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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

I skrivende stund går det fort mot jul, samtidig som smittetallene øker, helsevesenet sliter
og samfunnet stenger mer og mer ned igjen. Det kan se ut til å bli en jul der mange er
syke, mange jobber vakans og resten har begrensninger på omfanget av juleselskaper.
Mildværet ser heller ikke ut til å gi skiføre her i Oslo-området hvertfall.

Da skal det godt gjøres å ikke henfalle til strømmetjenestenes tilbud på ensomme kvelder.
Her skal det innrømmes at særlig et program har gått utover min egen nattesøvn den siste
tiden: Beatles-dokumentaren «Get Back». Denne serien i tre deler viser opptak gjort av
et filmteam som fulgte det viktigste bandet i populærmusikken gjennom noen intense
uker i januar 1969. Prosjektet ble aldri ferdigstilt slik det var tenkt den gangen, men nå
53 år senere er råmaterialet endelig omskapt til en gjennomarbeidet dokumentar. 

Hva har dette med nevrologi å gjøre? Kanskje ikke så mye - men er man interessert i
Beatles som kunstnerisk fenomen, gir dokumentaren en unik ny innsikt i hvordan disse
kreative hjernene fungerte. Det er fascinerende å se hvordan skaperkraften nærmest
lekker ut gjennom et sammensurium av humor og tøys, krangling og frustrasjon, tids-
press og praktisk styr. Med litt godvilje og optimisme kan man kanskje se paralleler til
eget hverdagsslit i dette. Selv i slitsomme og frustrerende øyeblikk kan vi skape noe 
verdifullt sammen.

«Get Back» handler også om å finne tilbake - på flere plan. Beatles ønsket å spille inn
sin neste plate live i studio, alle på en gang. Slik begynte de karrieren, men de siste årene
hadde de primært lagt lag på lag med instrumenter i studio, uten behov for å være i 
rommet samtidig i det hele tatt. Nå søkte tilbake til dette opprinnelige musikalske ut-
trykket, men håpet samtidig også å finne igjen den gode stemningen bandmedlemmene
i mellom. Overfor oss som seere kan tittelen tolkes som en invitasjon til å bli tatt med
tilbake til 60-tallet og virkelig slippe inn i hverdagen til det tiårets største artister.

Her og nå lever vi i håpet om å finne tilbake til en prepandemisk normalitet. Den forløs-
ningen har latt vente lenge på seg. Men midt i slit og frustrasjon skaper vi også noe ver-
difullt sammen. Det finnes en hel sjanger av Beatles-refererende titler på vitenskapelige
artikler, og kanskje har noen allerede publisert noe om «The long and winding covid
road»... Hold ut, dere. Mitt kulturtips for juleferien er «Get Back»

God julehilsen
Lasse



Ledeŕ n har ordet

2.Om det igjen skulle bli heldigitalt, beviste NNF og alle som bidro til Nevrodagene
21 at det også gikk! 

Selv om det skulle bli heldigitalt også neste år, tenker vi likevel at det vil være et
verdifullt pusterom for faglig påfyll, og kanskje klarer vi i år også å lage det (mer)
sosialt? Lokalt gjerne og innenfor de begrensninger som finnes på et hvert tidspunkt?
Utfordringen er sendt!

Ellers ønsker jeg dere alle en riktig god jul og alt godt for året som kommer! Ta dere
tid til å være sammen med de som står dere nær og til å puste med magen. Vær bevisst
på å koble dere fra nyheter og sosiale media, vi trenger litt pause fra skrekknyheter og
usikkerhet – og heller være bevisst her og nå.

Julehilsen fra Jana

 Leder’n har ordet

På’n igjen...

Kjære kollega! 

Nylig satt jeg og så en film sammen med mannen min. En av scenene var fra en 
konsertsal, hvor spente tilskuere var samlet for å se sine håpefulle briljere på scenen.
Tett satt de og mange var de. «Her var det ikke et munnbind å se» sa jeg. Etter to år
i en pandemi med stadig reintroduksjon av en-meter og munnbind, er det å se 
mennesker som sitter tett sammen uten munnbind noe man steiler litt over. Sånn er
det blitt.

Og «unntaksjulen 20» ble ikke så enkeltstående som vi trodde den skulle være, men
ser ut til å bli fulgt av «unntaksjulen 21» også. I skrivende stund florerer smitten av
den nye virustypen «omicron», sykehusene fylles opp og strengere tiltak for å holde
smitten nede, er annonsert.

Noe av utfordringen ligger på sykehusenes organisering og dimensjonering. At 
intensivkapasiteten er for lav, har vært varslet lenge før pandemien, og er også noe
vi nevrologer har kjent på kroppen, jfr.kampen for nevrointensiv som både tidligere
NNF-styrer og relevante fagmiljø har gått i bresjen for. Men det måtte kanskje en
pandemi til for å synliggjøre det for resten av samfunnet? Uavhengig av hvor mange
«bølger» som måtte slå inn over oss, så er dette noe som må tas tak i nå! 
Når coronabølger fortrenger vanlig drift, går dette utover andre pasienter, deriblant
de nevrologiske. Vi kan ikke hele tiden sette alt på «vent», når underdimensjone-
ringen har vært kjent lenge.

Dagens smittesituasjon gjør det krevende både å være helsepersonell og pasient. 
Og for å være litt navlebeskuende; det gjør det ikke så enkelt å sitte i NNF styret 
og planlegge Nevrodager heller. Etter euforisk i sommer å ha vært helt sikre på at 
arrangementet ble fysisk med litt digitalt krydder, har pandemiens oppbluss gjort oss 
nøkternt oppmerksom på at digitale Nevrodager blir stadig mer sannsynlig. Også i
2022.

Per i dag er ingen beslutning tatt, men styret tar et raskt møte for jul for å vurdere 
situasjonen. To ting er imidlertid klart: 1. Informasjon vil bli sendt ut i god tid til alle
dere medlemmer, så dere vet hvordan det ligger an. 
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Nevrolognytt

Hjernehelsekonferansen.

Hjernehelsekonferansen 2021
Gjennom oktober ble Hjernehelsekonferansen blitt arrangert digitalt – i regi av
Hjernerådet.

Årets tema var «God søvn – klar hjerne» og mange fagpersoner fra det norske nevro-
miljøet bidro. På avslutningsarrangementet ble Yngve Vogt og Trine Nickelsen fra
UiOs poulærmedisinske magasin Apollon, tildelt prisen «Årets hjernehelsejournalist»,
der særlig en artikkelserie fra i høst om temaet demens ble fremhevet.
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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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Vårmøte i Bergen 6 - 7 mai 2022
Husk å sette av datoen!



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

125-års jubileumsfest for Nevrologisk avdeling OUS

Fredag den 05.11.21 var det på dagen 126 år siden Nevrologisk avdeling på
Rikshospitalet ble opprettet. Samme kveld feiret avdelingen ved OUS seg selv, 
med en ett år forsinket 125-års jubileumsfest. 

Espen Dietrichs
holdt jubileumstalen
om avdelingens
lange historie.

Bandet «Nerver».

Toastmaster Christian Lund, alias hans majestet. 
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N e v r o l o g n y t t

Hjerneuken 2021

Sandvika Nevrosenter arrangerte
hybridmøte om epilepsi, demens og
hjernerystelse. Her snakker Aud
Nome Dueland om hjernerystelse og
veien tilbake til en normal hverdag. 

Hodepine som tema på TV2 med Anne Hege Aamodt som gjest i studio.

Publikumsmøtet om hodepine var ett av mange vellykkede møter ved Oslo
universitetssykehus, med bidrag fra både brukerrepresentanter, Hodepine
Norge og det tverrfaglige teamet i hodepineklinikken, OUS.
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N e v r o l
Raad Shakir, tidligere president i WFN.

Nevrologisk norgesvenn utnevnt til 
«Commander of the British Empire»

Mange norske nevrologer vil kjenne til professor Raad Shakir, tidligere president i WFN.
Han er en svoren norgesvenn, og har stilt villig opp i Norge ved mange anledninger. Han
har også et nært forhold til Den norske nevrolitterære klubb, og det er Ragnar Stien som
har gjort Axonet oppmerksom på denne flotte utnevnelsen. 
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Dysport®  
(Clostridium botulinum type A toksin-hemagglutininkompleks)

300 U
Er nå også tilgjengelig i

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Oppskriftsprodukt 

fra 1. november 2021 | Artikkelnummer: 048623

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

Indikasjoner: 
• Symptomatisk behandling av fokal spastisitet i øvre lemmer  

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

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

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

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

Les mer i felleskatalogen.

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB   
Tel. +46 8 451 60 00, Färögatan 33, S-164 51 Kista, SWEDEN
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Fremskreden Parkinsons sykdom

AbbVie AS. Postboks 1, 1330 Fornebu. Telefon:  67 81 80 00, www.abbvie.no. © 2020 AbbVie. All rights reserved.
NO-DUOD-210006 . 1.0. Mars 2021 - ORD 4914

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®

• Mer enn 15 1

•  Mer enn 1600 2-16

•  
sammenlignet med oral behandling17

Referanser:
1. Duodopa SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.8, 6.5 og 9,  sist oppdatert 21.10.2020. 2. Nyholm D, Nilsson R, Dizdar N et al 2005 
Neurology 64:216-23. 3. Nilsson D, Nyholm D, Aquilonius SM, 2001 Acta Neurologica Scandinavia 104:343-8. 4. Nyholm D, 

 



Nevropodden er lansert!

Av Lise Elveseter, Karoline Haslum og Jeanette Koht

Nå er Nevropodden ute på podcastapper, Spotify og direktestrømming fra internett på
nettsidene til Podbean. Det er bare å søke opp ordet «Nevropodden» så dukker den opp
på din mobil! Dere finner oss også på Instagram og Facebook under Nevropodden.

Vi er tre leger som lager denne podcastsserien: Lise Elveseter, Karoline Haslum og
Jeanette Koht. Vi har gitt ut sju episoder og håper på å holde på i mange år fremover med
å spille inn samtaler om faget vårt, sammen med fine gjester. Vi er to som intervjuer, og
har oftest med en gjest, men enkelte ganger sitter også vi tre i studio og prater. Gjestene
våre vil som oftest være fra eget fag, men vi inviterer også kolleger fra pediatri, nevro-
kirurgi, nevrofysiologi, onkologi og andre som kan lære oss noe om faget vårt. Vi har en
lang liste med temaer vi har lyst å dekke.

Hvordan blir episodene til?
Ingen av oss har jobbet med et sånt prosjekt før, og det har vært mye nytt å sette seg inn
i. Det har vært en bratt læringskurve i en teknisk verden ingen av oss kjente fra før, men
som vi nå føler at vi behersker ganske bra. Vi gjør absolutt alt selv, som å planlegge, spille
inn episoder, redigere lyd og legge ut episodene.

Nevropodden studio.

Vi hadde idéen for cirka ett år siden og var heldige
å få tilslag på en søknad om utdanningsmidler fra
OUS. Med god støtte fra avdelingen, hjelp med
logo, jingle og diskusjoner med kolleger, så var
vi godt i gang. Alle vi spurte om å være med på
de første intervjurundene, sa ja. De var også for-
beredt på å være litt prøvekaniner, og det var vi
glade for, for noen av innspillingene gikk regel-
rett skeis, enten var det lyd eller så ble ikke spørs-
målene gode nok, og enkelte ganger var heller
ikke intervju-objektet så fornøyd. Så da gikk vi på
nye intervjuer og vi håper og tror at resultatet har
blitt godt nok.

Karoline Haslum og Jeanette Koht snakker med barnelege
Anette Ramm-Pettersen om barnenevrologi.

Alle som intervjues, får en
Nevropodden-kopp.

N e v r o l o g n y t t1716



Ingen av oss har erfaring med å sitte i studio,
og ingen var vant til å høre sin egen stemme.
Vi har jobbet godt sammen og det har vært
gode diskusjoner. Det har til tider blitt lange
messengertråder med småpirk og flere redi-
geringsrunder på episodene for å få et godt
produkt. Vi har brukt både kvelder og netter
til å få til dette prosjektet, men vi har hatt det
fryktelig gøy. I slutten av november hadde vi
også en lanseringsfest.

Målgruppe og spredning
Vi mener nevrologifaget egner seg godt for å
lage podcast, og vi har vært heldige med at så
mange entusiastiske kolleger har ønsket å
komme til studio for å bli intervjuet. Så langt
har vi spilt inn omtrent 20 episoder, og jobber
nå på spreng med redigering. Vi planlegger
omtrent to episoder i måneden fremover.
Som podcastprodusenter får vi påminnelser
om hvor mange nedlastinger vi har, og enkelte
ganger oppmuntringer i form av et digitalt diplom. Episodene har i skrivende stund over
3000 nedlastinger og flere episoder er delt i pasientforeninger og blant sykepleier. Vi
tenkte først og fremst at målgruppen er LIS i nevrologi, men vi ser fra nedlastningene og
kommentarene i sosiale medier at mange av episodene også er interessante for andre
utenfor vårt egen fag.

Vi håper i alle fall at yngre kolleger kan ha nytte av denne podcasten. Faget vårt kan til
tider være krevende og vanskelig å få oversikt over, så vi prøver gjennom denne podcasten
å bidra med å tilgjengeliggjøre faget for flere, og også gjøre det lettere å lese videre på
egenhånd. 

Diplom for våre første
2000 nedlastinger. 

Programledere for Nevropodden.

Vi håper dere har lyst til å høre på oss og at dere sprer podcasten videre til kolleger!
Kom gjerne med tilbakemeldinger enten på epost, Instagram eller Facebook. Vi blir
veldig glade for delinger og videreformidling av Nevropodden også i sosiale medier.

Hvem er vi?
Redaksjonskomiteen består av Jeanette Koht (nevrolog), Lise Elveseter (LiS) og
Karoline Haslum (LiS) som alle jobber ved Nevrologisk avdeling, OUS. 

Logoen er laget av Tilde Rasmussen, og jinglene som du kan høre på
episodene er laget av Christoffer E. Hørbø og Arne Brean (lytt etter så
hører du både MR og EMG lyder!).

God lytting! 

                                Instagram: www.instagram.com/nevropodden
                                Mail: nevropodden@gmail.com
                                Nettsted: http://neurology.podbean.com

N e v r o l o g n y t t1918
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For mer informasjon om 
neuroscience skann QR-koden 
for registrering til vårt nyhetsbrev

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

Vi forsker innen 
Neuroscience

    
   

    

  
    
      

Funksjonelle lidelser trenger 
gode nettsider og informasjon

Av arbeidsgruppen for funksjoneller lidelser ved OUS: Erlend Bøen, 
Sigrid Svalheim, Line Sveberg, Torbjørn Elvsåshagen og Jeanette Koht

Nettsidene neurosymptoms.org er gode nettsider å bruke når vi har pasienter med
funksjonelle lidelser. Disse nettsidene er på engelsk og også oversatt til noen andre
språk, men ikke norsk. Dette er oversiktlige, informative nettsider, med kasustikker,
forklarende tekster, pasiententinformasjon og også informasjon om behandling for 
en rekke funksjonelle lidelser (se nettsidene). Jon Stone, professor på universitetet 
og sykehuset i Edinburgh, har doktorgrad på funksjonelle lammelser. Han har arbeidet
med funksjonelle lidelser siden sin doktorgrad i 2005 og har bygget opp disse nett-
sidene. Han er en meget god foredragsholder og har skrevet mange vitenskapelige 
artikler om disse sykdommene. 
Det er viktig at våre pasienter får informasjon også på norsk og at vi har større kunn-
skap og informasjon om disse lidelsene, som samlet er relativt hyppig forekommende.
Vi har nylig kontaktet Jon Stone om oversettelse av nettsidene til norsk, og er nå i
gang med dette arbeidet.
På bildet under sitter vi digitalt pålogget og fordeler arbeidsoppgaver. Er det flere som
ønsker å bidra i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med gruppa som er i gang med
arbeidet.
Link til nettsidene: https://www.neurosymptoms.org/en_US/

Arbeidsgruppen i digitalt møte. Sigrid Svalheim på hovedbildet. 
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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

 
 

Norsk Nevrologisk Forening
Kvalitetsutvalget
2019 utgave X

Norsk nevrologisk forening
The Norwegian Neurological Association

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 styret i NNF. 

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
gledelig jul og et godt

nyttår!
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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

Beklager!
jubileumsfesten er utsatt

på ubestemt tid!



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 37

I quiz nr 37 fikk dere som tips at forfatteren ikke bare er en kvinne, men også en kvinne
med klare feministiske elementer i sin litteratur. Utdraget handlet om en gammel person
på et pleiehjem som besøkes av en yngre kvinne, og en pleier forteller om en episode
der den gamles bevissthetstilstand ble brått endret når en bestemt sang ble spilt i bak-
grunnen: 

“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.”

Quizredaksjonen har i senere utgaver av Axonet forsøkt å piske opp stemningen og
erte bladets tradisjonelle leserskare når visse gjestelesere triumferer gang på gang.
Vinner denne gangen bedyrer at hun er «vaskeekte nevrolog». Seierspallen ble: 

1. Trine Haugsand
2. Ragnar Solhoff
3. Rune Midgard

Solhoff, som ikke hadde ikke tatt av seg jakken før han sendte svar på quizen denne
gangen, kom med den fyldigste svarteksten: 

Vi skal til Skottland, til forfatteren Ali Smith, som utga «Autumn» i 2016. Daniel Gluck
er en 101 årig tidligere sangforfatter, som hyppig besøkes av sin tidligere nabo
Elisabeth Demand. Romanen ble kjent som den første «post-Brexit novel».

Riktigere kan det ikke bli - nevrolitterær heder og ære til alle tre!

Nevrolitterær quiz nr. 38

For et par numre siden var quizoppgaven et utdrag fra «Infinite Jest» fra 1996 av
den amerikanske forfatteren David Foster Wallace, der en rekke nevroanatomiske
begreper ble brukt for å beskrive en større universitetsbygning. Men Wallace var 
på ingen måte den første til å bruke slike kroppslige metaforer om bygninger og
infrastruktur, også fra nervesystemet. Vi skal til en klassiker i norsk lyrikk, og 
utdraget blir svært kort: 

Telefonkablenes nervefibre.
Gassledningenes hule blodårer.
Kloakker.

Hvilket dikt av hvilken dikter? Send ditt svar så fort som råd er til Axonets 
quizredaksjon på lasse.pihlstrom@gmail.com! 

Vi minner om at i 2020 sendte Unn Ljøstad inn riktig svar på selveste julaften. 
Det finnes altså ingen dager som er for hellige for den Nevrolitterære quizen!
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 V i  g r a t u l e r e r

Vi gratulerer

Disputas Maria Carlsson 
Maria Carlsson disputerte ved UiT Norges arktiske universitet fredag 12. november.
Avhandlingens tittel er “Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general
population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The
Tromsø Study”. Vi gratulerer!

Fra venstre: Professor/hovedveileder Ellisiv B. Mathiesen, overlege ved Nordlandssykehuset og
ph.d. Maria Carlsson, biveileder/førsteamanuensis Stein Harald Johnsen og biveileder/professor
Tom Wilsgaard. 
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Disputas Margrete Langmyhr  
Margrete Langmyhr disputerte ved Universitetet i Oslo 7. desember med avhand-
lingen «nvestigating the molecular genetics of sporadic Parkinson's disease».  

Vi gratulerer!

Fra venstre: Biveiledere Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm, Margrete Langmyhr og hovedveileder
Mathias Toft. 

Forsberg og Aulies legat   
Einar August Høgestøl ved OUS ble tildelt det
tradisjonsrike Forsberg og Aulies legat for 2021.
Midlene skal brukes på å øke internasjonalt 
samarbeid med Leiden Universitet i Nederland
for å kombinere avansert MR-forskning og 
kognitive tester på pasienter med multippel 
sklerose og andre hjernesykdommer.

Vi gratulerer!
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Axonet ønsker alle en gledelig jul
og et godt nyttår!



Avsender
Trykk-Service AS
Pb 4024 Gulskogen
3005 Drammen 


