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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

Det er godt å kunne kjenne at jobb og fritid ikke lenger domineres av koronatiltak.
Samtidig er det åpenbart at vi ikke bare hopper rett tilbake i den gamle, prepandemiske
hverdagen. Noen av samfunnsendringene vil henge igjen, og enkelte vil kanskje forbli
permanente? 

I «Lederen har ordet» skriver NNF-leder Jana Midelfart Hoff at Nevrodagene 2022 ligger
an til å bli både fysiske og digitale. Dette er neppe noe vi ville sett for oss for bare to år
siden, men hybridmøter er trolig kommet for å bli. Erfaringskurven har vært bratt for
mange av oss på dette feltet, så de fleste ser nok lett både fordeler og ulemper med å
delta digitalt på faglige møter. Håpet må være at Nevrodagene finner et inkluderende og
stimulerende format, som utnytter og dyrker frem det beste fra begge verdener. 

Akkurat som nøkkelordet kohort, er også hybrid et av disse begrepene som har fått økt
anvendelse under pandemien. I studietiden assosierte jeg nok ordet mest med en sykkel
som plasseres mellom den tradisjonelle landeveisvarianten og en mer robust «mountain
bike». Så kom hybridbiler som benytter både strøm og bensin. Hybridtidsskrifter publi-
serer både abbonementsartikler og «open access», og man kan sikkert finne flere eks-
empler også.

Ordet hybrid har røtter tilbake til gresk og latin, der hybrida betød en skapning med
blandet opphav, som for eksempel krysning av tamgris og villsvin. Fascinerende nok
ser det ut til å være delte meninger om hvorvidt det er et etymologisk slektskap mellom
ordene hybrid og hybris, altså det hovmodige overmotet som kjennetegner den som
prøver å heve seg over sine begrensninger. 

Om det er en sammenheng, tror jeg neppe den svarer til noen dypere innsikt om fenome-
nene ordene betegner i dag. Den som begår hybris, rammes gjerne av nemesis, gudenes
hevn. Mine hybridfarkoster kjører imidlertid i beste velgående, og det er vel neppe grunn
til å frykte at hybridmøtet 2022 blir Nevrodagenes nemesis. Men for sikkerhets skyld
ønsker vi styret og Nevrodags-komitéen lykke til!

God høst
Lasse



Ledeŕ n har ordet

Og vi har heller ikke glemt spesialistutdanningen, grunnmuren i faget. Spesialitets-
komiteen i nevrologi, en kompetent gjeng stødig ledet av kollega Jone Furlund Owe,
holder akkurat på å se hvordan eksisterende kursopplegg kan passe inn i nye krav og
rammer. Ingen lett jobb! I tillegg er det viktig at vi påser at ikke alle kurs automatisk
digitaliseres for «lettvinthets skyld». Også her må det være faglige føringer. Noen
kurs, for eksempel i nevroanatomi, bør være hands-on, og unge kolleger trenger
også å treffe hverandre og bygge faglige og sosiale fellesskap.

Det er altså mer enn nok å henge fingrene i! Glem heller ikke Hjerneuken i uke 47,
hvor vi håper dere der ute tar muligheten til å formidle kunnskapen og engasjementet
dere har om hjernen og hjernens sykdommer til publikum og kolleger. De Lillos
skrev at «hjernen er alene», men da hadde de nok ikke regnet med norske nevrologer.

Riktig god høst til dere alle!

Jana

 Leder’n har ordet

Kjære kollega! 

Da var høsten her. En lang og solfylt sommer de fleste steder – som strakte seg langt
inn i september – har måttet vike for kalde morgener, grå himmel og gule blad på
trærne. Sofaen, pleddet og koppen med noe varmt i kan være fristende. Bøker og 
serier på TV av ymse slag. Turer ute hvor du kjenner kulden bite i kinnene og gryte-
retten som dufter på komfyren.  Etter en sommer hvor jaget etter å få mest mulig ut
av fri og soltimer kan slå ut enhver, åpner høsten muligheter for å roe litt ned. Vi i
styret skal også unne oss det lille mentale frirommet, samtidig som vi ikke kan legge
inn noe hvileskjær på fagets vegne. 

Først i køen står selvfølgelig neste års Nevrodager, som vi gleder oss veldig til, og
som det legges opp til at skal bli både fysisk og digitalt. Litt pandemibetinget endring
i forhold til «gamle dager», men et klart fremskritt sammenlignet med siste to års 
arrangement! Vi gleder oss til å treffe kjente og nye kolleger i det som mest sannsyn-
lig blir kursarena, nemlig det fine og nyoppussede Legenes Hus. Arrangementet er
lagt til Uke 11 i 2022, og til dagene tirsdag-torsdag. Abstraktfristen er 15. november
2021, så det er bare å hive seg rundt.

Uten å skryte, så er vel Nevrodagene et av de viktigste bidraget til norske nevrolo-
gers etterutdanning. Og det passer bra, ettersom Legeforeningen har som prioritert
sak å få i gang et strukturert etterutdanningssystem for ferdige spesialister.
Landsstyret i foreningen har allerede vedtatt et opplegg som ligner mer på det all-
mennlegene har, hvor blant annet hospitering, deltagelse på kurs osv. er tellende. Vi
i styret tenker det er en god vei, og bedre enn re-sertifiseringseksamener etc. Se for
øvrig egen sak her i Axonet.

Vi tror at både arbeidsgiver og arbeidstaker har nytte av at ferdige spesialister ikke
er «ferdige» kunnskapsmessige. Spørsmålet er jo hvordan dette kan integreres og
settes av tid til i en «driftsfokusert» hverdag. Vi vet jo allerede i dag at mange over-
leger har problemer med å få tatt ut den allerede tariffestede overlegepermisjonen.
Kanskje må spesialistenes etterutdanning gå inn under kvalitetsindikatorene, altså
bli noe et sykehus måles på, for å få dette til. Dialogen pågår mellom Legeforeningen
og politiske myndigheter – og vi nevrologer bidrar gjerne.
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Of er også veldig bevisst på den skvisen mange kollegaer havner i imellom forsvarlig
pasientbehandling på den ene siden og stadig større krav til effektivitet på den andre.
Makroskopisk er nok hovedproblemet at sykehuset må generere overskudd i drifts-
budsjettet for å kunne investere i nødvendig MTU og nye sykehusbygg.

Mikroskopisk er nedbygging av støttepersonell og innføring av stadig nye IKT-sys-
temer med lav brukervennlighet noe som vanskeligjør den kliniske hverdagen for
mange leger. Disse koblingene utfordrer også pasientsikkerhet og forsvarlige arbeids-
miljø, og dette er vi oppmerksomme på. 

Viktige saker for Of kommende periode blir blant annet sykehusbygg - d.v.s. god nok
kapasitet for vanlig drift og nødvendig beredskap for akutte hendelser. Her ligger
også adekvate kontorforhold for legene. Andre viktige saker er utdanning, både spe-
sialistutdanning og videreutdanning av overleger, og forskning. 

Den nye lederen i Overlegeforeningen.
Hyggelig at munnbindet nå bare er på
tegningen... 

Ny leder i Overlegeforeningen

Av Jana Midelfart Hoff

Våren 2021 ble Overlegeforeningens sittende leder og intervjuobjekt i forrige nummer av
Axonet, Anne-Kari Rime, valgt til president i Legeforeningen. For Overlegeforeningen
betød dette at nestleder, Geir Arne Sunde da rykket opp og ble ny leder. Geir er nok kjent
for mange som en engasjert og konstruktiv foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse
Bergen. I tillegg er han på sin andre periode i Sentralstyret i Legeforeningen. Faglig er
Geir både anestesilege og luftambulanselege, har doktorgrad, utfordrer skjebnen mellom
vakter og verv med å kjøre motorsykkel (til mange nevrologers skrekk) og er generelt
både samfunnsengasjert og glad i en god runde dataspill med barna sine. Jeg har intervju-
et Geir for Axonet etter at han troppet på som ny leder av Overlegeforeningen.

Gratulerer så mye, Geir! Du ble enstemmig valgt med full applaus – så det var
mange av oss som tenkte at dette var et godt valg. Har du noen programerklæring?

Takk for fine ord. Det nyvalgte styret i Overlegeforeningen (Of) skal jobbe med saker
som i hovedsak er gitt av vårt prinsipp- og arbeidsprogram, som er vedtatt av Of sitt
øverste organ - landsrådet.Vårt landsråd representerer jo den brede viljen blant overleger
på tvers av alle våre sykehus i alle fire helseregioner. Blant de mange foreningsleddene i
legeforeningen (som idag rommer over 38 000 medlemmer), så er Of viktig fordi vi 
representerer vel en tredjedel av alle medlemmene, og våre medlemmer bidrar også på en
veldig viktig måte inn i den nyopprettede fagaksen i alle våre fagmedisinske foreninger.
Det at Legeforeningen har en organisasjonsgrad på over 95%, noe som er ganske unikt
blant fagforeningene i norsk arbeidsliv, gir oss en påvirkningskraft inn mot sentrale myn-
digheter og ledelsen i helseforetakene. Da blir de sakene som Of velger å løfte, også viktige.  

Det er jo mer enn nok ta tak i – som alltid. Nevrologer, som sine kolleger, kjenner
jo på presset mot «drift» og «produktivitet», og rapporterer i stadig større grad
samtidighetskonflikter og følelse av å bli dratt i mange retninger. Hvilke områder
ønsker du at Overlegeforeningen spesielt skal fokusere på i de kommende år?

«Hjernen er jo selve mennesket», sa en professor innen hjernefaget når jeg studerte. Den
sitter fortsatt, og betydningen blir mer viktig desto mer jeg tenker på den, ikke minst når
sykehus diskuterer «en-dør-inn» rundt slagbehandling, eller når jeg ser vakthavende på
Nevro springe i gangene under Haukeland. 
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Begge disse er to av fire hovedoppgaver som Stortinget har gitt helseforetakene,
men som vi ser ofte salderes mot drift av den enkelte leder.

Etterutdanning er noe vi i Norsk Nevrologisk Forening er spesielt opptatt av.
Vi arrangerer jo årlig våre Nevrodager (kom gjerne innom), som i bunn og
grunn er en stor faglig dugnad for å videreutvikle kompetanse og dele kunn-
skap. Styret legger ned mye arbeid for å lage rammene, som da kolleger fra
hele landet fyller opp med faglig innhold. Men det «teller» jo ikke noe sted.
Så vidt jeg skjønner, åpner de nye reglene for etterutdanning for det? Kan du
kort skissere hvorfor Overlegeforeningen (og Legeforeningen) ønsker å for-
malisere dette og hvordan? Hvorfor er det viktig å få etterutdanning inn i
faste rammer?

Dette med etter og videreutdanning av overleger (og andre leger) blir stadig vikti-
gere, og er noe både Of og Legeforeningen sentralt vil være opptatt av i kommende
periode. Men, som du sier, så er nok tariffavtalene idag mer innrettet mot å få fri til
å delta på nødvendige kurs, og omhandler ikke i stor nok grad arrangør og under-
viser-rollene. Det samme kan sies om engasjement inn i den viktige fagaksen.
Begge deler blir da dugnad, i for stor grad, synes jeg. 

I tillegg har vi de senere år sett at arbeidsgiver i stadig større grad vil definere og 
bestemme hvilke kurs overleger får lov å delta på. Vi får også signaler fra RHFéne
at de i stadig større grad vil hel-digitalisere kurspakkene, og de starter nå med
LIS-utdanningen. Motivasjonen er nok økonomisk. Men tapet for vår del blir også
de uformelle fagdiskusjonene og relasjonsbyggingen som skjer når leger får mø-
tes på kurs. Paradokset, som vi også ser på mange sykehus, er en stor økning i
lunsj-lunsj samlinger for ledelsen, ofte med reise/overnatting, nettopp for å bygge
relasjoner og diskutere (ledelse) fag. Man får vel inntrykk av at noen avdelinger
vrir midler fra nødvendig kompetansebygging for leger over til samlinger for 
lederne. Om det er riktig bruk av pasientenes penger, er jeg mer usikker på.  

Som en person med engasjement og mange jern i ilden  - hva er ditt beste tips
for å hente seg inn mellom slagene?

Siden man bor i Bergen, så må det bli en tur i Byfjellene!

Takk!
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injeksjon 225 mg/1.5 mL

Teva Norway AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika
Tlf (+47) 66 77 55 90, post@tevapharm.com, www.tevapharm.no 

 

        

AJOVY «Teva»
Migrenemiddel,CGRP-hemmer.  ATC-nr.: N02C D03
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 225 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Fremanezumab 225 mg, L-histidin, L-histidin hydro-
kloridmonohydrat, sukrose, dinatriumetylendiamintetraeddiksyre (EDTA) dihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjons væsker. Klar til opaliserende, fargeløs 
til svakt gul oppløsning. pH 5,5. Osmolalitet: 300-450 mOsm/kg. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 225 mg: Hver ferdigfylte sprøyte 
inneh.: Fremanezumab 225 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, dinatriume tylendiamintetraeddiksyre (EDTA) dihydrat, polysorbat 
80, vann til injeksjons væsker. Klar til opaliserende, fargeløs til svakt gul oppløsning. pH 5,5. Osmolalitet: 300-450 mOsm/kg. Indikasjoner: Profylakse 
mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager pr. måned. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. 
Behandling bør initieres av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av migrene. Voksne: 2 mulige doseringsalternativer: 225 mg 1 gang i 
måneden (månedlig dosering) eller 675 mg hver 3. måned (kvartalsvis dosering). Ved bytte av doseringsregime bør 1. dose i nytt regime gis på samme dag 
som neste planlagte dosering i tidligere regime. Ved oppstart kan samtidig forebyggende migrenebehandling fortsette hvis nødvendig. Behandlingsnytte 
bør vurderes innen 3 måneder etter oppstart. Videre anbefales individuell vurdering for å fortsette behandlingen, og deretter ved regelmessig oppfølging. 
Glemt/uteblitt dose: Behandlingen gjenopptas så snart som mulig med indisert dose og regime. Det skal ikke gis dobbel dose som erstatning for uteblitt 
dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til 
moderat nedsatt nyrefunksjon. Eldre: Begrensede data for eldre ≥65 år. Dosejustering ikke nødvendig. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen til 
sist i pakningsvedlegget må følges nøye punkt for punkt. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: Kun til s.c. bruk. 
Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injiseres i områder i abdomen, låret eller overarmen som ikke er ømme, har blåmerker, er røde eller harde. Ved flere injeksjoner 
bør injeksjonssted varieres. Pasienten kan injisere selv dersom helsepersonell har gitt opplæring i riktig teknikk for s.c. selvinjeksjon. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Overfølsomhet: Utslett, kløe, urticaria og hevelser er sett, vanligvis innen timer til 1 måned 
etter administrering. Ved overfølsomhetsreaksjon skal seponering vurderes og hensiktsmessig behandling initieres. Hjerte/kar: Sikkerhetsdata er ikke 
tilgjengelig. Pasienter med visse alvorlige kardiovaskulære sykdommer ble ekskludert fra kliniske studier. Natrium: Inneholder <1 mmol natrium (23 
mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner 
forventes. Farmakokinetikken til fremanezumab ble ikke påvirket ved samtidig bruk av akutt migrenebehandling (analgetika, ergotaminer og triptaner) 
og forebyggende migrenemidler i kliniske studier. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller 
indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak bør bruk unngås under graviditet. Amming: Utskillelse i morsmelk er 
ukjent. Humant IgG utskilles i morsmelk de første dagene etter fødsel, og avtar til lave konsentrasjoner kort tid etter. I denne korte perioden kan derfor 
ikke risiko for diende spedbarn utelukkes. Deretter kan bruk vurderes under amming dersom klinisk nødvendig. Fertilitet: Dyrestudier viser ingen effekt 
på fertilitet. Bivirkninger: Alle lokale reaksjoner på injeksjonsstedet var forbigående og primært av mild til moderat alvorlighetsgrad. Svært vanlige 
(≥1/10): Generelle: Smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Kløe på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Generelle: Utslett på injeksjons stedet. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner som utslett, kløe, urticaria og hevelser. For beskrivelse 
av reaksjoner på injeksjonsstedet og immunogenitet, se SPC. Overdosering/Forgiftning: Opptil 2000 mg i.v. ga ingen dosebegrensende toksisitet. 
Behandling: Det anbefales at pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirkninger. Hensiktsmessig symptomatisk behandling gis ved behov. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger N02C X- på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Humanisert monoklonalt antistoff (I ). 
Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) og blokkerer begge CGRP isoformene ( - og -CGRP) fra å binde seg 
til CGRP-reseptoren. Nøyaktig virkningsmekanisme ved migrene er ukjent, men det antas at migreneforebygging oppnås av modulasjonseffekten på 
trigeminussystemet. CGRP-nivåene øker signifikant under migrene og normaliseres når hodepinen bedres. Fremanezumab er svært spesifikk for CGRP og 
bindes ikke til ligander av samme familie (f.eks. amylin, kalsitonin, intermedin og adrenomedullin). Absorpsjon: Tmax hos friske personer 5-7 dager. Absolutt 
biotilgjengelighet: 55% (±SD på 23%) til 66% (±SD på 26%). Steady state ca. 168 dager (6 måneder). Fordeling: Vd 3,6 liter (35,1% CV). Halveringstid: 
Estimert til 30 dager. Clearance: 0,09 liter/dag (23,4% CV). Metabolisme: Via enzymatisk proteolyse til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares utenfor kjøleskap ved opptil 
25°C i inntil 24 timer. Må destrueres hvis det har vært ute av kjøleskapet i >24 timer. Pakninger og priser: 1 stk. (ferdigfylt penn) kr 5425,20. 1 stk. (ferdigfylt 
sprøyte) kr 5425,20. 3 stk. (ferdigfylt sprøyte) kr 16203,10. 

Sist endret: 27.11.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.09.2020

C

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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Etter pålegg fra «Juntaen» var det live-filming både ved OUS og UNN for å synliggjøre
at vi faktisk jobber på sykehus og har bra utstyr. Tre faktiske pasienter plukket ut av 
«assessors» ble lagt frem anonymisert av leger ved OUS og UNN, og spesielt informasjon
knyttet til hvordan de ble tatt imot, samarbeid med mindre sykehus og kommunene ble
vektlagt. 

Fine ferdige filmer fra OUS, NMK og Frambu ble også vist. Det ble en lang dag.
Utfordrende teknisk og interessant å få spørsmål om mange ting vi er vant med å ta for
gitt; «Ja, vi har elektroniske journaler», »Joda, fastlege får epikrise», «Gulvene blir
vasket».

Våre assessors var tydelig imponert over at vi får til dette samarbeidet på tross av lange
avstander (Oslo-Tromsø) og på slutten fikk vi også inn en digital hilsen fra leder av den
største pasientforeningen Foreningen for Muskelsyke (FFM), Patricia Melsom.

Vi vil takke alle som har hjulpet oss i dette. I skrivende stund vet vi ikke om vi har «stått».
Men vi fikk gode «karakterer» på forhånd og svært gode skussmål på slutten. Så tror vi
er i mål. Og i følge andre som har gått veien foran oss: Det er nå arbeidet begynner.

Ferdige! Fra venstre, Kristin Ørstavik,
Magnhild Rasmussen og Hanne Ludt Fossmo.

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

«Live audit» for European Reference Networks 
- en krevende og spennende opplevelse

Av Kristin Ørstavik, Hanne Ludt Fossmo 
og Magnhild Rasmussen

Fredag 4. juni fra 08.00 - 17.00 sto vi i Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander og
EMAN, Nevrologisk avdeling skolerett i blått auditorium på Rikshospitalet. Grunnen?
Vi har søkt om medlemskap i ERN-Euro NMD.

European Reference Networks (ERN) er europeiske fagnettverk for sjeldne sykdommer.
Pr i dag er det 27 slike nettverk. ERN-Euro NMD står for «European Reference
Network on neuromuscular diseases”. Det er et ønske fra myndighetene at vi som arbeider
med sjeldne sykdommer skal søke medlemskap. Hensikten er å få til felles retningslinjer
og samordne oppfølging og behandling. Samtidig er det innenfor sjeldne tilstander ofte
vanskelig å komme fram til rett diagnose. En annen viktig hensikt er derfor å kunne dis-
kutere uavklarte pasienter med et større kollegium. 

Vi har søkt på vegne av det nasjonale nevromuskulære kompetansesamarbeidet. Det vil
si sammen med NMK ved UNN og Frambu kompetansesenter, siden vi har et felles
kompetanseansvar for pasientgruppen i Norge. Men bare OUS har stort nok nettverk og
pasienttilfang til å kunne søke. 

Vi søkte i 2019. Et betydelig arbeid ble lagt ned av Magnhild Rasmussen og Hanne Ludt
Fossmo for å synliggjøre alle de gode samarbeidspartnerne vi har i OUS. I tillegg var det
en rekke formalia knyttet til Helsevesenet i Norge som måtte på plass. Men så kom 
koronaen…

Først på senvinteren i år hørte vi plutselig fra et byrå i Spania - Junta Andalusia! Og
blant ti ulike  miljøer i OUS som har søkt om medlemskap i sine ERN, ble akkurat vi
plukket ut til «Audit». 

Sammen med samarbeidspartnere på Frambu, NMK og NKSD koblet vi oss på med
«whereby». Våre to «assessors» var en hematolog fra Portugal og en lege i administrativ
stilling i Tunis. 
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En glad LIS gjeng fra Ullevål med refleksjonssamtaler. 

Gruppeveiledning for LIS i 
ny ordning - erfaringer fra 
Oslo universitetssykehus

Av Jeanette Koht, Torbjørn Strømsnes 
og Helge F. Bugge

Nevrologisk avdeling på OUS har nå 21 LIS i ny ordning og vi har kommet godt i gang
med gruppeveiledningen i Felles Kompetansemål (FKM). Dette er en annerledes og ny
måte å veilede på for oss overleger og for LIS gir det et avbrekk i en ellers travel hver-
dag med god mulighet til refleksjon over faget og egen arbeidssituasjon.

Vi har prøvd oss litt frem det første året, men har kommet frem til at vi arrangerer to
gruppeveiledninger for hvert tema, og hver gang har mellom 5-8 LIS deltatt på disse
gruppene. Vi sender som regel ut lesestoff/oppgaver å forberede i forkant av møtene.
Det er litt varierende om alle LIS har fått tid til å forberede kasuistikk eller lese gjennom
tilsendt litteratur grunnet travle dager. Enkelte LIS klarer ikke å få med seg gruppevei-
ledningene grunnet fridager, vakt eller forskningspermisjon.

Vi har nå god erfaring med å ha tre temaer i halvåret og da totalt seks grupper hvert
halvår. På bildet sitter en glad LIS gjeng fra Ullevål med refleksjonssamtale rundt
temaet Kommunikasjon. Her snakket vi om den litt vanskelige samtale og når sam-
talen ikke går så godt som planlagt av ulike grunner. Etikkundervisningen ledes
hos oss av Morten Horn, som planlegger å lage et nevroetikk-hefte som kan være
til god nytte fremover for denne undervisningen. Vi er fire overleger som deler på
gruppeveiledningene og har nå hvert vårt temaansvar.

I løpet av knappe to år med fullt oppmøte skal en LIS ha gjennomgått kravene til
gruppeveiledning i Felles kompetansemål her ved OUS, men med litt fravær grun-
net vakt og liknende tar det nok opp til 3 år. De som er her fra andre foretak, som
del av utdannelsen, vil kunne dekke deler av disse målene. Den nye strukturen på
LIS-utdanningen er fremdeles i innkjøringsfasen ved flere avdelinger og ved helse-
foretakene overordnet. Det finnes trolig mange gode (og kanskje noen uheldige)
løsninger på gjennomføringer av gruppeveiledning og oppnåelse av kompetanse-
målene særlig da FKM. Om noen sitter på erfaringer fra dette, skriv gjerne så vi
kan lære av hverandre!
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Fremskreden Parkinsons sykdom
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Utvalgt produktinformasjon Duodopa® (levodopa/karbidopa intestinalgel)
Indikasjon: Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske  

 
Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.
Dosering:
kontinuerlig vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser administrert i løpet av ca. 16 timer. Behandling administreres 

opptil 24 timer.
Pakninger og priser: 7 × 100 ml 1 (PVC-pose i plastkassett) kr. 8427,00. For siste oppdaterte pris se  
felleskatalogen.no.
Refusjon:  

 

Advarsler/forsiktighetsregler
•  Før behandling starter bør pasienter evalueres for 

 

•  Før behandling startes opp, bør pasienter og om-
sorgspersoner advares om den potensielle risikoen  

mentale forandringer

Bivirkninger – forekommer hyppig
Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte:
•  Abdominale smerter

Legemiddelrelaterte:
•  Kvalme
•  Dyskinesi

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor inn-
holdsstoffene. 

hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontra-

seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med 
Duodopa. Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, 
f.eks. feocromocytom, hypertyreose og Cushing 

eller tidligere melanom.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Duodopa®
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•  
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Nevrolitterært
sendt på reportasjereiser til fjerne
deler av verden. I 1911 ga han ut
den første romanen om Jonas Fjeld:
«De knyttede næver». Den ble en
stor suksess, og siden levde han av
sitt forfatterskap selv om han i
mange år opprettholdt en deltids-
stilling i Aftenposten. Hans romaner
ble meget populære, solgte i store
opplag og ble oversatt til mange
språk. Han reiste rundt i verden,
bodde på hoteller og pensjonater og
brukte sine store inntekter like fort
som de kom inn. Han er notorisk
kjent for sine mange brev hjem til
redaktører, forleggere og venner
med bønn om penger. Han hadde
aldri noen fast bopel før han på
1940-tallet bosatte seg i Sverige og
døde der.  

Forfatterskapet
Frichs kriminalromaner er ikke av
den tradisjonelle «hvem gjorde
det?»-typen. Her er det ingen tvil
om hvem som er helten, og like lite
tvil om hvem som er skurken.
Heltene er blonde, høyreiste nordiske typer (kanskje bortsett fra dvergen Ilmari
Erko) som oppvarter like blonde og vakre damer. Skurkene er helst degos, anarkis-
ter, kommunister og jøder. Handlingen er boblende full av de mest usannsynlige
innfall, Frich forutser en rekke tekniske oppfinnelser og han spår politiske begiven-
heter som nok ikke helt slår til. Axel Kielland beskriver dette i «Dagbladet» i 1932:
                 
                 «-midt i hans drønnende periodiske vrøvl koker livet, plutselig skyter 
                 billeder opp som en husker, usannsynlige, javel, idiotiske og ukresne, 
                 javel, men voldsomme og farverike….. Ytterst på parodiens grense 
                 balanserer han» (sitert i 1 og 4).
                 
Det spørs om han ikke av og til trår over grensen. Anmeldere og forfatterkolleger
boltrer seg i sitater som de nok fremstiller som «periodisk vrøvl», og parodiene
florerer (5). Karakteristisk i så måte er alle forvrengningene av hans navn:
«Røverdikter Frich», «Forøvrig Riktig Frekk», «Øverst ikke Frisk» og
«Nederdrektig Frekk». 

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

N e v r o l i t t e r æ r t

«Hammerslaget» 
- den nevrologiske kriminalroman

Av Ragnar Stien

Prestesønnnen, medisinstudenten, journalisten, bokseren og eventyreren Øvre Richter
Frich (1872-1945) skrev i alt 61 romaner, de fleste rene røverromaner og mange av dem
igjen om sin helt, «den norske læge», Jonas Fjeld. Til tross for at Frich lar Fjeld være 
kirurg ved Rikshospitalet, har Frich en påfallende interesse for nevrologiske medisinske
problemer i sine bøker. I 1917 ga han ut «Hammerslaget» på Helge Erichsen og Co`s
Forlag. Boken teller 214 sider og kom i både heftet utgave og en variant med stive permer
(lys blå) og omslag. Den kom i to opplag (6-10 000 i 1918). Høsten 1917 og utover i
1918 gikk den som føljetong i Aftenposten. I 1967 kom den på samme forlag ut i heftet
form som nr. 21 i den såkalte «Jonas Fjeld-serien». Boken ble raskt oversatt til svensk
og kom ut på Dahlbergs forlag i 1918. Senere ga Wahlstrøms forlag ut boken i fire for-
skjellige varianter og fem opplag, det siste i 1943 (1).

«Hammerslaget» utmerker seg ved at intrigen er basert på at skurken har utviklet et in-
strument som kan ødelegge utvalgte deler av hjernen. Skurken er nevrolog, en av nevro-
logiens fedre (Jean Martin Charcot) opptrer og både skurken og Jonas Fjeld omtaler i 
lyriske passasjer nervesystemets funksjon. Dette gjør at boken er blitt omtalt som «den
nevrologiske kriminalroman» (2).

Kort biografi
Øvre Richter Frich ble født på Byneset ved Trondheim og gikk på skole her og i Bergen
før han i 1891 tok artium ved Hamar Katedralskole. Hans far var da blitt stiftsprost i
Vang. Hans mor, stiftsprostinnen, forteller i sine memoarer (3) at Øvre veide seks kilo
ved fødselen. I voksen alder var han også meget stor og røslig, og flere har sammenliknet
ham med Rabelais romanfigur Gargantua på grunn av hans kroppsstørrelse og frodige
forhold til god mat og drikke. Han startet medisinstudier i Kristiania i 1991 og ble raskt
en sentral skikkelse i studenterlivet. Han var aktiv roer, drev med boksing og bryting,
skrev viser og redigerte studentersamfunnets avis. I dette miljøet traff han sannsynligvis
modeller til sin senere legehelt. Men hans medisinstudier varte antagelig ikke så lenge. Vi
finner ham allerede i 1993 som redaksjonssekretær i Adresseavisen, senere i Ørebladet
og fra 1900 i «Aftenposten». Han ble raskt Amandus Schibsteds stjernereporter og ble
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I ettertid er hans lefling med fascistoide ideer, hans antisemittisme og nedvurdering
av andre etniske grupper enn den germanske blitt grundig kritisert. Dette lar jeg ligge
her og konsentrerer meg om:

Frich og hans forhold til nevrologien
Selv om Frich har en kirurg som helt i sine romaner, er det påfallende at sykdommer
i og funksjonen til nervesystemet opptar ham i så stor grad. Det er rimelig godt doku-
mentert at Frich modellerte sin helt, dr Jonas Fjeld, etter sine studiekamerater Olaf
Tandberg (senere kirurg på Lillehammer og som fikk romanen "Olympieren" dedi-
sert) og Nicolai Paus («sterke-Paus», kirurg i Tønsberg). Kroppsstørrelsen og styrken
kunne Frick hente fra seg selv, mens verdensmanerene og elegansen kanskje kom fra
broren, dr Olaf Henrik Frich, som var sjef på Modum Bad. Olaf var også interessert i
nervesystemet og publiserte arbeider innen nevrologien (6). Kanskje var broren opp-
havet til opplysningene og interessen for dette feltet av medisinen. To av Frichs bøker
handler om sensorisk påvirkning av hjernen i forbrytersk hensikt. I «Lucifers øie»
(1920) dreier det seg om et spesielt lys og i «Pans fløite» (1922) om «forgiftet lyd».
Begge forsøker å henvise til nevrofysiologi og refererer til europeisk nevrologis
«far», professor Jean Martin Charcot. I «Menneskejegerne» (1935) beordrer den
kvinnelige skurken Jonas Fjeld skutt «gjennom medulla oblongata» og en annen
skurk dør i et velbeskrevet epileptisk anfall.

Men det er i «Hammerslaget» (1917) at Frich virkelig utnytter nevrologer og nevrolo-
giske fenomener fullt ut i en roman. I et brev til økonomidirektør Ola Christofersen i
«Aftenposten» datert juli 1918 skriver han at han arbeider på: «en Fortsættelse av
«Kanonernes Sjæl» (som kom ut i 1915) som jeg kalder «Den dyre Fred». Den er et
«Hammerslag» i hodet på Bolschewikkismen» (7). Noen bok med navnet «Den dyre
fred» kom aldri, og noen har da antydet at tittelen er endret til «Hammerslaget (1).
Problemet er at på det tidspunkt brevet ble skrevet (sommeren 1918?), var
«Hammerslaget» allerede utgitt. Selv angir Frich selve Henrik Ibsen som opphav til
tittelen. På siste side i «Hammerslaget» sier Jonas Fjeld: 
                 
                 «Det er som Ibsen siger:
                 Hammerslag paa hammerslag
                 indtil livets siste dag.» 

I åpningskapitlet presenteres vi for en lite flatterende beskrivelse av professor
Charcot hvor han står med en kaninhjerne i hånden. En tegning av Charcot med kan-
inhjernen finnes faktisk i Charcot-museet i Paris, og man kan gjette på at Frich har
vært der. Vi introduseres så for nevrologen Lablache, Charcots elev, og bokens skurk.
År senere finner vi Lablache i London. Han har konstruert en hammer med en meget
tynn platinanål. 

Han kan slå denne nålen gjennom skalletaket på sine ofre og påføre dem en varig
hjerneskade. Lablache selger sine kunnskaper om nervesystemets funksjoner og
deres lokalisasjon. Mot god betaling kan hans «kunder» bestille lammelser, føle-
forstyrrelser, bevissthetstap og bortfall av talefunksjonen hos brysomme personer
og rivaler. «Hammerslagets» heltinne er den unge balettdanserinnen Terese
Paquin. Hun er i ferd med å overta prima ballerina rollen fra en eldre danserinne.
Det er denne som bestiller et slag med Lablaches hammer, og Lablache forklarer:
«Det er overmåte enkelt og klart, et slag i «gyrus centralis anterior» og armen er
lam. Det gjælder at træffe like foran sulcus centralis. Og hvis man da kunde ram-
me «gyrus centralis posterior», saa vilde man faa en smuk sensibilitetsforandring
i benet. Det blir en passende kombination for en danserinde». 

Dr Fjeld forpurrer selvfølgelig anslaget mot Terese og starter forfølgelsen av
Lablache. Denne forklarer sine medsammensvorne litt om nervesystemet: «Vet du
hvad en nervecelle er for en vidunderlig ting og vet du, hvad en nervetraad er for
et nyttig instrument ?....Jeg skal forklare dig det, ven. Nervecellen – det er mennes-
kets sjæl og den drivende kraft i hele verdensordenen. Og nervetraadene gjør men-
neskene til guder». Litt senere er det dr Fjeld som i samme lyriske vendinger priser
nervesystemet overfor Terese: «Og vet De, hvad det er, som bestemmer vor kurs og
leder vor vei? Jo, det er nerverne, som slynger sine tusen traade gjennom vor 
organisme. De krymper sig sammen, de slappes – og altid er det en funksjon som
ærbødig lytter efter nervecellens vilje. Alle vore lidenskaper, alle vore kraftan-
spændelser, al vor sorg og glæde – det er nervenes underfulde melodier, som toner
i vort sind». Fjeld og Lablache diskuterer demens og epilepsi og Lablache får epi-
leptiske anfall hvor han hallusinerer og blant annet ser Charcot. Boken ender med
en dramatisk biljakt i Frankrike, hvor Lablache unnslipper, men til slutt hugger han
seg selv med hammeren på begge sider av hodet og blir til en umælende pasient.

N e v r o l i t t e r æ r t

Det håndskrevne brevet der Frich omtaler «Hammerslaget» - i artikkelforfatterens eie. 
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Det er selvfølgelig ikke mulig å
påføre et menneske så nøyaktige
funksjonsutfall med et slag mot
skallen uansett hvor skarp og tynn
nålen er. Selve forutsetningen for
intrigen er altså blant det «perio-
diske vrøvl» som Kielland viser
til. Men ellers er hans nevrolo-
giske terminologi korrekt. Han
skriver i et udatert brev fra
Paladshotellet i København
(igjen til Olaf Christofersen og
igjen med bønn om penger) at
«Jeg er f. T. dybt inde i mit
Hovedværk «Hammerslaget»--».
Og litt senere i samme brev: «Jeg
har to svære Bøger om Nerve-
sygdomme liggende for mig for
at udruste min aldrende Jonas
med det fornødne videnskabelige
Grundlag» (8). 
Selv om det «videnskabelige
Grundlag» ikke holder hele
veien, så har Frich i «Hammerslaget» tilført nevrologien noen lyriske beskrivelser
av nervesystemet som bør skaffe ham en udødelig plass i vårt fags historie.  
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      Oslo 1982.
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      Tidsskr Nor Legeforen 1997; 117: 1153-5.
3.    Frich E. Minner fra et langt og lykkelig liv. Hanches Forlag. Oslo 1929.
4.    Gylseth CH. …seg selv til det ytterste. Øvre Richter Frich og hans forfatterskap. 
      J.W. Cappelens Forlag A.S. Oslo 1997.
5.    Haavardsholm H. Litterære parodier. I «Du slette tid». 
      Forfatterforeningens julebok 1950.  
6.    Frich OHB. Et tilfælde af herpes zoster cervicalis komplicert med total 
      facialisparalyse. Norsk magazin for Lægevidenskaben 1896: 1125-9.
7.    Brev til O Christofersen juli 1918. Håndskriftsamlingen. Nasjonalbiblioteket. Oslo.
8.    Brev til O Christofersen. Udatert (sommer 1917?). I RS eie.

Gjert Øvre Richter Frich var en norsk journalist
og forfatter, mest kjent for sin romanserie om
«den blonde kjempe» Jonas Fjeld.
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Forskningsprosjekt om 
pyridoksinavhengig epilepsi

Pyridoksin-avhengig epilepsi er en sjelden nevrometabolsk sykdom som er forårsaket
av mutasjoner som forstyrrer metabolismen av pyridoksin (vitamin B6). Den klassiske
formen starter med kramper i nyfødtperioden, men av og til noe senere.
Antiepileptika har liten effekt. Livslang behandling med pyridoksin er nødvendig.
Det kliniske bildet er mangfoldig; mange blir utviklingshemmet, og noen får ulike
nevropsykiatriske problemer.

Tilstanden ble oppdaget i 1954, men er sannsynligvis underdiagnostisert. Vi har
kjennskap til flere voksne pasienter med denne tilstanden i Norge, men forløpet i
voksen alder er ufullstendig undersøkt.Vi er en forskningsgruppe som ønsker å
kartlegge spekteret av pyridoksin-avhengig epilepsi i ulike aldre. Den kliniske 
delen av undersøkelsen organiseres som en hovedoppgave i medisinstudiet. 
Det vil også bli satt fokus på utviklingen av EEG-forandringer. Det planlegges 
publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Vi ønsker å komme i kontakt med alle leger i Norge som behandler personer med
denne tilstanden. Alle som inkluderer pasienter ønskes som medforfattere, dersom
kriteriene i Vancouverreglene oppfylles.

Forskningsgruppen besår av:
Forskerlinjestudent Ahmed Jamali, lege i spesialisering; PhD-kandidat/LIS Sverre
Myren-Svelstad; overlege Vibeke Arntsen; professor Eylert Brodtkorb, Avdeling for
nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital/NTNU.
Professor Bjørnar Hassel; overlege Alma Sikiric, Avdeling for nevrohabilitering,
Ullevål, OUS, Overlege Trine Tangeraas, Barne og ungdomsavdelingen; overlege
Erle Kristensen, Seksjon for medfødte stoffskiftesykdommer, OUS, Rikshospitalet.

Regional etisk komite har innvilget dispensasjon fra taushetsplikten, slik at helse-
personell kan identifisere potensielle deltakere. Pasienter eller pårørende må signere
samtykke. Barn og unge forelegges informasjonsskriv. (REK 200284). Når pasienter
eller foresatte forspørres, skal det presiseres at det er frivillig å delta i forskning
(REK).

Vennligst ta kontakt med undertegnede for nærmere informasjon dersom dere
har kjennskap til pasienter med pyridoksin-avhengig epilepsi. Full protokoll for
studien samt samtykkeskjema for pasienter/pårørende vil bli tilsendt.

Beste hilsen
Eylert Brodtkorb, professor
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
E-post: eylert.brodtkorb@ntnu.no • Mobil: 480 67 701



Debatt

Hvem snakker de med?
- Den mangelfulle dialogen mellom Helfo, Hdir og nevrologene

Av Julie Sønnervik, styremedlem NNF, styremedlem Norsk Hodepinenettverk, 
leder av referansegruppen for nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Da Botox kom på refusjon for kronisk migrene i 2014, var det med et krav om først å
ha prøvd betablokker. Dette til tross for at betablokker ikke har god evidens ved kro-
nisk migrene. Senere ble Topimax (topiramat) lagt til; et medikament med relativt
hyppige og betydelige bivirkninger (dårlig toleranse), dog med evidens ved kronisk
migrene. På hvilket grunnlag den siste beslutningen ble fattet, og hvem som hadde
vært involvert i den, forble en godt gjemt hemmelighet for mange norske nevrologer.
Den umiddelbare bakgrunnen var nok imidlertid at kun dette medikamentet hadde 
indikasjonen kronisk migrene i Norge, og ble refundert på vanlig blå resept.

Senere ble dette endret til en ordning hvor forutsetningen var tre medisiner fra tre
forskjellige medisinklasser; altså tilsvarende for Botox som som for de nye mono-
klonale CGRP antistoffene, ved introduksjonen av disse. Problemet er at endringene
i kravene ble gjort uten informasjon ut til praktiserende nevrologer, men først åpen-
barte seg da avslagene på refusjon haglet inn. En lite kjekk situasjon, og svært van-
skelig for nevrologer som nå måtte forklare frustrerte pasienter at reglene plutselig
var endret uten forvarsel. Felles for de skisserte prosessene, er at fagmiljøet innenfor
hodepine har hatt lite eller ingen deltakelse i disse prosessene, ei heller nasjonal
Kompetansetjeneste for hodepine, som det ville vært veldig naturlig å forespørre.

Dessverre går utviklingen sin skjeve gang. Nå er der signaler fra Helfo og Hdir om
at «CGRP-mabs» vurderes begrenset til H- resept. Dette vil skyve behandling og
oppfølging over på sykehus, i tillegg til kostnadene for «CGRP-mabs». Dette er
uheldig, all den tid migrene er en sykdom med høy prevalens, som både kompetanse-
tjenesten og sykehus gjerne ser behandlet  både i privat praksis og i samarbeid med
fastleger. Spørsmålet er rett og slett om dagens sykehus har kapasitet til å overta alle
migrenepasientene i Norge?

Ikke bare refusjonsordningen er under endring. Vi opplever også klare forsøk
på å snevre inn hvilken medisin som kan benyttes  Det ser ut til at det legges
opp til klare føringer på at en av de monoklonale CGRP-antistoffene vil bli
foretrukket legemiddel, basert på pris. Vi som jobber med migrene og annen
hodepine, observerer i økende grad forskjeller i både effekt og toleranse
mellom de tre (og snart fire) ulike legemidlene, og frykter at det skal bli van-
skeligere og mer byråkratisk for pasientene å få prøve flere.

Ligger det økonomisk besparelse i dette? Antagelig, men det går også an å
spare seg til fant. Igjen ser man bevis på det offentliges silotenkning, hvor man
ikke ser utover egen bunnlinje og til de konsekvensene dette kan ha for et an-
net budsjett, eller for samfunnsøkonomien totalt: Kronisk migrene har en pre-
valens på 1% eller mer, og er rangert av Verdens helseorganisasjon som den
nevrologiske lidelsen som stjeler flest arbeidsføre år, grunnet forekomst i ung
voksen alder. Det trengs effektiv, individrettet behandling og unødig tid må
ikke gå til spille. At man tvinges til å vente i lange sykehuskøer på grunn av et
økonomisk system utviklet av byråkrater, er ikke god pasientbehandling.

Som hodepine-nevrolog og på vegne av NNF spør jeg lettere oppgitt:
Hvem snakker helsebyråkratene med? De snakker i alle fall ikke med oss!

Da Botox kom på refusjon
for kronisk migrene i
2014, var det med et 
krav om først å ha 
prøvd betablokker.
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Reflekser

Babinskis refleks og andre eponymer

Av Ragnar Stien

I Axonet nr 1 2021 har Jeanette Koht en fornøyelig betraktning over eponymer i 
medisinen (1). Spesielt tar hun for seg Babinskis refleks og de mange eponymer som
er knyttet til forskjellige manøvrer for å utløse refleksen. Babinski selv utløste 
refleksen ved lateralt og medialt strøk. Beskrivelsen finnes i et 28 linjers notat som
åpenbart er et referat fra et møteinnlegg (2). Som uhelbredelig nevrohistoriker har
jeg gjennom et langt liv notert forskjellige manøvrer med tilhørende eponymer som
jeg har snublet over.

Jeanette gledet meg med å rapportere en jeg ikke har på min liste:
                 Bings manøver:                     Flere nålestikk på undersiden av 1. tå.

Så har vi noen felles:
                 Schäfer:                                 Kraftig klyp i achillessenen.
                 Oppenheim:                           Stryke hardt langs tibia ovenfra og nedover.
                 Gordon:                                 Kraftig klyp i tykkleggen.
                 Chaddock                              Press med stump gjenstand over 
                                                               eller rundt laterale malleol.

I tillegg har jeg ytteligere noen:
                 Gonda/Allen:                         Rask og kraftig bøying av 4. eller 2. og så
                                                               raskt slippe ev knipse mot ytterfalangen av
                                                               samme tær.
                 Allen/Cleckley:                     Raskt knips oppover av 2, tå eller press mot
                                                               tåballen av samme.
                 Moritz:                                   Kraftig plantar fleksjon av ankelen.
                 Stromsky:                              Kraftig abduksjon av 5. tå som så  plutselig
                                                               slippes.
                 Brissaud:                               Som Babinski men kontraksjon av m. tensor
                                                               fasciae latae observeres i tillegg.

Jeg har også notert et norsk bidrag. Ved uttalt hammertåstilling kan man lett få
falsk positiv Babinski. 
Da benyttes 
Bakkens håndgrep:          Hammertåstillingen må utrettes ved å presse stort
                                        ballen opp før refleksen utøses.

Johan Bakken (1903-68) var overlege ved Norges første nevrologiske avdeling
utenfor Oslo i Porsgrunn. I tillegg kan nevnes at Babinski selv antagelig 
påpekte sprikingen av tærne som ofte følger med en positiv Babinski (3).
Endelig har jeg notert at jeg har lært av Sigvald Refsum (1907-91) at plantar-
refleksen skal utløses først ved inframalleolært strøk deretter lateralt og så me-
dialt. Starter man medialt kan man få en plantarfleksjon av stortåen som deret-
ter vil «bane» eller dekke over en ev patologisk refleks utløst fra lateralt eller
inframalleolært strøk. 

Jeg er likevel slett ikke sikker på at dette er en komplett liste over eponymer
knyttet til plantarrefleksen. Jeg utfordrer kolleger til å komme med utfyllende
kommentarer!

Joseph Babinski var en polsk-fransk lege
og en foregangsmann i nevrokirurgien.
Hans arbeid innenfor nervesystemets
fysiologi fikk banebrytende betydning 
for utviklingen av nevrologien. 
Kilde: Wikipedia
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Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2022
Norsk Nevrologisk forening har gleden av å invitere til påmelding av abstrakt
for presentasjoner til Nevrodagene 2022. Nevrodagene vil holdes i uke 11, 
sannsynligvis en kombinasjon av tilstedeværelse på Legenes Hus, Oslo, 
og digital sending.

Fristen for innsending av abstrakt går ut 15.11.2021, kl 23.59 

Utforming av abstrakt: 
•  Abstraktet skal være skrevet på norsk og sendes til nevrodagene@gmail.com
•  Maksimalt 350 ord 
•  Inndeling i avsnittene: «Bakgrunn", "Metode", "Resultater" og "Konklusjon".
   Bruk malen som du finner på nevrologi.no. Ved kasuistikkpresentasjoner 
   kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse. 
• Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige 
   og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted. 
•  Kryss av for foretrukket presentasjonsform: 
   o Foredrag 10 minutter (inkl. 2 minutter til spørsmål)
   o Kasuistikk-konkurranse (se spesifikasjon under)
•  Abstrakter som ikke følger malen, vil bli returnert. 

Det forutsettes at alle som får akseptert sitt abstrakt kan stille opp og presentere
bidraget, eventuelt digitalt. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon
om type presentasjon og tidspunkt når programmet er fastlagt, innen utgangen
av januar 2022. 

Bekreftelse på innsendt abstrakt: Vi vil sende ut e-post som bekrefter at vi har
mottatt abstraktet, men det kan forekomme noe forsinkelse. Dersom du ikke
mottar slik e-post innen en uke, er det svært viktig at du melder fra om dette 
til Heidi Øyen Flemmen (fleh@sthf.no)

Kasuistikk-konkurransen: Påmeldinger til årets kasuistikk-konkurranse gjøres
som for abstrakt for øvrig. Kun én kasuistikk vil bli akseptert fra hver avdeling/
praksis, og vi kan dessverre ikke garantere alle avdelinger/praksiser plass i 
konkurransen. Bidrag som det ikke blir plass til i kasuistikk-konkurransen, 
kan få mulighet til å bli presentert som en del av det øvrige programmet. 
Det er ønskelig at hele sykehistorien presenteres – abstraktet som sendes inn, 
er kun ment for arrangørene, og vil ikke bli trykket som i programmet. 

Tilreisende deltakere som presenterer i kasuistikk-konkurransen vil kunne 
få dekket reisen til Nevrodagene ved å sende reisekvitteringer til Ida bakke
(Ida.Bakke@nordlandssykehuset.no). Overnatting og kostutgifter dekkes ikke!
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Norsk otonevrologisk forening er stiftet!
Foreningen har som mål å være en tverrfaglig møteplass for interesserte helse-
arbeidere og faglige foreninger. Foreningen skal bidra til å fremme otonevro-
logisk kompetanse ved å etablere et nasjonalt nettverk og spre informasjon
samt stimulere til aktiviteter, samarbeid og forskningsprosjekt. Foreningen
skal drive utadrettet virksomhet ved å arrangere og delta i kursvirksomhet.
Foreningens faglige fokus er på det vestibulære systemet og dets sykdommer.  

Alle personer og foreninger som er enige i formålet og som har betalt konting-
enten, er medlemmer av foreningen. 

Medlemskap koster 250 kr pr år.  

Påmelding til Frederik Goplen frederik@goplen.net eller Kjersti Wilhelmsen
kjersti.thulin.wilhelmsen@hvl.no

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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Kvalitetsutvalget
2019 utgave X

Norsk nevrologisk forening
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www.legeforeningen.no/nevrologi

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.

Axonet ønsker alle en
flott og fargerik høst!
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 F o r e n i n g s a k e r

Referat fra styremøte i NNF 11. juni 2021  -  Zoom 
Ny generalsekretær i Hjernerådet Peggy Ranheim er med kl 10.30

Deltakere: 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
33-2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.04.21
o  Godkjent med mindre endringer. 

34-2021
-   Orienteringer
o  Jana informerer om Faglandsråd i Legeforeningen, Jana valgt inn i fagstyret fra 1. September. 
   Saker på agendagen var riktigte behandlingsvalg, overbehandling, tilstand i fastlegeordningen. 
o  Nye metoder, Andrej har vært i møte med PROBA der MS-medikamentsaken ble lagt frem. 

-   Økonomi 
o  Revisjonsberetning er godkjent for 2020, og denne samt årsregnskapet er registrert i 
   Brønnøysundregisteret.
o  Nevrodagene 2021, moderate kostnader, god balanse. Presentert økonomisk rapport fra årets 
   Nevrodager. Blir enige om å sende personlig takk til alle inviterte foredragsholdere. Da det er 
   vanskelig å gi en personlig oppmerksomhet til alle foredragsholdere, doneres det en sum på 
   vegne av alle til Leger uten Grenser, informerer om dette på nettsidene/facebook til NNF. 
o  I ferd med å gjøre opp tilbakebetaling av eksessoverskudd etter Vårmøte Kristiansand 2017 i 
   løpet av 2021. 

-   Høringer
o  Slag: sendt inn høringssvar. 
o  Databaser, tilgang til offentlige helsedata: kobling av helsedata, problemstillinger rundt hacking. 
o  Ute en høring om ADHD. Vurdere uttalelse hvis det f eks gjelder pasienter med tics, 
   bevegelsesforstyrrelser og andre nevrologiske utviklingsforstyrrelser som kan være aktuelle 
   for nevrologisk vurdering/oppfølging. 
o  Langtidsplan for forskning og utdanning, frist september. 

-   Nettside, sosiale medier
o  Prøve å publisere fortløpende saker om arrangementer slik at det blir aktivitet på siden og at 
   det blir naturlig å sjekke nettsiden om arrangementer. 
-   Helsepolitisk arbeid

35-2021 Møte med Helsedirektoratet angående tilgang til å gjøre injeksjonsbehandlinger 
   for andre helsepersonellgrupper
o  Planlagt møte 18.06.21. 
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36-2021 Forskningspriser 2022, UCB
o  UCB ønsker å opprette to priser, en til epilepsiforsker/gruppe og en til fremgangsrik ung 
   nevrolog. Enighet om å gå videre med forslaget, jobbe med statutter og oppretting av komitè 
   til prisene. 

37-2021 Utsending av jubileumsbøker
o  Mange bøker på lager. Plan om å sende ut jubileumsboken etter utarbeidet liste til samarbeids-
   partnere og andre relevante mottakere. Etterhvert sende ut medlemsmail for å identifisere 
   medlemmer som ikke har fått bok, samt lage sak på nettsiden. 

38-2021 Akuttveielederen, praktisk distribuering og tilgang
o  Noe uklart angående lager, distribusjon og ansvar, spesielt nå i koronaperioden. Satser på 
   videre distribusjon til avdelingsledere via Nevrodagene, men ellers etablere bedre rutiner for 
   lagring og utsendelse utenom dette, evt. også til andre interesserte. Joakim tar kontakt med 
   ny leder i KU Karolina Skagen angående videre distribusjon av nåværende utgave. 

39-2021 Generalplan Nevrologi
o  Ny generalplan. Møte om dette planlagt 15.06.21. Evt. ønske om innspill fra andre store 
   fagmedisinske foreninger. 

40-2021 Tilgang til redigering av nettsider NORMODIS, nevrologi.no
o  Henvendelse fra Krisztina Kunszt Johansen om at de ønsker å redigere NORMODIS sin 
   nettside som ligger under nevrologi.no Styret er enige om at underforeninger ikke drifter 
   egne nettsider her, grunnet mulige problemstillinger rundt redaktøransvar, kontroll. 
   Ønsker heller at de oppretter et eget nettsted, evt at de søker om å opprette et eget nettsted 
   som spesialforeningen under Legeforeningen, a la Norsk Hodepineselkap. 

41-2021 Hjernerådet, ny generalsekretær Peggy Ranheim informerer
o  Jobber med hjernehelsekonferansen (6 webinarøkter i oktober), tema søvn. Ellers forskning, 
   politisk påvirkning basert på innspilte saker fra medlemmer. Holder nettverksmøter. 
   Kan være binde-/informasjonsledd mellom det offentlige og andre organer/brukere. 

42-2022 Nevrodagene 2022
o  Nevrodagene uke 11. Viktig å passe på frister mtp lokale, priser. Sende ut en mail om dato til 
   samarbeidspartnere, samt legge ut dato på nettsiden. Hovedplanleggingsøkt i september. 
   Grovskisserer arbeidsfordeling. Hybridløsning med noen dager med live foredrag noen dager 
   med digital løsning?

43-2021 Beramme nye styremøter
o  8-10. September Bodø. 
o  29. Oktober
o  9. Desember

44-2022 Eventuelt
o  Nevro NEL: teknisk suboptimal nettsideløsning. Resultater dukker ikke opp i Google. 
   Problemer med sikkerhetssertifikater, får varsler fra visse nettlesere om utrygg side. Blir enige
   om at Andrej forfatter et brev til Unn Ljøstad, Åse Mygland. 
o  Behov for representant Programkomiteen for Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhets 
   webinar/seminar - Ida Bakke foreslås til dette. 
o  Undersøke status til Forsberg og Aulies legat. 
o  EAN 2021: ingen fra styret har mulighet til å delta. Opplyser om arrangementet og muligheten
   for europeisk nevrologieksamen på nettsidene

Foreningssaker



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 36

I forrige nummers quiz ble det gitt hint om at forfatteren hadde noe vesentlig til felles
med Tor Ulven, også utover at ingen av dem kan kalles lettleste. Handlingen foregår i
en litterært bearbeidet versjon av Nord-Amerika, og følgende utdrag ble presentert: 

«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.»

Vi opplyste at utdraget gir noen hint om miljø og tematikk, som kanskje kunne være til
hjelp for de som eventuelt kjenner dette forfatteren. Handlingen foregår nemlig på et
tennis-akademi, og forfatteren var selv en habil tennisspiller.

Den notoriske øyelegen Pål Varhaug vant quiz nr. 35 ved å svare før han hadde tatt av
jakken. Dette inspirerte en av hans kvassesste utfordrere til å gjøre det samme, nemlig
Arnstein Sekse. Han skriver: 

«I likhet med vinner av quiz nr 35 sitter jeg og svarer i ytterjakka. Svaret er David
Foster Wallace med boken ´Infinite Jest´ (fra 1996) på 1079 sider. I quiz-teksten nevnes
det at Wallace har noe vesentlig til felles med forfatter Ulven fra quiz 35: De tok begge
sitt eget liv. Og med det takker jeg for meg på Nevroklinikken (Ved OUS, red.anm.)
(nevro-sekretær i 10 år), men jeg får kanskje delta i Quizen fra Medisinsk klinikk
også?»

Det får du selvfølgelig, Arnstein! Det gjelder bare å sikre seg tilgang på Axonet, og det
legges jo ut på nevrologi.no

Konkurrentene som pustet Arnstein i nakken denne gang, var: 
2. Trine Haugsand
3. Pål Varhaug

Gratulerer til dere også!! Og klaps på skulderen til Ragnar Solhoff som hadde rett svar,
men som innrømmet at han hadde tatt seg tid til å ta av jakken først. Dette gav ham 
naturligvis moderate forhåpninger - med rette... 

Nevrolitterær quiz nr. 37

Det har vært en noe mannsdominert «streak» av forfattere i quizen nå, med
Murakami, Ambjørnsen, Ulven og Foster Wallace. Quizredaksjonen beklager 
denne kjønnsubalansen på det sterkeste. Til gjengjeld er neste oppgave ikke bare 
en kvinne, men også en kvinne med klare feministiske elementer i sin litteratur.

I boken vi skal frem til, er en av hovedpersonene svært gammel og innlagt på et
pleiehjem, og forfatteren bruker hans noe uavklarte bevissthetstilstand som et 
sentralt omdreiningspunkt i romanen. Han sover tilsynelatende tungt og blir 
oppfattet av pleiepersonalet som terminal, noe bokens andre hovedperson, en 
langt yngre kvinne, ikke er like overbevist om. I en scene våkner han brått når 
det spilles en sang i bakgrunnen - en sang som leseren skal få vite mer om senere 
i boken. Vi holder oss på originalspråket: 

“One day I was giving him a wash, she says as if … is not there either and as if
she’s quite used to people not being there, or equally to having to function as if 
people aren’t. And the TV was on in the lounge, loud, and his door was open. 
He opens his eyes and sits straight up in the bed in the middle of. Advert, a 
supermarket. A song starts above the people’s heads in the shop and all the people
buying the things, dropping them on the floor instead and are dancing everywhere
in the shop, and he sat straight up in the bed, he said this one is me, I wrote this
one.”

Da venter quizredaksjonen i spenning. Skal Arnstein Sekse kunne følge opp sin
seier i forrige quiz - nå fra Medisinsk klinikk? Vil øyelege Pål Varhaug slå tilbake?
Eller er det faktisk en vaskeekte nevrolog der ute, som med eller uten jakke kan
hamle opp med disse denne gangen, og sende navn på bok og forfatter aller først til
lasse.pihlstrom@gmail.com?   
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Vårmøte i Bergen 6 - 7 mai 2022
Husk å sette av datoen!



Vi gratulerer

Disputas Ina Skaara Brorson 
Ina Skaara Brorson ved OUS disputerte 9. juni med avhandlingen «Genome-wide
DNA methylation and gene expression profiling of multiple sclerosis CD4+ and
CD8+ T cells». Vi gratulerer!

Fra venstre biveileder Hanne Harbo, kandidat Ina Skaara Brorson, hovedveileder Steffan Bos
og biveileder Tone Berge. 
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