyeligheter (vaneforbrytere) skal vurderes med henblikk på 
        seksualinngrep» (31).

c.     Svær form for alkoholisme (4).
d.     Schizofreni (49).
e.     Epilepsi (31).
f.      St Veitsdans.
g.     Medfødt blindhet (2).
h.     Medfødt døvhet (4)
i.      Svære former for legemlige misdannelser (34).
j.      Alvorlige former av annen sykdom eller defekttilstand enn ovenfor nevnt (3).

Østrem innsats på dette feltet var altså at indikasjonsområdet ble utvidet til å om-
fatte «asosiale» - de nevrologiske og psykiatriske tilstandene var tatt med i loven
fra 1934. Antall inngrep ble også vesentlig øket, det ble gjort tre ganger så mange
inngrep per år etter 1940 som før dette tidspunkt (2). 

4.      Fremtredende norske nazister foreslo fra 1942 å innføre et eutanasiprogram i
        Norge etter mønster av det tyske (4). Her ble kronisk sinnssyke i tillegg til 
        retarderte eller misdannete barn systematisk avlivet. Argumentet var offisielt
        at man ville «befri håpløse pasienter fra lidelsene ved livet» men ganske 
        tydelig var også ønsket om å «spare samfunnet for betydelige utgifter». 
        Egil Rian (1904-82), psykiater og den første nazistiske sjef for 
        Sinnshygienekontoret, støttete ikke direkte forslaget, men ga sitt bidrag ved å
        demonstrere «problemets» størrelse: Nesten 10% av landets befolkning var 
        etter hans mening «mindreverdige». Disse var: «14 000 åndssvake, 25 000 
        sinnssyke, 6 000 epileptikere, 3 000 arvelig døve og blinde, 280 000 asosiale
        psykopater og sinker». Medisinaldirektoratet hadde altså denne saken til 
        vurdering. I direktoratets arkiver finnes ingen bilag som viser hva man gjorde
        eller tenkte. Man må mistenke at viktige dokumenter er blitt fjernet (4). Ute i
        fylkene og på asylene finnes brev som viser at saken ble grundig vurdert (3).
        Til en av forslagstillerne (som etterlyser handling) skriver Østrem: «Et lov-
        forslag om retten til drap er svært radikalt. – Dette er en viktig sak, ønskelig 
        med en forandring. – uhyre delikat tema – krever samvittighetsfull 
        overveielse.» Og til slutt: «Saken er moden for løsning. Helseavdelingen har 
        sin fulle oppmerksomhet henvendt på spørsmålet. Krigens nødvendighet kan
        føre fram til en løsning av problemet.» (2) Østrem var altså ikke helt 
        avvisende til forslaget om drap av sinnslidende. Det var imidlertid en rekke 
        andre profilerte NS-leger. Spesielt sjefen for Sinnshygienekontoret, 
        Leif Melsom (1892-1968), var meget klar: «Forslaget strider mot kristne 
        grunnverdier. Slik aktivitet er imot lege-etikken, legene vil betakke seg for 
        oppgaven. Taktisk uheldig fordi den norske opinionen vil i enda større grad 
        vende seg mot nasjonalsosialismen. 
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        Jeg vil fratre min stilling hvis dette blir innført.» Om denne argumentasjonsrekken 
        var den viktigste eller ikke: Noe eutanasi-program ble aldri offisielt foreslått fra 
        Østrem eller direktoratet. Mye taler for at det var NS-legene som fikk stoppet for-
        slaget. Dette i betydelig motsetning til Tyskland hvor nevrologer og psykiatere selv
        var de mest aktive og fortsatte drapene selv etter at politiske myndigheter hadde av
        blåst programmet (4). 

NS-byråkraten 
Østrem presenterer seg tidlig som en klar antisemitt, og i de lovtekster som direktoratet
la fram, finnes begrep som «artsfremmede elementer» og advarsler mot at slike fikk
blande seg med det ekte norske. Han gjorde anstrengelser for at boken «Arvelære» skulle
forbys fordi den inneholdt vranglære. Han argumenterte for å ta barna fra taterne som
han beskrev som «mindre begavet, utstyrt med dårlige arveanlegg i det de kan være tyv-
aktige, dovne og asosiale.» Likevel måtte han forsvare seg mot anklager om å være for
lemfeldig mot enkelte grupper. NS kvinneorganisasjon klager (1942) over at han ikke
gjør mer for «å få sterilisert tuberkuløse(!), åndssvake og mindre begavete kvinner som
hemningsløst setter mindreverdig avkom inn i verden». Hans forhold til partiets repre-
sentanter kunne av og til være noe anstrengt. Østrem var åpenbart ikke noen glatt og 
diplomatisk type. I et langt brev til Quisling må han forsvare seg mot anklager om at han
ikke «ordner opp», det vil si avsetter alle ledende helsearbeidere som ikke er medlem-
mer av NS, ved Ullevål sykehus. Her legger han ikke fingrene imellom i beskrivelsen av
sine kritikeres dårlige åndsevner og manglende strategiske tenkning (2). Hans nærmeste
overordnede, innenriksråd Thorleif Dahl, sier i 1987: «Dr Østrem var en drivende kraft,
iderik, entusiastisk innstilt og et arbeidsjern, men alltid i briljant humør, og vi hadde et
meget godt samarbeide». En annen profilert nazist, hirdlegen og Quislings livlege Hans
Eng (1907-95), sier i et intervju i 1988: «medisinaldirektør Østrem kan karakteriseres
som dyktig og velmenende, men møtte mange vanskeligheter og ble motarbeidet
sterkt». Vi vet at Østrem kom i konflikt med Konrad Adolf Wagner (1900-45) i den tid
han var sekretær i Legeforbundet, og vi kan da ane at Wagners forbundsfelle, professor
Klaus Hansen, heller ikke hørte til Østrems beundrere. Disse herrene hadde svært god
tilgang til Reichskommissariat, men det er lite som tyder på at Østrem fikk problemer
med sin nærmeste overordnede her, Generalstabsartzt Fritz Paris. De brevvekslet stadig,
alltid formelt og Østrem underskrev alltid sine brev med «Heil Hitler». Etter 20. juli-
attentatet mot Hitler skriver Østrem 7. august 1944: «Der Führers mirakuløse redning
som overalt blant nasjonalsinnede nordmenn har vakt den største begeistring, styrker
vår tro på det godes endelige triumf over underverdenen». Østrem var også på en reise i
Tyskland som gjest hos sjefen for det tyske helsevesenet, Gesundheitsführer Leonardo
Conti, en person han synes å ha hatt et godt forhold til. Vi vet lite om Østrems relasjoner
til Quisling. Det ser ikke ut til at han hadde noe nært forhold til «Føreren», noe vel knapt
noen hadde. Det mest personlige av tilgjengelig kildemateriale er et telegram til
Quisling på en av hans fødselsdager: «Heil og sæl for vårt fedreland. Heil og sæl for vår
redningsmann». 

I Gestaposjefens, SS-Obergruppenführer und General der Polizei Wilhelm
Rediess, papirer finnes et brev som tydeligvis er skrevet av en norsk lege(?) og 
beskriver Østrem på denne måte: «- an der Spitze des Medizinaldirektoriums ein
Mann steht, der nicht die nötige Erfahrung und Erforderlichen Überblick hat».
Brevskriver antyder videre at Østrem burde fjernes: «- kann durch die
Direktionsstelle an einer Heilanstalt sicher irgendwo entschädigt werden». Brevet
er datert februar 1941, men førte altså ikke til at Østrem ble plassert som lege ved
en eller annen «Heilanstalt» (2,5).

Forholdet til motstandsbevegelsen
Vi vet lite om hvordan Østrem ble vurdert av motstandsbevegelsen. I Hjemme-
frontens hovedorgan «Bulletinen» kan vi lese: «Skikkelige folk må sky de neden-
for opførte utskudd: - - Thorleif Dahm Østrem f. 92, Oslo: Kverulant. Advarte i sin
tid mot emigrantlegene av frykt for nazi-spionasje» (!) Dette er en av de mere pyn-
telige karakteristikker som ble gitt av «utskuddene». I Kjesäterarkivet (hos sjefen
for politistyrkene i Sverige) står anført: «Medlem av NS.cMedisinaldirektør.
Angiver».   
I legeforeningens oversikt i 1945 over leger med unasjonale holdninger under 
okkupasjonen, er følgende anført for Thorleif Østrem, Oslo: «Født 24/1 92.
Medlem av NS siden 1933. Medlem av Legeforbundet, men ikke betalt kontingent.
Satt i Legeforbundets sentralråd. Betalt lisensavgift 1943 og 1944. Var nasistenes
medisinaldirektør, og var en av de mest aktive nasistiske leger». Østrem ble 
ekskludert fra Legeforeningen (5).

Til Østrems fordel må sies at han gjentatte ganger skrev brev til de tyske myndig-
heter og anmodet om at medisinstudenter ble frigitt fra fangenskap. Han sender
også flere brev til tyske politimyndigheter og protesterer mot at leger og farma-
søyter blir arrestert som gisler. Men han sier også i et brev til Norsk Psykiatrisk
Forening (5. mai 1941), etter at de har klaget over at så mange leger blir arrestert:
«- det ville være bedre om styret advarte sine kolleger mot virksomhet som kunne
bringe dem i ulykke – enn å be styremaktene om å se gjennom fingrene med den
slags virksomhet.» (2)                                                                                                                                                       
Liknende holdninger til sine politiske motstandere finner vi i hans egen forklaring
til retten: «Jeg prøvde å holde hjulene i gang paa trods av «motstandsbevægelse»,
«hjemmefront» og andre sabotørers og morderes virksomhet» (1,5).

Fag og privatpersonen
Blant sine nevrologkolleger kan ikke Østrem ha hatt noen fremtredende plass.
Han var aldri med i Norsk nevrologisk forenings organer, men han bidro på 30-tallet
ved et par møter i foreningen med demonstrasjon av et apparat til måling av tem-
peratursansen og med inntrykk fra sine studieopphold i Paris og London. Under
den såkalte «reservelegestrid» (6) var han tydelig på professor Monrad-Krohns
(1884-1964) side uten at det senere ser ut til å ha spilt noen rolle for deres forhold.



Vi har ingen indikasjoner på at de møttes under Østrems tid som medisinaldirektør.
I et brev til «Førerens» kanselli (februar -45) karakteriserer han sin tidligere sjef
på denne måte: «- professor Monrad-Krohn er stadig på ferde når det gjelder læge-
saker, og søker å holde seg inne med tyskerne og NS.» (2)                                                                                                                                                                                                                       
Privatpersonen Østrem er lite eksponert i arkivmaterialet. Han giftet seg aldri.
Han bodde på Uranienborg i Oslo med husholderske. Husholdersken, Asta
Riksheim, var også NS-medlem, 12 år yngre enn sin arbeidsgiver og meget lojal
og hengiven overfor ham. Det finnes få uttalelser om hans personlighet bortsett
fra den siterte av innenriksråd Dahl.

Østrem anket sin landssvikdom til Høyesterett hvor straffen endelig ble satt til fire
års straffarbeid. Han ble egentlig ikke dømt for annet enn sitt samarbeid med fien-
den og medlemskap i NS. Etter få år kunne han gjenoppta sin spesialistpraksis i
Oslo. Mye taler for at pasientene ble rekruttert fra miljøet rundt gamle partifeller.
Han viste seg senere aldri i faglige, nevrologiske sammenhenger. Dette skyldtes i
følge ham selv, den livsvarige eksklusjonen som Legeforeningen urettmessig 
vedtok. Han klaget over at Legeforeningen fratok ham hans godkjenning som 
psykiater til tross for at han mente seg å oppfylle alle krav til slik godkjenning. På
60- og 70-tallet skrev Østrem flere polemiske artikler i «Farmand» og «Anders
Langes Avis» hvor han argumenterte mot rettsoppgjøret. Han kom med sterke 
beskyldninger, og hans stil kan eksemplifiseres med anmeldelsen av sykehusråd-
mann Klaveness bok (7) om Oslo-sykehusene under krigen. Han betegner boken
som «uvederheftig, en utskeielse (som) rettelig hører hjemme under betegnelsen
ondartet historieforfalskning». Videre skriver Østrem at boken er «fuld av uveder-
heftigheter, perfide insinuasjoner og taapelige røverhistorier med inferiør tilsøling
av den gang forsvarsløse mennesker» (1). Tilsvarende karakteristikker får Gabriel
Langfeldts bok «Gåten Vidkun Quisling». Han følte seg helt klart dårlig behandlet
etter krigen, og på spørsmål om hva som hadde gjort særlig sterkt inntrykk, angir
han: «Arrestasjonen. Koncentrasjonsleiroppholdet på Ilebu. Lægeforeningens og
tidligere venner og bekjendtes ynkelige opptreden.» (1)
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Invitasjon til 1st Nordic Status 
Epilepticus Meeting, 27-28 mai 2021

Status epilepticus (SE) er den mest alvorlige og mest fryktede anfallstypen ved
epilepsi. Mortaliteten er høy også i Norge og mange får sekvele etter gjennomgått
SE, ikke minst i form av kognitive problemer. Det er fortsatt en rekke ubesvarte
spørsmål og usikkerhet med hensyn til behandling, spesielt for de refraktære og
superrefraktære tilfellene.
Vi er stolte av å ha fått noen av verdens ledende eksperter på området til å presen-
tere sine data og synspunkter. Professor Hannah Cock fra London vil snakke om
definisjoner av SE og senere om andrelinjebehandling for SE inkludert data fra
den nylig publiserte ESETT-studien. Professor Sandor Beniczky fra Danmark vil
snakke om EEGs rolle, mens professor Andrea Rossetti vil diskutere hva vi kan
gjøre når både første- og andre-linjebehandling svikter. Det vil også være en rek-
ke innlegg fra norske kolleger om ulike aspekter ved SE behandling. Til slutt blir
det en diskusjon om etiske spørsmål i behandlingen av status.

Møtet er et uavhengig satellitt-symposium, men holdes i tett samarbeid med
Norsk Epilepsiselskap (NES) og umiddelbart i forkant av det årlige NES-møtet
som arrangeres i forlengelsen av dette symposiet den 28.05.2021, også det digitalt. 
Vi er veldig takknemlige for støtten fra vår sponsor Desitin. Uten deres støtte
kunne ikke dette møtet ha blitt arrangert.

Vi ønsker alle velkommen til dette første Nordiske møtet om status epilepticus.

Møtet blir digitalt. Fullt program og videre link til påmeldingsskjema kan man
finne på nettsidene til Norsk Epilepsiselskap: https://www.epilepsiselskapet.no/
eller på nettsiden til Norsk Nevrologisk Forening: https://www.legeforeningen.no
/foreningsledd/fagmed/norsk-nevrologisk-forening/
Man kan også gå direkte til påmeldingsskjemaet via link:
https://desitin.pameldingssystem.no/1st-nordic-status-epilepticus-meeting

Erik Taubøll, Leder av organisasjonskomiteen for møtet
Litteratur:
1.   Thorleif Østrems privatarkiv. Riksarkivet .
2.   Innenriksdepartementets arkiv 1938-46. Helseavdelingen. Riksarkivet.
3.   Haave P. Ambisjon og handling: Sanderud sykehus og norsk psykiatri i historisk 
     perspektiv. Unipub forlag 2008.
4.   Stien R. De norske nazi-legene og deres forhold til eutanasi. 
     Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1761-3. 
5.   Landssvikdom nr 4259, Thorleif Østrem. Landsvikarkivet, Riksarkivet. 
     Hyllenr 1B00422
6.   Stien R, Aaarli JA. Hjernens leger-historien om de første norske nevrologene. 
     Den norske nevrolitterære klubbs forlag. Oslo 2012.
7.   Klavenes T. Oslo kommunale sykehus i krigens tegn. Cammermeyer, Oslo 1947.



Dravet syndrom

Av Caroline Lund

Hvor mange kvinnelige leger har fått en sykdom kalt opp etter seg? Det er ikke
mange! En av disse er Charlotte Dravet (f. 1936 - ), en nålevende fransk barnelege
og epileptolog.

I 1960- og 70-årene arbeidet Dravet i Marseille med barn som hadde vanskelige former
for epilepsi. Her gjorde hun også sitt doktorgradsarbeid om Lennox-Gastaut syndrom.
Hun la etter hvert merke til at enkelte barn hadde en epilepsi og utvikling som kunne
minne om Lennox-Gastaut syndrom, men som skilte seg ut med en stereotyp start i første
leveår og fravær av toniske anfall.

I 1978 publiserte hun en artikkel med beskrivelser av en gruppe barn som var født friske,
men som i løpet av første leveår fikk generaliserte eller unilaterale febrile kloniske eller
tonisk-kloniske anfall . Fra andre leveår tilkom det myoklonier, fokale anfall og forsinket
psykomotorisk utvikling. Epilepsien var svært behandlingsresistent og alle fikk en 
psykisk utviklingshemming. Hun kalte epilepsitypen «severe myoclonic epilepsy in 
infancy» (SMEI) (1). 

Etter publikasjonen ble denne formen for epilepsi gjenkjent ved andre sykehus i flere
land. Med tiden viste det seg at barn med SMEI hadde et bredere klinisk spekter enn først
antatt, spesielt var det ikke alltid myoklonier. For å favne alle under et dekkende navn,
ble man i 1989 enige om å kalle epilepsitypen for «Dravet syndrom» (2). 

Tidlig sykehistorie ved Dravet syndrom er ofte ganske typisk, og gjør diagnosen relativt
gjenkjennbar hos barn. Symptombildet endrer seg imidlertid med alder, og det er ikke
like enkelt å stille en klinisk diagnose hos voksne. Blant annet blir myoklonier og febe-
rutløste anfall mindre fremtredende, og nattlige GTK overtar som den vanligste anfallsty-
pen. Særlig fra tenårsalder vil majoriteten oppleve en redusert gangfunksjon. De aller
fleste voksne med Dravet syndrom har en moderat eller alvorlig utviklingshemming, et
begrenset språk og ofte autistiske trekk. 

Den genetiske årsaken til Dravet syndrom ble oppdaget i 2001. En mutasjon i genet
SCN1A, som koder for en komponent av spenningsregulerte natriumkanaler, identifiseres
hos opp mot 85% av alle med syndromet. Dette har ført til at diagnosen Dravet syndrom
kan stilles på et genetisk grunnlag, til tross for at tidlig sykehistorie ikke er kjent, eller
ikke er blitt oppfattet som typisk for syndromet (3).

Dravet syndrom har vist seg å være en monogen
sykdom, i motsetning til Lennox-Gastatut
syndrom, som har en svært heterogen etiolo-
gisk bakgrunn. Syndromet har blitt en modell
for forståelse av epileptiske encefalopatier av
genetisk årsak.  

Et avgrenset klinisk syndrom og mulighet for
genetisk testing, har gjort det mulig å studere
respons av anfallsforebyggende legemidler og å
beskrive sykdommens forløp mer inngående.
Pasienter med Dravet deltar i dobbeltblindede
randomiserte studier og flere nye medikamenter
er dermed på trappene (4). Studier peker mot en
mulig aldersrelatert nevrologisk progresjon, 
inkludert motoriske utfall og parkinsonistiske
trekk (5). Forløpet i voksen alder er likevel fort-
satt mindre godt kjent, dels fordi mange voksne
ikke har blitt diagnostisert.

Og Charlotte Dravet? Hun fyller 85 år, pensjonerte seg i 2000, men har fortsatt å
delta på konferanser og å publisere vitenskapelige artikler om syndromet som 
bærer hennes navn (6).   

Ved nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsier ønsker vi å rekruttere
pasienter til studien «Dravet syndrom i Norge.» Se neste side!

Referanser:
1.   Dravet C. Les epilepsies graves de l’enfant. Vie Med 1978; 8: 543-8.
2.   Dravet C. Dravet syndrome history. Dev Med Child Neurol. 2011; 53 
     (Suppl 2): S1– 6.
3.   Selmer KK et al. SCN1A mutation screening in adult patients with Lennox-Gastaut 
     syndrome features. Epilepsy Behav 2009; 16 (3): 555-557.
4.   Wheless JW et al. Dravet syndrome: A review of current management.
     Pediatric Neurology 2020; 107: 28-40.
5.   Aljaafari D et al. Adult motor phenotype differentiates Dravet syndrome from 
     Lennox-Gastaut syndrome and links SCN1A to early onset parkinsonian features.
     Epilepsia 2017; 58 (3): 44-48.
6.   Darra F et al. Dravet syndrome: Early electroclinical findings and long-term 
     outcome in adolescents and adults. Epilepsia 2019; 60 (Suppl 3): S49-S58.

Charlotte Dravet.
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Dravet syndrom i Norge
- et forskningsprosjekt

Har du en pasient med Dravet syndrom?
Da håper vi du kan fortelle pasienten, pårørende eller verge om studien vår. 
Dravet syndrom er en sjelden, genetisk sykdom som særlig kjennetegnes av en
vanskelig epilepsi og forsinket psykomotorisk utvikling. Dravet syndrom er en
klinisk diagnose, men funn av mutasjon i genet SCN1A er til god hjelp i diagnos-
tiseringen. De fleste voksne har en moderat eller alvorlig utviklingshemming. Selv
om epilepsien ofte blir lettere med alderen, peker studier mot en mulig progresjon
av andre aspekter ved sykdommen. Progresjonen kan blant annet innebære redu-
sert gang - og/eller språkfunksjon, samt utvikling av parkinsonistiske trekk.
Syndromet er ganske godt studert hos barn, mens forløpet hos voksne er mindre
kjent.

I denne studien ønsker vi å se nærmere på forekomst av Dravet syndrom i Norge,
forløp og behandling, og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon
(ASK). Studien er godkjent av REK og er basert på samtykke.

Mange vil allerede være informert om studien. Men, om de ikke kjenner til
studien, ville det være til stor hjelp om du kan:
-  Spørre om undertegnede kan ta kontakt for å informere mer om studien 
   og/eller dele ut vedlagt skriftlig informasjon og samtykkeskjema

Tusen takk for hjelpen!
Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Med vennlig hilsen
Caroline Lund, Overlege, PhD 
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, OUS.
E-post: caroline.lund@ous-hf.no, mobil: 98087223.

Forskningsgruppen består av:
Professor Cecilie Johannesen Landmark, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS 
og Oslo Metropolitan Universitet. Overlege Erik Sætre, Spesialsykehuset for
epilepsi, OUS. Overlege Marit Bjørnvold, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS.
Spesialpedagog Silje Systad, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsi-
relaterte diagnoser, OUS. Lege Carl Jørgen Sætre, Nasjonalt kompetansesenter
for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, OUS. Overlege Caroline Lund, Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Avdeling for nevro-
habilitering, Ullevål sykehus, OUS. 
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Distribuer s av FrostPharma AB   |  Berga Backe 2  |  182 53 Danderyd
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Referat fra styremøte i NNF 12. januar 2021  -  Zoom 
Deltakere: Anne Hege Aamodt, Andrej Netland Khanevski, Heidi Øyen Flemmen, Ida Bakke,
      Jana Midelfart Hoff, Michaela-Alexandra Dreetz Gjerstad, Marte-Helene Bjørk, 
      Trine Popperud, Julie Sønnervik, Joakim Goberg Jørgensen, og Kristian L Kraglund.  
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund

Saksliste
1-2021  Godkjenning av referat fra styremøtet 25.11.2020 
-   Godkjennes uten kommentarer
2-2021  Godkjenning av referat fra årsmøtet 29.10.2020 
-   Godkjennes med endringer i formulering
3-2021  Orienteringer
-   Økonomi (ved IB) 
o  Årsregnskap er sendt inn. En foreløpig oversikt viser lavere utgifter en budsjettert pga. ikke 
   fakturert for NevroNEL sin plattform til NHI. Jubileumsboken vil bli på 2021 budsjettet.
o  Det forventes at regnskapet er behandlet og godkjent til årsmøtet på Nevrodagene. 
o  Vårmøtekontoen fra vårmøte i Kristiansand i 2017 skal gjøres opp, dette følges opp av 
   arrangementskomitèen i Kristiansand sammen med NNF. Kun 10 % av overskuddet kan 
   beholdes ved LMI-finansierte møter. Overskuddet vil derfor delvis bli tilbakebetalt til sponsor,
   til NNF og avdelingen i Kristiansand.
o  Nye styremedlemmer i NNF blir lagt inn i Brønnøysundregisteret 
-   Høringer (AHAa)
o  Ingen aktuelle høringssvar siden sist. 
o  Alle aktuelle høringer finnes på nevrologi.no etter personlig innlogging. Relevante høringer 
   kan søkes frem ved valg av filtrering på siden. 
o  Det finnes som viktig oppgave for NNF å kommentere på høringer, da dette både vil støtte 
   Legeforening og vil vise NNF som aktiv forening
-   Nettside, sosiale medier (AHAa)
o  Mye aktivitet under Hjerneuken. 
o  Tidligere automatisk overføring fra facebook til twitter er opphørt, årsak ikke avklart. 
o  AHAa står som ansvarlig for NNFs sin facebook-side, dette må overføres til nytt Styre.
o  JS gjennomgår tilgang til publisering. 
o  Forventes mye aktivitet kommende måneder ift. å promovere Nevrodagene 2021. 
-   Jubileumsboken (AHAa)
o  Boken er av flere årsaker forsinket. Seneste oppdatering er at filene er klare for trykk, endelig 
   dato for ferdig bok ikke klarlagt. 
o  Godkjennelse fra nevrologisk Avd. OUS til oppbevaring av bøker, men samt at vi kan benytte 
   OUS’ sitt distribusjonssystem til distribuering til landets nevrologiske avdelinger. 
o  Hvordan distribuering skal foregå (enkeltpersoner/avdelinger mv) og strategisk bruk overgis 
   til nytt Styre at avklare. Det var planlagt distribusjon til landets nevrologiske avdelinger der 
   kunne forestå videre-distribuering. 
o  Det bør jobbes for løsning for distribuering direkte fra forlaget. 
o  Det planlegges at alle medlemmer av Norsk nevrologisk forening (sess på legeforeningens 
   hjemmeside under ‘Min side’) samt andre stake holders for foreningen og endelig til senere 
   gaver. 
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-   Restopplag av boken ‘Hjernens leger’ (AHAa)
o  Forespørsel fra forfattere om NNF ønsker at kjøpe restopplag (NOK 2000,- for 20 bøker) til 
   gaver mv. 
-   Kvalitetsutvalget (AHAa)
o  planlagt ny-utgivelse av Akuttveilederen på Nevrodagene 2022
o  Møte avholdt i Utvalget med deltakelse av bl.a. JMH og AHAa. 
o  Stor revisjon med ensformig format utarbeidet ved 
o  Ny revisjon under utarbeidelse, forventet utsendelse 2022. 
o  Omskiftning i KU, der Petter Sandaker, Gro O Nygaard, og Volker Solyga går ut. Johannes 
   Willumsen fortsetter med xxx som nye medlemmer.
-   Generalplan (AHAa)
o  Utvalget er nedsatt
o  Det forventes løpende oppdatering ved JMH der deltar i utvalget som representant for NNF 
   underveis i prosessen. 
o  Det ønskes input fra generalplan til Hjernerådet der AHAa er deltaker. 
-   Spesialistutdanning, status for kurs, møte med FUN, spesialitetskomiteen, kurskomiteen 
   (AHAa)
o  NNF har tatt initiativ til flere møter vedr. dette arbeide som Styre finner svært viktig.
o  Planlagt neste møte 19. februar (digitalt). 
-   Arkiv for NNF på Teknisk museum (AHAa)
o  Det er levert flere dokumenter og gjenstander fra NNF’s historie til oppbevaring på Teknisk 
   museum. 
o  Det enes om at NNF’s sin protokoll fra 50’tallet leveres til Teknisk museum sammen med 
   øvrige gjenstanner . 

4-2021  Helsepolitisk arbeid, partnerskapet for oppfølging av hjernehelsestrategien:
Hjerneovervåking (AHAa)
-   Hjerneovervåkning: Innhentet dokumenter fra bred faggruppe ifa. Nevrokirurger, 
   nevrointensiv, slag, leger, sykepleiere mv. Det jobbes fra Anette XXX og AHAa med å samle 
   disse erfaringer til et samlet veiledende dokument. 

5-2021  Nevrodagene 2021 (AHAa)
-   Oppdatert program – oversikten over inviterte foredragsholdere er klar. Fordelingen av 
   innsendte abstrakts settes opp av påtroppende styre.
o  De inviterte foredragsholdere har akseptert å bli flyttet. Enkelte mangler endelig avklaring, 
   inkl. deltakere i paneldebatt.
o  Andre foredragsholdere har fått epost fra MHB om aksept, disse ligger på
   nevrodagene@gmail.com. Enkelte har ikke ønsket å delta, få har ikke svart eller deres epost 
   er ikke lengere aktuell, men de fleste akseptert, ev. med mindre endring i innlegg i abstrakt. 
o  Det avtales at nytt Styre overtar oppgaven ift. å sette program.
o  AHAa oversender utarbeidet Excel-fil med oversikt over de enkelte dager, herunder mulighet 
   for parallellsesjoner. 
o  Det vurderes mest hensiktsmessig for problemfri avholdelse at frie foredrag innspilles på 
   forhånd på video så tekniske problemer kan unngås, men at de deltar på dagen ift. spørsmål. 
o  Diskusjon vedr. deltakere i paneldebatt om hjerneovervåking. 
-   Møte med Stein Runar Østigaard, Jens I Evensen, May Linn Hystad og Cecilie B Engblad 
   om konferanseløsning som Legeforeningen kan levere
o  Der har vært møte med Tappin’ vedr. muligheter. Der finnes noen begrensninger ift. 
   interaksjon ml. Publikum og panel. Bl.a. skal der streames og veksles ml. Tappin’ og Zoom. 
   Andre løsninger diskuteres, inkl. Hopping, men dette har tidligere vist seg krevende å 
   håndtere teknisk. 

Foreningssaker
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o  Tappin anbefales derfor ut ifra erfaringer som partner. Derved også god synergi med Tappin’ 
   appen. 
o  Det vurderes som noe krevende oppgave å legge inn diverse 
o  Legenes Hus er under oppstart ift. konferanser og anser Nevrodagene som delvis test hvorfor 
   de ev. vil inngå ev. samarbeidsavtaler. Ved samarbeide med Tappin’ ledes man enkelt 
o  Det vurderes nødvendig for å sikre bl.a. interaksjon med anvendelse av flere plattformer 
   (Zoom, Tappin’, youtube mv), men vurderes dette presenteres enkelt for brukere. 
o  Parallell-sesjoner kan ev. løses med såkalte break out rooms der forenkler varierende 
   deltakelse. 
o  Det anbefales at alle foredragsholdere der ikke kommer fysisk på Legenes hus forhåndsinn-
   spiller. Legenes Hus kan bistå med redigering, men mot betaling. Alternativt skal Styret selv 
   utføre redigering (start/slutt) og ev. be om re-opptak ved dårlig kvalitet. Det bør utsendes 
   veiledning til foredragsholdere med tips til å sikre god kvalitet i opptak. 
o  Tappin’ har begrensning ift. antall sponsorer (4 stk). Sponsorer kan alternativt benytte Expo 
   der det er muligheter for flere funksjoner. 
o  Det ønskes rask avklaring ift. muligheter, eksponering mv. for utarbeidelse av kontrakter 
   og ift. konseptgodkjennelse. 
o  Erfaringer fra Ortopedisk Forening er at der er mulighet for midler til avholdelse, men også 
   at sponsorer krever vesentlig support. 
o  Diskusjon rundt sponsorer, det vurderes mest hensigtsmæssig med enkleste løsning, dvs. 
   annonser i Tappin’, i år da vi nærmer oss avholdelse for Nevrodagene. Derfor begrenset til 
   4/dag. Det velges å begrense annonsører til 3/dag. Pris settes til NOK 20.000,-/dag med 
   mengderabatt. Det overlates til JS å utvelge sponsorer der kan få plass som sponsor.
o  Legenes Hus vil avholde møter med Tappin’ om muligheter. Styret ønsker at program 
   mestmulig anvendes med endret dato for å redusere kostnader
o  General-prøve bør avholdes for å sikre funksjonen på dagen. Viktig at visse sykehus-pc’er 
   har begrensninger ift. tilgang og funksjon.
o  Opptak vurderes viktig (OBS: krever aksept fra oppleggsholder, dette ikke innhentet ift. 
   samtykke til å flytte dato)
o  Pris-overslag samt mere detaljert forslag til avholdelse fra Legenes Hus sendes Styret neste 
   uke med pris for eventuelle ekstra-oppgaver (videoredigering mv.). 
-   App
o  avventer eventuell avtale med app-leverandør (Tappin’) er nødvendig ift. tilbud fra 
   Legeforeningen
-   Kasuistikkonkurransen 
o  abstrakts valgt ut til 2020 – disse får delta i 2021. 
-   Premie for kasuistikk-konkurranse (Kryvi-bilde) 
o  er klart og ligger ved AHAa, dette overgis til nytt Styre (TP)
-   Forskningspriser
o  Generelt: forskningspriser kan pga. regler fra LMI ikke inngå i programmet, dette arrangeres 
   derfor utenfor program som pause. 
o  Novartis (MS og nevrolog): ingen midler avsatt til 2021. 
o  Sanofi (MS): Avventer svar
o  Priskomiteen (NE Gilhus/E Mathiesen, G Bråthen og L Gjerstad) er varslet. 
o  Monrad-Krohn-prisen er planlagt utdelt, priskomiteens leder Hanne Harbo er informert om 
   oppsatt program. Hammer med innskripsjon må leveres av NNF.
o  NNF har til oppgave å forberede reflekshammer med inskripsjon,
o  Erik Taubøll, Hanne Harbo og XXX inngår i XXX 
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6-2021  Årsmøtesaker
-   styrehonorar 
o  oppjustering var planlagt endringer for 2020, dette søkes til ved Årsmøte 2021. 
o  bakgrunnen var bl.a. vesentlig lavere betaling ift. andre sammenlignelige foreninger 
o  det vurderes hensiktsmessig dette fremmes av avgående Styre (ved AHAa) der kjenner til 
   oppgavene og ikke har økonomiske interesser og økonomiansvarlig (IB). 
-   Valgkomité
o  var planlagt endringer for 2020 som tas i 2021 i stedet
o  Karianne Bjørnarå og Hanne F. Harbo går ut 
o  planlagt Michaela Gjerstad og Anne Hege Aamodt inntrer 
o  flere forslag til kommende deltakere diskuteres. 

7-2021  Vedtekter 
-   Avgående styre anbefaler nytt Styre å oppgradere vedtekter med mer detaljerte beskrivelser.
Dette gjelder bl.a. 
o  regler for styremedlemmer der utgår underveis, f.eks. med erstatning/vara. 
o  Legeforeningens kokebok for drift av organisasjon bør implementeres i vedtekter 

8-2021  Gjennomgang av styrets oppgaver, styreovertakelse, oppbevaring av 
   fysisk materiell som styret bruker
-   Avgående Styre har opprettet erfaringer ift. oppgaver og utfordringer der videregis til nytt Styre. 
-   Ansvarsfordeling til nytt Styre fordeles: 
•   JMH blir Styreleder (tidl. AHAa, besluttet ved årsmøte)
•   JS fortsetter som sponsor-ansvarlig 
•   JGJ blir nettansvar (tidl. JS) 
•   ANK overtar sekretær og høringsansvar (tidl. KLK hhv. MHB). 
•   IB fortsetter som økonomiansvarlig. 
•   TP blir nestleder (tidl. MHB). 

9-2021   Eventuelt
-   Det anbefales fra avgående Styre at neste valg til medlemmer blir 2023 for å sikre kontinuitet.
AHAa vil bringe dette videre til Valgkomiteen sammen med mulighet for vara mv. 
-   WFN kjører kampanje på hjernehelse, ønskelig om Styrets medlemmer deler denne. 
Tidspunkt for neste styremøte fastsettes
-   19. februar, tilstrebes fysisk, men ev. digitalt/hybrid. 
-   17. mars (under Nevrodagene) 
-   16. april
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Veileder i
akuttnevrologi Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi

Om man ønsker eksemplarer av Veileder i akuttnevrologi,
kan man ta kontakt med: Turi Gulbrandsen Fougner, 
konsulent ved Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål. 
Epost: turpat@ous-hf.no
Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis bestilling, slik at
den som tar kontakt tar ansvar for å fordele til sin avdeling.



 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 19. februar 2021  -  Zoom 
Tilstede: 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 

Saksliste
10-2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 12.01.21 
   Godkjennes uten endringer

11-2021 Orienteringer
-   Økonomi
o  Revisor til å godkjenne årsregnskapet for 2020 slik at der er klart til årsmøtet. 
   Det gamle styret må signere. Budsjett 2021 er under utarbeidelse.
o  Annonsene i appen til Nevrodagene er solgt ut for 135.000 i inntekt.
-   Høringer
o  Intet spesielt per nå. Personer har blitt satt i spesifikke referansegrupper på forespørsel. 
-   Nettside, sosiale medier 
o  Julie publiserer saker fra nettsiden (Joakim) på Facebook. Visse problemer i integrasjonen 
   mellom Facebook og Twitter. 
-   Helsepolitisk arbeid
o  Intet spesielt, noen konkrete saker tas som egen sak under. 
-   Jubileumsboken – utsendelse
o  Noen finjusteringer gjenstår, Jana har kontakten med forlaget og avdelingene. 
   Bestilt 1500 bøker, 843 i restopplag. Ønske om en konkret plan angående avtalt 
   lagring ved Ullevål Sykehus via forrige styre. 
-   Generalplan
o  Dialog med Lars Bø, arbeidet er i gang. Planlagt orientering til oss på et av de 
   neste styremøtete. 
-   Kommunikasjonskanaler
o  Slack fungerer ok. Prøver det ut i noen måneder til. Visse problemer i forhold til 
   IKT-restriksjoner i de forskjellige helseforetakene. Evaluerer etter sommeren. 
-   Nye metoder
o  Andrej orienterer om status med referansegruppen. Saken med MS-legemidler høsten 
   2019 tas opp. Videre fokus og tilbakemeldinger på manglende involveringer av klinikere 
   og brukere. 
-   Digitale løsninger for styremøter
o  Diskuterer bruk av Zoom: fungerer godt. Jana har tilgang til fullversjon av Zoom via 
   arbeidsgiver og kan bruke dette. Alternativet er å kjøpe en egen konto til NNF som koster 
   ca 1500 kr pr år. Blir enige om å fortsette å bruke ekstern kostnadsfri konto ved behov. 

12-2021 Nevrodagene 2021
o  Digital vs tilstedeværende ledelse av Nevrodagene i mars. Diskuterer for og imot å reise 
   for å koordinere møtet. Noen er vaksinert, vanskelig å kombinere reiser med klinisk praksis
   og muligheten for å havne i karantene. Blir enige om å holde reisingen til et minimum, 
   fordele oppmøtedagene på de som kan reise. 
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o  Prøver å unngå at foredragsholdere møter opp i Oslo, mest mulig via video.
   Ikke alt er avklart via vår referanseperson i Legeforeningen. 
o  Korte innlegg spilles inn i forkant og spilles av. Lengre foredrag kan holdes live. Ønske om
   at alle foredragsholdere skal være tilgjengelige for spørsmål i etterkant av sitt foredrag, 
   også de forhåndsinnspilte. Det krever en del av de tekniske løsningene, men er viktig for å 
   beholde et “live”-preg på arrangementet. Diskuterer rundt å ha en spm-runde etter hver 
   foreleser, eller å samle opp i bolker. Videre dialog med Legeforeningen. 
o  Fordele kontakten mellom inviterte foredragsholdere mellom oss, fordele ut fra hvem av 
   oss som møter opp fysisk opp i Oslo og når. Heidi fordeler ansvaret innad. Viktigst er å be
   krefte status og oppmøte, tekniske detaljer tas via Legeforeningen. Andrej lager utkast til 
   fellesmail til inviterte foredragsholdere. 
o  Paneldebatt: status uklar. Anne Hege antydet å holde den og koordinere det praktiske rundt 
   deltakere. Trine kontakter Anne Hege ang. dette. 
o  Hvem skal ha tilgang til Nevrodagene: alle som ønsker via påmelding. Men årsmøtet er 
   ikke åpent for alle. Legeforeningen lager en påmeldingslenke som distribueres, egen lenke 
   for årsmøtet. 
o  Fortsatt usikkerhet rundt den tekniske løsningen fra Legeforeningen (Tappin/Zoom)?, må 
   bekreftes. 
o  Tilbakemelding fra Legeforeningen: sender ut mail i dag både til de med korte foredrag, 
   som henvises til Legeforeningen for teknisk bistand; samt til de inviterte med live-foredrag
   for tilbakemelding. Frist for tilbakemeldinger 8. mars. 
o  Må ordnes en løsning angående konkurranser og avstemning. Joakim ser på dette. 
o  Tilbakemelding fra MS-miljøet angående inadekvat informasjon om stipender og søknads
   frisk. Ønske om forlenget søknadsfrist. Blir enige om å ikke forlenge frist, alle avdelingsle
   dere har fått informasjon x 2 pr mail, alt har også vært oppdatert på hjemmesiden til NNF. 
o  Angående annonser: skal være tre annonser i appen hver dag, må legges riktig inn i appen. 
   Må også promoteres i pauser. 
o  Sende ut endelig endelig program på nytt med påmeldingslink. 
o  Priser: NNFs formidlingspris til Lasse Pihlstrøm? Finne ut det praktiske rundt diplomer og 
   prispremie (maleri fra Kryvi). Jana spør Are Brean om presentasjon om prisvinner.
o  Premie til kasuistikkonkuranse: premienormen sjekkes opp av Ida.  
o  Nils Erik Gilhus deler ut pris for nevromuskulær- og MS-forskningspris. Ordne det 
   tekniske rundt dette, egen link til ham for formidlingen. 
   Tilleggsak orientering fra Norsk Slagorganisasjon (NSO) ved Annett Fromm, HUS
o  Annett orienterer ca 30 minutter.
o  Ønske om støtte fra NNF til initiativ om sertifisering av slagenheter og slagsentre i 
   Norge  som utarbeides av NSO og skal sendes til Helsedirektoratet etter at uttalelser 
   fra fagorganisasjoner er innhentet. 

13-2021 Oppfølging av sak om injeksjonsbehandling hos andre faggrupper
o  Legeforeningen har tatt tak i dette og planlegger et møte 05.03 der Jana er invitert 
   og skal delta. 

14-2021 Henvendelse fra COX Oslo angående annonser, layout og produksjon Axonet
o  Avventer dette ett år, beholder egenkontroll over annonser i diverse fora. Se litt på 
   prisnivået på annonser, signaler om at det økes litt i forhold til andre sammenliknbare 
   arrangementer. 

15-2021 Forespørsel fra EAN om representant fra NNF til EAN Scientific panels
o  Går gjennom listen som foreligger fra forrige styre og gjør visse justeringer. 
   Møte med Spesialitetskomiteen i Nevrologi og FUN: med Jone Owe, Stephen Ryan, 
    Marion  Boldingh, Mari Aalstad, Kjersti Vetvik, Torleiv Svendsen, Else Charlotte Sandset, 

Styremøte NNF 19. februar 2021



 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 15. mars 2021  - Zoom 
Tilstede: 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  

Referat
Saksliste
22-2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.02.21 
   Godkjennes uten endringer

23-2021 Orienteringer 
-   Økonomi 
  Ida orienterer om økonomi og årsregnskap som forberedelse til årsmøtet
-   Høringer 
  Intet spesielt
-   Nettside, sosiale medier 
  Julie orienterer om annonser i Axonet, regner med mer annonser fremover. 
   Joakim orienterer om nettsidene, oppdateringer, arrangementer. Jobber videre med å 
   få nettsiden oppdatert med aktuelle saker og fjerne gamle som henger igjen. 
   Teaserne på FB ser bra ut. 
  Lasse Pihlstrøm oppdaterer om Axonet: Første nummer (vår) pleier å dekke nevrodagene, 
   neste EAN (sommer), tredje er julenummer. Lasse som redaktør lager Axonet selv, 
   får input til innhold og bilder. Foreløpig enighet om å beholde nåværende layout, 
   vurdere grafisk oppdatering i løpet av de neste par-tre årene. 

24-2021 Oppfølging av sak om injeksjonsbehandling hos andre faggrupper
  Jana orienterer: hun var til stede på et møte om saken for to uker siden. Press fra flere 
   miljøer (fysio, naprapater osv) på Hdir om å få lov til å injisere f eks botulinum toksin. 
   Tverrfaglig planlegging av møterekker med Hdir for å snakke om forsvarlighet, indikasjon,
   beredskap, oppfølging. Formidle bekymring rundt denne potensielle liberaliseringen. 
   Styret støtter dette.  

25-2021 Nevrodagene 2021
  Snakker om roller/funksjoner og den praktiske
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Styremøte NNF 15. mars 2021o  Bekymring rundt ikke lenger obligatoriske kurs, emnekurs og dårligere utdanning for 
   LIS-leger i ny ordning. Ønske om en større pakke (14-15 kurs) obligatoriske/anbefalte kurs
   som inneholder de større temaene i tillegg til de allerede anbefalte kursene. Usikkerhet 
   rundt anbefalt kurs i Nevroradiologi. 
o  Avventer tilbakemelding fra Helsedirektoratet angående emnekurs. 
o  Støtte oppmøtebaserte kurs. Gjennomføre undersøkelse blant LIS-leger angående 
   kurssituasjonen i pandemien og erfaringene rundt digitale kurs. 
o  Spørsmål om det er nok involvering av fagmedisinske foreninger og Spesialitetskomiteer 
   rundt spørsmål om LIS-utdanninger. 

16-2021 Invitasjon fra Legeforeningen til innspill av kandidater til Legeforeningens 
   forskningsutvalg 2021-2023
o  Anette Storstein foreslås

17-2021 Svar på høring om representant til Rådet for legeetikk, forslag om ny periode 
   for Morten Horn.
o  Støttes. Andrej svarer på høringen. 

18-2021 Forespørsel om spørreundersøkelse fra Salhgrenska om valproat og kvinner
o  Spørsmål om en slik undersøkelse skal sendes ut via medlemsregisteret til NNF via 
   Legeforeningen. Blir enige om at det ikke er fornuftig bruk av denne viktigte kommuni-
   kasjonskanalen da det kommer en del slike forespørsler. Avtaler å formidle kontakt til 
   avdelingsledere som kan ta dette internt. 

19-2021 Henvendelse fra Norsk fagmiljø for søvnmedisin og NevSom ang. 
   ny H-reseptordning for legemidler for narkolepsi
o  Styret ved Jana sender en bekymringsmelding til Helsedirektoratet. 

20-2021 Kommende styremøter mars/juni
o  Styremøte 15.03 kl 18. 
o  Møte 16.04 ca 09.30-15. 
o  Styremøte 10-11.06, sjekke opp sted. 

21-2021 Eventuelt
o  Intet spesielt. 

Axonet ønsker alle 
fortsatt en flott vår 
og en god sommer!

Søvninteresserte nevrologer - våkn opp!
European Sleep Foundation inviterer til “World Sleep
Forum: 5th Think Tank on neurodegeneration related to
sleep”, som går av stabelen 27-29. mai. Mer informasjon på
www.europeansleepfoundation.ch 

Søvninteresserte nevrologer oppfordres også til å melde seg
til EAN sleep-wake panel. Dette gir mulighet til å få et inter-
nasjonalt nettverk og motta løpende nyttig informasjon om
søvnmedisin. Mer informasjon på www.ean.org.



 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 16. april 2021  -  Zoom 
Tilstede: 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 

Saksliste
26-2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 15.03.21  
   Godkjennes uten endringer

27-2021 Orienteringer 
-   Økonomi 
o  Fått estimat på ca 27k + 50k + MVA til Tappin for gjennomføring av Nevrodagene 2021. 
   Brukt ca 30k på honorarer til foredragsholdere. 135k i annonseinntekter. Totale utgifter 
   estimeres til rundt 140k, alt ikke helt summert opp ennå. 
-   Høringer 
o  Vedtak/høring om autorisasjon av flere helsepersonellgrupper (osteopat, naprapat, 
   logoped og paramedic). Viktig med fokus på det samfunnsøkonomiske aspektet mtp økte 
   refusjonskostnader til disse faggruppene. Ønske om en helseøkonomisk analyse. 
   Sette krav til standardisert høyere utdanning og innhold i læreplanene. Trine og Jana lager 
   høringssvar. 
o  Tenke på kandidater til Akademikerprisen. Frist 26.04.
-   Nettside, sosiale medier 
o  Intet nytt, lite møter på planen fremover. 
-   Helsepolitisk arbeid
o  Faglandslåredet: tematikk om overdiagnostikk, kloke valg. Jana skal delta på møter. 
o  Hjerneovervåkning, pågående prosess på dette .
-   Jubileumsboken – utsendelse
o  Spørsmål om utsending av jubileumsboken til eksterne aktører som politikere, helseforetak 
og liknende. Enighet om å prioritere samarbeidspartnere og fornuftige settinger fremfor 
   utsending til perifere kanaler. F eks klinikkdirektører ved Nevrologiske klinikker, 
   søsterforeninger i Skandinavia. Jana lager følgebrev til boken til eksterne aktører. 
   Prioritere personlig overlevering. 
-   Generalplan
o  Lars Bø leder det videre med den. Det har vært møte i arbeidsgruppen. Behov for 
   samarbeid med andre pågående prosesser, som f eks samarbeid med den pågående 
   hodepinestrategiplanen? Jana som leder av NNF kan gi et konkret innspill til det 
   videre arbeidet.
-   Nye metoder
o  Pågående prosess med evaluering. Legeforeningen er tungt inne og trykker på for økt 
   gjennomsiktighet i prosessene samt økt klinikerinvolvering via de fagmedisinske 
   foreningene. 
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28-2021 Evaluering av Nevrodagene 2021
o  Arrangementet ble gjennomført heldigitalt. Ikke alle avdelinger tar ned drift av hensyn til 
   konferansen noe som gjør arrangementet mindre tilgjengelig for mange. Noen avdelinger 
   lagte på den annen side et godt opplegg og ramme rundt arrangementet. 
o  Meget god teknisk/praktisk gjennomføring. Veldig god støtte fra Legeforeningens tekniske 
   personell. Fungerte godt med forhåndsinnspilte foredrag. 
o  Opplevelse av mindre spørsmål fra publikum enn vanlig. Stiller større krav til møteleder. 
o  Skrive sak til Axonet. 
o  Questback: 

29-2021 World Brain Day
o  MS er temaet, I utgangspunktet 22.07.21. MS-miljøet oppfordres til å flytte markeringen til
   den årlige MS-dagen 30.05.21 grunnet 10-års-markeringen for Utøya. 
   Ragnhild Berling Grande informerer om:
•   Bankett:
o  Planlagt med plass til 150-200 I bankettsalen Rådhuset i Oslo. 
o  Nachspiel hos Leder I NNF?
o  Noen har ytret ønske om bankett onsdagen i uke 11, men foreløpig fått plass torsdagen 
   grunnet mulig kollisjon med bystyremøte. Styret mener torsdag er en bra dag for fest og 
   kan beholdes. 
•   Innføring H-resept for flere preparater for hypersomnier/søvnforstyrrelser. 
o  Flere fagmiljøer med god kompetanse på søvnsykdommer utenfor spesialisthelsetjenesten 
   får ikke forskrive H-resept, mister yrkesutølvelsen. 
o  Tilstandene er ikke i prioriteringsveilederen. 
o  Manglende kompetanse i spesialisthelsetjenesten? Tilstandene er heller ikke i 
   prioriteringsforskriften.
o  Lasse Pihlstrøm informerer om neste (første i 2021) nummer av Axonet. Ønsker bidrag 
   innen en uke fra i dag. Styret fordeler arbeid om bidrag til Axonet fra Nevrodagene. 

30-2021 Nevrologer som sakkyndige – henvendelse fra Hdir via DNLF
o  

31-2021 Nye forskrivningsregler – H-resept
o  Manglende reiterering? Lokale forskjeller i forskrivningspraksis. 

29-2021 Eventuelt
o  Neste styremøte 11. Juni. 
o  Styremøte/planleggingshelg 26-27. August. 
o  Sak om CGRP-hemmere og at det ikke finnes unntak for kontraindikasjoner mot 
   forsøkte preparater som “kvalifiserer” for CGRP-hemmere. 
o  Hdir ønsker forslag til unntak. 
o  Intet spesielt. 

Styremøte NNF 16. april 2021

Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm(red.)

Norsk nevrologisk  

forening 100 år 
Historien, faget og menneskeneNorsk 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.



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 35

Forrige nevrolitterære quiz hadde kraniets anatomi som tema. Det ble røpet at stilen og
stemningen kunne sies å være «umiskjennelig» for den som kjenner forfatteren godt, og
det ble også hintet om at dette ikke akkurat har rykte på seg som lys og lettbent litteratur: 

Og lenge, uten noensinne (i likhet med de fleste andre) å ha veid et menneskekranium
i hånden, uten å kunne la fingeren gli over tårebeinet (vakkert navn! Når ingen tårer
felles mer, kommer tårebeinet til syne, sorgløst, ikke før), vokste jeg opp blant utallige
tegninger, stikk og fotografier av kranier, sett på anatomiske plansjer, i leksika, forstei-
nede skaller, i bøker, av såkalte pekingmennesker med digre øyenbrynsbuer, Cro-
Magnon-skaller flekket av rødt okerstøv og med tyve tusen år gamle kjeder av mus-
linger og bjørnetenner rundt halshvirvlene, halvt knuste kranier, en gang båret av inn-
byggerne i Pompei og Herculaneum.

Det først innkomne svaret var dessverre feil, men likevel så interessant at vi ikke kan
dy oss for å trykke det i sin helhet: 

Ragnar Solhoff skriver: «Jeg tror løsningen må være Erik Foynlands "Kranium &
sand" fra 2010, der hovedpersonen er Vidkuns lillebror, Jørgen Quisling og dennes
brev til den franske forfatteren Céline i 1953. Han har til gitt ut "Koranoid" og
"Turisten" under pseudonymet Erik Bakken Olafsen, der førstnevnte dveler ved en
norsk skipslege fra 1700-tallet, kjetteri, islam og autisme.»

Godt forslag, men med stang ut her ble det nok en gang øyelege Pål Varhaug som tar
seieren! Varhaug opplyser at han ikke engang tok sjansen på å ta av seg jakken før han
fyrte av eposten med svaret: «Tor Ulven! Fra Gravgaver, som åpner så fantastisk med
Toscanini-episoden.»

Dermed ble seierspallen: 
1.  Pål Varhaug
2.  Team Syvertsen (Nevrolog Marte Roa Syvertsen og bibliotekar-mamma Bente)
3.  Arnstein Sekse (Inne på riktig svar med sitt «Skal vi frem til Erik Foynland 
     eller Tor Ulven?»)

Eksklusiv heder og ære til disse, og nye muligheter på neste side!

Nevrolitterær quiz nr. 36

Tor Ulven er ikke vår mest lettleste forfatter, og det er heller ikke den neste vi skal
innom i nevrolitterær quiz. De har også noe annet vesentlig til felles, men det er ikke
den litterære stilen. Vi skal til en bok som teller over 1000 sider og flere hundre fot-
noter. Handlingen foregår i en slags litterær bearbeidet versjon av Nord-Amerika.
Det er rikelig med nevrolitterære elementer man kunne trukket frem fra romanen. Vi
velger oss imidlertid et utdrag, gjengitt på originalspråket, der nevroanatomiske
metaforer brukes på en kreativ og karakteristisk måte: 

«He has an arrival routine where he skips the front entrances and comes in through
the south side’s acoustic meatus and gets a Milennial Fuzzy out of the vending 
machine in the sphenoidal sinus, then descends creaky back wooden stairs from the
Massa Intermedia’s Reading Room down to about the Infundibular Recess… past
the heavier door to… the airy copus callosum of 24 high-ceiling tennis courts….
Student Union, off the corner of Ames and Memorial Dr., East Cambridge, is one
enormous cerebral cortex of reinforced concrete and polymer compounds.»

Personen som nevnes her, er langt fra noen hovedperson i boken, men utdraget gir
likevel noen hint om miljø og tematikk, som kanskje kan være til hjelp for de som
eventuelt kjenner dette forfatteren. 

Gjør som Pål Varhaug - send umiddelbart svar om du kan til
lasse.pihlstrom@gmail.com! Jakken kan du ta av etterpå. 

Lykke til!

N e v r o l i t t e r æ r t58 59



 V i  g r a t u l e r e r

Vi gratulerer

Beste kasuistikk-presentasjon 
Axonet gratulerer Guri Merete Mauritzen fra
Vestre Viken HF som vinner av beste kasuistikk-
presentasjon på Nevrodagene. Guri presenterte
en lærerik og spennende kasuistikk om
"Transient epileptic amnesia". 

Gratulerer til Guri og kollegaene hennes i
Drammen! 
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Disputas Silje Stokke Kvistad
Silje Stokke Kvistad disputerte nylig på avhandlingen «Multiple sclerosis. 
The impact of environmental- and lifestyle facors» ved Universitetet i Bergen.
Hovedveileder var Øyvind Torkildsen og biveileder Kjell Morten Myhr. 
De undersøkte hvordan tobakksbruk, overvekt og to fetthormoner (leptin og 
adiponektin) påvirket sykdomsaktivitet hos norske MS pasienter. En så også på
andel pasienter som oppnådde optimal terapirespons av interferon beta, såkalt
NEDA status (no evidence of disease activity). Det ble ikke funnet noen
sammenheng mellom tobakksbruk og sykdomsaktivitet. Funnet kan tyde 
på at røyking påvirker sykdommen mer gjennom degenerative mekanismer 
enn via inflammasjon. Færre av de overvektige pasientene oppnådde optimal 
terapirespons (NEDA-status) av interferon-beta behandling enn normalvektige.
Jan Lycke, Gøteborg Universitet Melinda Magyari, Rigshospitalet, København
var opponenter. Axonet gratulerer!

Johan Aarli på førstesiden
av Axonet i 2006.

Johan A. Aarli 85 år
Johan A. Aarli, tidligere
blant annet avdelingsleder
ved Haukeland, professor
ved Universitetet i Bergen
og leder i World Federation
of Neurology fylte 85 år
1.mai. Aarli er æresmedlem i
Norsk nevrologisk forening.

Vi gratulerer!

Guri Merete Mauritzen.

Silje Stokke Kvistad med veiledere Øyvind Torkildsen og Kjell Morten Myhr



  V i  g r a t u l e -

Forskningspriser på Nevrodagene 2021

Av Ida Bakke og Nils Erik Gilhus
Sanofi forskningspris innen multippel sklerose deles ut av Norsk nevrologisk
forening med støtte fra Sanofi. Formålet er å fremme norsk forskning for bedret
forståelse eller behandling av multippel sklerose, og prisen er på kr 100 000.

Årets prisvinner ble Åslaug Rudjord Lorentzen fra
Sørlandet sykehus. Hun mottok prisen for prosjektet
«Vaksinerespons ved potent MS-behandling».
Målsettingen er å vurdere responsen på covid-19 vaksine
hos pasienter med MS som får høypotent immunosupp-
ressiv behandling. Forskningen er et samarbeidsprosjekt
mellom Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og
Haukeland universitetssykehus. Prosjektet har samarbeid
med et mere omfattende prosjekt som ser på vaksine-
responser generelt, uavhengig av MS. 

Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer deler ut en årlig pris for nevro-
muskulært forskningsarbeid. Hensikten er at prisen skal stimulere til forskning
av høy kvalitet og med relevans for nevromuskulære sykdommer. Prisen skal
premiere en vitenskapelig artikkel som har vært publisert i det aktuelle kalender-
året. Octapharma har stilt til rådighet kr 50 000 som prisbeløp.

På Nevrodagene 2021 mottok Veronika Franekova, ved
UiT – Norges arktiske universitet, denne prisen. Prisen
fikk hun som førsteforfatter av artikkelen «Protein home-
ostasis in LGMDR9 (LGMD2I) – The role of ubiquitin–
proteasome and autophagy–lysosomal system» publisert i
Neurpathology and Applied Neurobiology i 2020 (DOI
10.1111/nan.12684).

Komitéene for forskningsprisene ved komitéleder 
Nils Erik Gilhus takker for alle søknader og forslag.
Informasjon om neste års priser vil komme i NNFs 
formidlingskanaler i god tid før søknadsfristen, og 
vi oppfordrer til søknader og forslag.

Axonet gratulerer vinnere!
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Åslaug Rudjord Lorentzen

Formidlingsprisen 2021
Axonets redaktør hadde den store ære å motta NNFs 
formidlingspris 2021. Prisen ble delt ut digitalt av 
tidligere vinner Are Brean, og styret har ønsket at 
denne lett redigerte versjonen av Breans innlegg 
også trykkes i Axonet

«Vinneren av NNFs Formidlingspris er en usedvanlig 
mangslungen person med en ustoppelig faglig produksjon. 
Bare hittil i år har vedkommende seks vitenskapelige artikler 
i internasjonale tidsskrifter. Han har et bredt nasjonalt og 
internasjonalt forskningsnettverk innen sitt felt, og er medlem 
av en haug med internasjonale konsortier. Men det er for en annen del av sitt virke
han blir tildelt prisen: Som  fagformidler og folkeopplyser i nevrologiens tjeneste.
Han er fast spaltist i Morgenbladet hvor han skriver lett, elegant og  folkeopply-
sende om stort sett nevrobiologiske emner. Det er flott folkeopplysning, bortsett 
fra at ingen kan se hvem han er, for artiklene er jevnlig ledsaget av en totalt 
ugjenkjennelig tegning av ham, laget av avisens hustegner, og der han ser ut som
sin egen bestefar, eller som en sliten fjern onkel fra en mislykket skapsprengerliga.
Han har vært og er særdeles aktiv i NNF, som flerårig styremedlem, som redaktør
av Jubileumsboka. Han er redaktør av Axonet, og som alltid sjenerøs bidragsyter
på Hjernens ulike uker og år. Han opplyser og formidler utad ikke bare der og i
Morgenbladet, men overalt ellers også; i VGs podkast, på Litteraturhuset , på
Forskningsdagene, på Twitter eller som tidligere spaltist i Dagens Medisin. Og
dessuten, kanskje viktigst; han er en flittig bidragsyter til Tidsskriftet. Der skrev
han en gang, om sin egen forskning på blod og gener: "Det skal bli en sirkel. 
Der startskuddet gikk, må også mållinjen være. Mange bekker små har rent fra 
varme blodårer ut i et tørt hav av tall. Og jeg må fiske ord ut av tallene, gi mening
til stumme data. Ordene jeg finner, står svart på hvitt, men jeg må sikte tilbake mot
det røde, mot blodet og det levende." Og nettopp slike sirkler, de store sammen-
hengene, er han utrolig god på. Forskning.no skrev en gang om ham: "Helt siden
han begynte å forske i 2010 har han vært opptatt av å se sammenhenger mellom 
de ulike demenstypene". Og se sammenhenger, gjør han. Ikke bare mellom ulike
degenerative hjernesykdommer, som kanskje ikke er så ulike likevel, men også
mellom forskning og folkeopplysning, mellom hippocampus og Marcel Proust,
mellom det greske epos om Odyssevs og moderne tetanusbehandling, eller mellom
klimakrisen og et forurensende helsevesen. Bare helt selvfølgelig, da, at han også,
jeg hadde nær sagt selvfølgelig, er et skattet medlem av den nevrolitterære klubb.
Og glemte vi å skrive at han også er en eminent gitarist i et sagnomsust nevrolo-
gisk band? I det hele tatt: En mer verdig vinner av NNFs Formidlingspris skal man
lete lenge etter, Lasse Pihlstrøm!»

Veronika Franekova

Den omtalte tegningen,
gjengitt uten tillatelse
fra Morgenbladet...
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