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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

Det går mot nyttår igjen, og mediene er fulle av tibakeskuende kavalkader og kåringer. I år
skal vi attpåtil endre tredje siffer i årstallet og gå inn i 20-årene. Dermed blir det naturlig å
se tilbake på et helt tiår, der vi opplevde blant annet terroren 22.juli, valget av Donald
Trump, flyktningekrise, klimakrise og politisk polarisering.

Også i nevrologien har vi gjennom 2010-tallet sett store omveltninger på mange områder -
heldigvis gjerne med mer udiskutabelt positivt fortegn enn i verden for øvrig. Tenk bare på
hvilke muligheter vi hadde innen trombectomi, MS-behandling eller genetisk diagnostikk
tilbake i 2009. For oss nevrofolk er riktignok denne nyttårskavalkaden bare en rolig opp-
varming til en langt større markering med et uttalt retrospektivt perspektiv. I 2020 feires 
foreningens 100-årsjubileum, og dermed det skal godt gjøres å komme utenom Nansen og
Monrad-Krohn det nærmeste året.

Mitt håp er at vi også skal huske på å snakke om fremtiden. Det er jo den vi har mulighet til
å gjøre noe med. Hvor vil vi være om ti år - eller 100? Det er sannsynlig at medisinske frem-
skritt vil bidra til bedre behandling mot mange nevrologiske sykdommer. Men også den ge-
nerelle samfunnsutviklingen påvirker hjernehelsen.

"[S]ed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de
tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle 
dager." Slik skrev Sigrid Undset om menneskenes hjerter, mens hun naturligvis egentlig
mente menneskenes hjerner. Forsøker man å se ti eller 100 år inn i fremtiden, kan man imid-
lertid spørre seg om ny teknologi vil endre hjernen på mer grunnleggende måter enn både
Undset og andre hittil har kunnet drømme om.

De store omveltningene vi ser tilbake på, kan man tross velge å definere inn under Undsets
paradigme. Når teknologien snart gir oss en mye større kraft til å endre oss selv og våre livs-
betingelser fundamantalt, oppstår noen verdivalg der det blir viktigere enn noensinne å 
erkjenne at det er hjernen som er mennesket. Derfor bør nevrologer være tidlig ute med å
diskutere disse store spørsmålene - både med hverandre og andre.

Ønsker alle et god jul og ikke minst et godt nytt tiår og en god start på det andre hundreåret
i NNFs historie!

Lasse
lasse.pihlstrom@gmail.com

Redaktør3
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Det kommer mange positive spin-off-effekter av tilpasningene vi må gjøre i hverdagen.
Kursundervisningen i spesialistutdanningen har hengt lenge. Men det ser nå ut til at dette
kan få litt medfart av covid-19. Universitetene har på meget kort tid lagt om undervis-
ningen for medisinstudentene. Med de samme verktøyene jobber vi nå for å arrangere en
rekke kurs til høsten slik at vi kan få tatt igjen litt av etterslepet med kursene både i den
nye og gamle ordningen. 

Dersom smittesituasjonen er slik at vi kan arrangere Nevrodagene til høsten, blir det i en
komprimert versjon over to dager 29.10. og 30.20. I tillegg blir det flere komitémøter
28.10., og vi oppfordrer alle til å komme til Oslo denne dagen og delta på kveldsmøtene
som legges til denne kvelden. Torsdag 29.10. er selveste 100-årsdagen til NNF med års-
festen i Oslo rådhus om kvelden. Men dersom smittesituasjonen ikke tillater denne typen
arrangement med helsepersonell i oktober, skyves både Nevrodagene og årsfesten til uke
11 neste år. 

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt med stor fleksibilitet rundt omleggingen
av Nevrodagene. Og ikke minst fortjener arrangementskomiteen for Vårmøtet i Bergen
og foredragsholderne ekstra takk for at de stiller opp neste år i stedet – 10 år etter at
Vårmøtet sist var i Bergen.

Det politiske arbeidet for å styrke hjernehelsefeltet har hatt en fin utvikling denne våren
til tross for covid-19. Nasjonal satsning på hodepine har vært en av sakene vi har holdt i.
Rett før reisevirksomheten stengte ned var vi på Dansk hovedpinecenter i København
sammen med Stortingets Helse- og omsorgskomité. Vårt budskap om styrking av helse-
tjenesten for hodepine i alle landets regioner virket å nå godt fram hos disse helsepoliti-
kerne. Rapporten om hodepineorganisering er levert fra partnerskapet i Helsedirektoratet
til HOD. Det videre utredningsarbeidet kan trolig komme i gang ganske snart. Vi har
også vært involvert i en rekke andre hjernehelsesaker, blant annet handlingsplan for kli-
nisk forskning. Men vi er utålmodige etter å ta tak i flere saker framover.
Hjerneovervåking er en av sakene som kommer først. Symposiet om hjerneovervåking
er utsatt til oktober, men vi jobber videre med dette feltet imens. Og vi har mange andre
saker på blokken. 

Det er viktig at alle får mulighet til å spille inn forslag til tiltak. Vi har fått inn en del for-
slag så langt, og vi vil oppfordre til at flere sender inn tematisk samlede notater på 2-3 si-
der om tiltak innen felt dere mener partnerskapet for hjernehelse i Helsedirektoratet bør
ta tak i. Denne oppfordringen får dere også på medlems-epost. 

Ønsker alle en fortsatt fin vår og forsommer!
Vennlig hilsen
Anne Hege

 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
"En må innrømme at det ikke var noe som tydet på at våre medborgere kunne vente seg
det som hendte den våren." Sitatet i Albert Camus' bok "Pesten" i Johannes Skancke
Martens' oversettelse passer godt denne våren. 

12. mars skulle være en merkedag for norsk nevrologi med feiring av 100-årsjubileet til
NNF – den første av en rekke markeringer gjennom året. Men 12. mars blir av helt andre
grunner historisk med nedstengingen av det norske samfunnet på grunn av koronaviruset
SARS-CoV-2. 

Mye er endret gjennom ukene som er gått. Det er på kort tid gjort store omstillinger.
Covid-19 har fått prege nevrologien på ulike vis. Avdelingene endret raskt driften og la
om møter og polikliniske konsultasjoner på video eller telefon. Vaktarbeid og visittgang
med smitteutstyr ble rutine flere steder. Avdelingslederne har imponert med sin handle-
kraft. 

Legeforeningen har også tatt ansvar i dugnaden for best mulig håndtering av pandemien
i helsevesenet. NNF har bidratt inn sentralt via fagaksen i Legeforeningen med råd opp
mot helsemyndighetene og samlet nevrologirelaterte råd som formidles gjennom for-
eningens kanaler. Vi setter stor pris på bidrag fra medlemmene i dette arbeidet, og opp-
fordrer til at dugnaden med å samle kunnskap og råd knyttet til nevrologi og covid-19
fortsetter.

Vårt fagmiljø har fått klinisk erfaring med covid-19. Pasienter har vært innlagt med nev-
rologiske symptomer som debutsymptom. Det er flere som anbefaler testing med tanke
på covid-19 ved akutte nevrologiske symptomer selv om det ikke er typiske infeksjons-
tegn. Og vi blir i økende grad involvert i oppfølgingen av pasienter med nevrologiske
komplikasjoner av gjennomgått covid-19. Flere nevrologer arbeider for tiden i korona-
kohorter på sykehusene. Smitteverntiltakene har hatt god effekt, og vi ser ut til å slippe
mye lettere unna enn dr. Rieux i "Pesten". 

Med covid-19 kommer det også en ny forskningsfront. På kort tid er det rigget mange
forskningsprosjekter knyttet til pandemien. Nevrologene er involvert i ulike prosjekter
inkludert kliniske randomiserte intervensjonsstudier, registerbaserte studier samt helse-
tjenesteforskning. Jeg vil takke for god oppslutning om den nasjonale studien som nå
dras i gang. EAN har også tatt initiativ til å samle data fra ulike land i register. Vi håper
mange deltar også her. 
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Nevrolognytt
Politisk arbeid i hjernehelsefeltet
Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget og Norges ambassadør i Danmark besøkte
i februar Dansk hovedpinecenter i København, der direktør for senteret, professor
Rigmor Jensen, var vertskap. NNF-leder Anne Hege Aamodt deltok også på vegne
av foreningen - og som hodepinespesialist. Dette er et felt der NNF samarbeider
med Norsk forening for allmenmedisin, Barnelegeforeningen, brukerorganisasjoner
og Hjernerådet i partnerskapet for oppfølgingen av Nasjonal hjernehelsestrategi 
- se også Lederen har ordet, side 4 og 5.

Bildet viser representanter fra et bredt utvalg av Legeforeningens fagavdeling og fagmedisinske foreninger.

Nasjonale konferanse om hjertet og hjernen

Professor David Russell har vært drivkraften bak denne nasjonale konferansen, som i februar 
gikk av stabelen for 5. gang. Bildet viser åpningen av konferansen ved Helse- og omsorgskomiteens
leder, Geir Jørgen Bekkevold.Hold av datoen!



Nevrodagene 2020

Andre uken i mars skulle Ingeniørenes hus igjen fullpakkes av oppstemte nevrologer fra hele landet
for Nevrodager, med jubileumsfest og det hele. Slik ble det ikke. Men et halvt styre var på plass og
sendte dette bildet med den lakoniske teksten "Litt amputert deltakelse på Nevrodagene 2020". 

Påskekyllingen på OUS har hvertfall fått Solo og Kvikk-Lunsj,
men får den det i seg med munnbind om nebbet?

Koronatid i nevro-Norge

N e v r o l o g n y t t8 9



N e v r o l o g n y t t10 11

Underholdende glimt fra norsk nevrologi
ønskes til NNFs jubileumsbok!
I forbindelse med Norsk nevrologisk forenings 100-årsjubileum i 2020 skal 
det lages en illustrert bok for et bredt publikum om fagets og foreningens 
historie. Vi ønsker at boken skal speile mangfoldet i norsk nevrologi gjennom
tidene og i hele landet og samtidig være underholdende og interessant for den
generelle leser.

Vi inviterer med dette alle medlemmer som kunne tenke seg å bidra, til å
sende inn korte tekster om morsomme anektoder, spesielle personer eller inter-
essante fakta fra nevrologihverdagen før og nå. Slike små, underholdende
"snutter" vil plasseres i egne rammer spredt i boken.

Send gjerne forslag til korttekst til redaktørene Espen Dietrichs (espen.die-
trichs@medisin.uio.no) og Lasse Pihlstrøm (lasse.pihlstrom@gmail.com)!

Redaktørene må gjøre et endelig utvalg av stoff utifra mange hensyn, 
og innsendelse er ingen garanti for at bidraget kommer med i boken. 
Bidragsytere vil ikke ha navnet sitt knyttet til den enkelte tekst, men listes 
opp felles i begynnelsen av boken.

Bleke, men fattede. Det ble ikke hyttetur for Espen Benjaminsen og Petter Bøckmann denne påsken.
Sistnevnte er en av to nevrologiske LIS ved NLSH Bodø som blir overført medisinsk avdeling for å
tjenestegjøre på den nyopprettet covid-posten.

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.
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AJOVY «Teva»
Migrenemiddel,CGRP-hemmer.  ATC-nr.: N02C D03                                                                                                           
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 225 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Fremanezumab 225 mg, L-histidin, 
L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, dinatriumetylendi-amintetraeddiksyre (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 doser-
ing) 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: Dosejuster-
ing 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 innholdssto�ene.
Forsiktighetsregler: Ved overfølsomhet: Seponering skal vurderes og hensiktsmessig behandling initieres. Hjerte/kar: Sikkerhets-
data er ikke tilgjengelig. Pasienter med visse alvorlige kardiovaskulære sykdommer ble ekskludert fra kliniske studier. Natrium: Inne-
holder <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 e�ekter 
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 e�ekt på fertilitet.
Bivirkninger: Alle lokale reaksjoner på injeksjonsstedet var forbigående og primært av mild til moderat alvorlighetsgrad. 
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige 
Generelle Smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet.
Vanlige 
Generelle Pruritus på injeksjonsstedet
Mindre vanlige 
Generelle Utslett på injeksjonsstedet

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.
Egenskaper: Klassifisering: Humanisert monoklonalt antisto� ( ). Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til kalsitonin-genre-
latert peptid (CGRP) og blokkerer begge CGRP isoformene ( - og -CGRP) fra å binde seg til CGRP-reseptoren. Nøyaktig virkning-
smekanisme ved migrene er ukjent, men det antas at migreneforebygging oppnås av modulasjonse�ekten på trigeminussys-temet. 
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 prote-
olyse 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.

Sist endret: 14.06.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 28.11.2019
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injeksjon 225 mg/1.5 mL

AJOVY® er indisert til forebygging av migrene hos  
voksne som har minst 4 migrenedager per måned.  
De vanligst rapporterte bivirkningene var reaksjoner  
på injeksjonsstedet.1,3,4

Individuell refusjon for AJOVY® kan nå søkes gjennom HELFO.2 

NYHET! Individuell refusjon 
CGRP-hemmeren AJOVY® (fremanezumab)  
er tilgjengelig for individuell refusjon for 
voksne med kronisk migrene og som har feilet 
på minst 3 forebyggende behandlinger.1,2

Refusjonsberettiget bruk:2 ICD-10: G43 / ICPC-2: N89 
Kronisk migrene som definert i ICHD-32 
• Minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst  
 8 er migrenedager. 
• Krav om tidligere forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike  
 legemiddelklasser. 
• Søknad fra spesialist i nevrologi eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 
• Pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) skal ha gjennomført  
 medikamentavvenning. Dette skal dokumenteres i søknaden. 
• Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker.  
 Pasienter som ikke opplever e�ekt skal avslutte behandlingen

Referanser: 1. AJOVY preparatomtale 28.11.2019, avsnitt 4.1, 4.2 og 4.8, www.felleskatalogen.no 2. Refusjonsbetingelser, 
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/
virkesto�er/fremanezumab 3. Dodick DW, Silberstein SD, Bigal ME, et al, E�ect of Fremanezumab Compared With Placebo 
for Prevention of Episodic Migraine, A Randomized Clinical Trial, JAMA 2018;319(19):1999-2008. 4. Silberstein SD, Dodick DW, 
Bigal ME, et al, Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine, N Engl J Med 2017;377:22:2113-22. NO
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Så tett satt vi før! Pre-korona intimitet på Rikshospitalet og Domus Medica, OUS. 
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Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset 

Fra venstre Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Maria Holand, Kristin Berg Pettersen,
Diana Hristova Berg og Ida Bakke

Blant de som deltok på simulering
av slagalarm ved Covid-19 var
radiograf Monika Emilsen, lege
nevrologi Aksel Zahl-Holmstad,
mottakssykepleier Sander
Benjaminsen, nevrosykepleier
Gøril Kristiansen og markør/helse-
sekretær May Lise Hansen (noen
godt dekket av smittevernutstyr, og
andre ikke synlige i det hele tatt!)

Team slagalarm ved Nordlandssykehuset Bodø har som et av flere sykehus startet simu-
leringer av slagalarm i smittevernutstyr. Team slagalarm er et tverrfaglig team som over
år har arbeidet med det akutte tilbudet for slagpasienter. For å få på plass en ny prosedy-
re for mottak av slagpasienter med Covid-19 har teamet samarbeidet med lege-i-front i
mottaket, bioingeniører, portører og smittevernseksjonen og kollegaer på avdelingene.
Simuleringen inkluderer pasientforløpet fra ambulanse ankommer akuttmottaket, via
undersøkelse og behandling på CT-laben, og frem til pasienten er klar for å flyttes til
den nye pandemisengeposten.



Duodopa AbbVie
Antiparkinsonmiddel.   ATC-nr.: N04B A02

C  INTESTINALGEL: 1 ml inneh.: Levodopa 20 mg, karbidopa 5 mg (som 
monohydrat), karmellosenatrium, renset vann. Indikasjon: Frem-
skreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske 
fluktuasjoner og hyper-/dyskinesi når andre tilgjengelige kombi-
nasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt 
tilfredsstillende resultater. Administrering: Gel til kontinuerlig 
intestinal administrering ved hjelp av transportabel pumpe direkte 
inn i duodenum eller øvre jejunum, via en midlertidig nasointestinal 
sonde eller en permanent perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) 
og en indre intestinal sonde. Alternativt kan radiologisk gastro- 
jejunostomi vurderes hvis PEG ikke er egnet. Dosering: Total døgn-
dose består av morgenbolusdose, kontinuerlig vedlikeholdsdose og 
ekstra bolusdoser, administrert i løpet av 16 timer. Gjennomsnittlig 
anbefalt daglig dose av Duodopa: 100 ml, inneholdende 2 g levodopa 
og 0,5 g karbidopa. Maks. anbefalt daglig dose: 200 ml. I svært 
sjeldne tilfeller kan en høyere dose være nødvendig. Transabdominal 
tilgang og dosejusteringer skal gjøres i samarbeid med en nevro-
logiklinikk. Midlertidig nasoduodenal/nasojejunal sonde bør 
vurderes for å avgjøre om pasienten responderer positivt på behand-
lingsmetoden før en permanent PEG med jejunal sonde (PEG-J) 
settes inn. Tilfeller der legen mener denne vurderingen ikke er 
nødvendig, kan man avstå fra den nasojejunale prøveperioden og 
behandling startes direkte med plassering av PEG-J. Dosen justeres 
individuelt til optimal klinisk respons, dvs. maksimering av funk-
sjonell «on»-tid og minimering av antall og varighet av «off»-
episoder (bradykinesi) og minimering av «on»-tid med invalidiserende 
dyskinesi. Initialt som monoterapi. Ved behov kan andre legemidler 
mot Parkinsons sykdom tas samtidig. Bolusdose om morgenen: 
Administreres med pumpe for raskt å komme opp i terapeutisk 
dosenivå (innen 10-30 minutter), og baseres på tidligere morgen-
inntak av levodopa + volumet til å fylle sonden. Total morgendose er 
vanligvis 5-10 ml, tilsv. 100-200 mg levodopa. Bør ikke overskride 15 
ml (300 mg levodopa). Kontinuerlig vedlikeholdsdose: Justerbar i trinn 
på 2 mg/time (0,1 ml/time) og beregnes ut fra tidligere daglige inntak 
av levodopa. Dersom tilleggsmedisiner seponeres bør dosen 
justeres. Dosen tilpasses individuelt og bør holdes i intervallet 1-10 
ml/time (20-200 mg levodopa/time), og er vanligvis 2-6 ml/time (40-
120 mg levodopa/time). Ekstra bolusdoser kan gis ved hypokinesi i 
løpet av dagen, vanligvis 0,5-2 ml. I sjeldne tilfeller kan en høyere 
dose være nødvendig. Dersom behovet for ekstra bolusdoser over-
stiger 5 ganger pr. dag bør vedlikeholdsdosen økes. Etter innledende 
doseinnstilling bør samtlige doser finjusteres i løpet av noen få uker. 
Kan administreres om natten om nødvendig, i tillegg til dagtid. Etter 
en periode med tilfredsstillende behandling, kan lavere dose gi en 
tilfredsstillende klinisk respons. Behandling med permanent sonde 
kan avbrytes når som helst ved å trekke ut sonden og la såret gro. 
Behandling bør deretter fortsette med orale legemidler inkl. 
levodopa/karbidopa. Spesielle pasientgrupper: Dosetitrering bør 
gjennomføres med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt 
nyre- og leverfunksjon. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant 
og anbefales ikke. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C 
(i kjøleskap). Beskytt kassetten mot lys. Kun til engangsbruk. Uåpnet: 
15 uker holdbarhet. Kan brukes inntil 16 timer når det er tatt ut fra 
kjøleskapet. Ubrukte rester og tomme/brukte kassetter bør leveres 
til apotek for destruksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
levodopa, karbidopa eller noen av hjelpestoffene, trangvinkel-
glaukom, alvorlig hjertesvikt, alvorlig hjertearytmi, akutt slag. Ikke-
selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere må sepo-
neres minst 2 uker før oppstart. Duodopa kan gis samtidig med 
produsentens anbefalte dose av en selektiv MAO-B-hemmer. 
Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, 
hypertyreose og Cushings syndrom. Siden levodopa kan aktivere 
malignt melanom, bør ikke preparatet brukes ved mistenkt udiagno-
stisert hudlesjon eller tidligere melanom. Forsiktighetsregler: 
Anbefales ikke ved legemiddelinduserte ekstrapyramidale reak-
sjoner. Bør administreres med forsiktighet ved alvorlige kardio-
vaskulære eller lungesykdommer, bronkialastma, nyre-, lever- eller 
endokrin sykdom eller anamnese med magesår eller kramper. 
Hjertefunksjon bør kontrolleres spesielt nøye ved tidligere hjerte-
infarkt med fortsatt atrieknute eller ventrikulære arytmier i perioden 
med innledende dosejusteringer. Regelmessig kontroll av lever-, 
hematopoetisk-, kardiovaskulær- og nyrefunksjon anbefales ved 
langvarig behandling. Det kan være nødvendig å nedjustere dosen for 
å unngå levodopainduserte dyskinesier. Mentale forandringer: 
Pasienter bør kontrolleres nøye for utvikling av mentale forandringer, 
depresjon med selvmordstendenser, atferdssymptomer på impuls-
kontrollforstyrrelser som patologisk spillavhengighet, økt libido, 
hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, 
over-spising, tvangsmessig spising og ved andre alvorlige mentale 
forandringer. Forsiktighet utvises ved tidligere eller nåværende psy-
kose. Antipsykotika: Utvis forsiktighet ved samtidig administrering av 

antipsykotika med dopaminreseptorblokkerende egenskaper, spe-
sielt D2-reseptor-antagonister. Pasienten bør observeres nøye for 
avtagende antiparkinsoneffekt eller forverring av symptomer. 
Åpenvinkel-glaukom: Forsiktighet utvises ved kronisk åpenvinkel-
glaukom. Kontroller nøye for endringer i intraokulært trykk. Orto-
statisk hypotensjon: Preparatet kan indusere dette og gis med for- 
siktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi orto- 
statisk hypotensjon. Duodopa kan ha stor påvirkning på evnen til å 
kjøre bil og bruke maskiner. Utvis forsiktighet ved bilkjøring og bruk 
av maskiner pga. søvnighet og plutselig innsettende søvn samt 
svimmelhet. MNS-lignende symptomkompleks ved brå seponering: 
Et symptomkompleks som ligner MNS, med omfattende muskel-
stivhet, økt kroppstemperatur, mentale forandringer og økt serum-
kreatinfosfokinase, er rapportert ved brå seponering. Pasienten bør 
observeres nøye når dosen av levodopa/karbidopakombinasjoner 
brått reduseres eller seponeres, spesielt hvis pasienten får anti-
psykotika. Pasienter med Parkinson har høyere risiko for å utvikle 
melanom. Ved behov for generell anestesi kan behandling fortsette 
så lenge pasienten kan innta væske og legemidler peroralt. Dersom 
behandlingen må avbrytes midlertidig, kan samme dose som før på-
begynnes så snart peroralt inntak av væske er tillatt. Duodopa 
inneholder hydrazin, et nedbrytningsprodukt av karbidopa som kan 
være gentoksisk og mulig kreftfremkallende. Klinisk betydning av 
gjennomsnittlig hydrazineksponering på opptil 4 mg/dag, med maks. 
8 mg/dag er ikke kjent. Interaksjoner: Antihypertensiver, trisykliske 
antidepressiver, antikolinergika, dopaminreseptorantagonister (noen 
antipsykotika og antiemetika), benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin, 
papaverin, selegilin, COMT-hemmere, amantadin og sympatomi-
metika kan gi bivirkninger og/eller redusert terapeutisk effekt ved 
samtidig bruk av levodopa/Duodopa. Levodopa kan danne chelater 
med jern i mage-tarmkanalen som medfører redusert absorpsjon av 
levodopa. Absorpsjon av levodopa kan påvirkes hos pasienter på 
proteinrik diett. Dosejusteringer av levodopa og/eller andre medi-
kamenter kan være nødvendig for å forhindre uønskede hendelser. 
Legemiddelrelaterte bivirkninger: Svært vanlige ( 1/10): Kvalme, for-
stoppelse, ortostatisk hypotensjon, dyskinesi, angst, depresjon, 
insomni, vekttap, fall. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Anemi, abdominal 
distensjon, diaré, munntørrhet, dysgeusi, dyspepsi, dysfagi, flatulens, 
oppkast, uregelmessig hjerterytme, hypertensjon, hypotensjon, kon-
taktdermatitt, hyperhidrose, perifert ødem, pruritus, utslett, dyspné, 
orofaryngeale smerter, pneumoni etter aspirasjon, muskelspasmer, 
nakkesmerter, svimmelhet, dystoni, hodepine, «on-off»-fenomen, 
parestesi, polynevropati, somnolens, synkope, tremor, inkontinens, 
urinretensjon, unormale drømmer, agitasjon, desorientering, hallu-
sinasjon, impulsiv atferd, psykotisk lidelse, søvnanfall, søvnforstyr-
relser, vektøkning, økt nivå av aminosyrer (økning i metylmalonsyre), 
økt homocystein i blodet, redusert appetitt, vitamin B6-mangel, 
vitamin B12-mangel, fatigue, smerter, asteni. Mindre vanlige ( 1/1000 
til <1/100): Leukopeni, trombocytopeni, økt spyttsekresjon, palpita-
sjoner, flebitt, alopesi, erytem, urticaria, brystsmerter, dysfoni, 
ataksi, kramper, gangforstyrrelse, kromaturi, gjennomført selvmord, 
demens, desorientering, eufori, frykt, økt libido, mareritt, selvmords-
forsøk, trangvinkelglaukom, blefarospasme, dobbeltsyn, iskemisk 
optikusnevropati, tåkesyn, malaise. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): 
Bruksisme, misfarget spytt, glossodyni, hikke, misfarget svette, ma-
lignt melanom, unormalt åndedrett, priapisme, unormale tanker. 
Ukjent frekvens: Anafylaktisk reaksjon, Dopaminergt dysregulerings-
syndrom. Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger: Svært 
vanlige ( 1/10): Abdominal smerte, overflødig granulasjonsvev, 
postoperativ sårinfeksjon, komplikasjoner ved innsetting av sonde-
utstyret1, erytem på innsettelsesstedet, postoperativ væsking, inn-
grepssmerter, reaksjon på inngrepsstedet. Vanlige ( 1/100 til <1/10): 
Abdominalt ubehag, smerter i øvre abdomen, peritonitt, pneumo-
peritoneum, cellulitt på innsettelsesstedet, postoperativ infeksjon, 
dislokasjon av sondeutstyret, blokkering av sondeutstyret, gastro-
intestinal stomikomplikasjon, smerter på innsettelsesstedet, post-
operativ ileus, postoperativ komplikasjon, postoperativt ubehag, 
postoperativ blødning. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Besoar, 
iskemisk kolitt, gastrointestinal iskemi, gastrointestinal obstruksjon, 
tarminvaginasjon, pankreatitt, blødning i tynntarmen, sår i tynn-
tarmen, perforasjon i tykktarmen, postoperativ abscess. Ukjent 
frekvens: Mageperforasjon, gastrointestinal perforasjon, iskemi i 
tynntarmen, perforasjon i tynntarmen. Overdosering/forgiftning: Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for levodopa og dekarboksylase 
hemmer N04B A02 på www.felleskatalogen.no. Pakning og priser:  
7 x 100 ml (Varenr. 095314) kr 7779,40. Reseptgruppe: C. Refusjon: 
Blå resept Refusjonsberettiget bruk: Se indikasjon. Refusjonskode: 
ICPC: N87 Parkinsonisme ICD: G20 Parkinsons sykdom, G21 
Sekundær parkinsonisme. Utdrag basert på FK-tekst sist endret: 
15.10.2019. Basert på SPC sist godkjent av SLV 18.12.2017. For 
oppdatert pris se felleskatalogen.no
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Fremskreden 
Parkinsons sykdom

• Mer enn 15 års erfaring1

•  Mer enn 1600 pasienter  
gjennom våre studier2-16

Nå på  
blå resept

Referanser:
1. Duodopa SPC avsnitt 4.1, 4.8 og 9,  sist oppdatert 18.12.17. 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, Askmark H, Gomes-Trolin C, 2003 Clinical neuropharmacology 26:156-63. 5. Nyholm D, Lewander T, Johansson A 
et al, 2008 Clinical neuropharmacology 31:63-73. 6. Nyholm D, Klangemo K, Johansson A,  2012 Eur J Neurol 19:1079-1085. 7. Olanow CW, Kieburtz K, Odin P et al. 2014 
Lancet Neurol Feb; 13(2):141-9. 8. Slevin JT, Fernandez HH, Zadikoff C et al 2015 J Parkinsons Dis 5:165-174. 9. Fernandez HH, Standaert DG, Hause RA et al. 2015 Movement 
Disorders 30(4): 500-509. 10. Fernandez HH, Boyd JT, Fung VSC et al. 2018 Movement Disorders 2018 Jul;33(6):928-936. 11. Pålhagen SE, Sydow O, Johansson A et al. 2016 
Parkinsonism Relat Dis 29:17-23. 12. Antonini A, Poewe W, Chaudhuri KR et al. 2017 Parkinsonism Relat Dis 45:13-20. 13. Antonini A, Robieson WZ, Bergmann L et al. 
2018 Neurodeg Dis Mgmt 8(3):161-170. 14. Chaudhuri RK, Antonini A, Robieson WZ et al. 2019 European Journal of Neurology 26(4):581-e43. 15. Poewe W, Chaudhuri CW, 
Bergmann L et al. 2019 Neurodegenerative Disease Management 9(1), 39–46. 16. Krüger R, Lingor P, Doskas T et al. 2017 Adv Ther 34(7): 1741-1752.  17. https://www.felles-
katalogen.no/medisin/blaarev-register/n04ba02-6.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1:
Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger: Svært vanlig ( 1/10): Abdominal smerte,  
overflødig granulasjonsvev, postoperativ sårinfeksjon, komplikasjoner ved innsetting av sonde- 
utstyr, erytem på innsettelsesstedet, postoperativ væsking, inngrepssmerter, reaksjon på  
inngrepsstedet. Legemiddelrelaterte bivirkninger: Svært vanlig ( 1/10): Kvalme, forstoppelse, 
ortostatisk hypotensjon, dyskinesi, angst, depresjon, insomni, vekttap, fall.

NO-DUOD-200011 v.1.0 - ORD 4750

Indikasjon/Refusjonsberettiget bruk1, 17: Behandling av fremskreden levodopafølsom  
Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når  
andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt  
tilfredsstillende resultater.

Refusjonskode17: ICPC: N87 Parkinsonisme. ICD: G20 Parkinsons sykdom, G21 Sekundær parkinsonisme.
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Randi Eikeland - Nevrolog
omskolert til smittevernlege

Påskestemning fra Namsos. Ifølge innsender Stephan Schüler hadde ikke koronaepidemien
nådd byen ennå, selv om isbaderne på bildet tilsynelatende hakker hva de kan for å få to
meters smittevernsavstand i vannet...
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Pandemi-trombektomiøvelser ved Haukeland i påskeuken. Smittevernutstyr
er erstattet med alternativt øvelsesutstyr for å spare på forbruket.
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Personalet på OUS Ullevål med tydelig skriftlig budskap. 

Gode krefter i Kristiansand holder motet oppe med kritt.
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Sandvika nevrosenter - lederskifte
og rask koronatilpasning

Christian Lund

Ved årsskiftet gikk Christian Lund fra OUS over i ny jobb
ved Sandvika Nevrosenter, der han tok over som faglig 
leder etter gründernevrologen Einar Kinge. Sandvika
Nevrosenter er Norges største private nevrologpraksis, og
består av tre deler: Avtalespesialistene, Privatnevrologene
og Forum for spesialisterklæringer. Da koronapandemien
kom til Norge, kastet senteret seg rundt og konverterte nær
alle pasientavtaler fra oppmøte til videokonsultasjoner i 
løpet av en uke (se bilder), noe mange pasienter var svært
fornøyde med. 

Kristine B. Gjendemsjø Michael Hollinger Agnes Balint Bjørke

Øistein Ramleth Einar Kinge Aud Nome Dueland
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Milan Brázdil: Epileptic seizure semiology: What can be inferred from ictal
behavioural manifestations for clinical practice? Temporal lobe epilepsy
https://register.gotowebinar.com/register/1005115660401427980

Thursday
28 May 2020
17:00-18:00 CET

Sameer Zuberi: Diagnosis and treatment of epilepsy related to Ring
Chromosome 20 Syndrome
https://register.gotowebinar.com/register/7192765779780856332

Thursday
25 June 2020
17:00-18:00 CET

Sándor Beniczky: Role of EEG in diagnosis and management of status
epilepticus
https://register.gotowebinar.com/register/3220936155091248652

Thursday
30 July 2020
17:00-18:00 CET

Kari Modalsli Aaberg: Epidemiology in childhood epilepsy 
https://register.gotowebinar.com/register/4694836989683140364

Thursday
27 August 2020
17:00-18:00 CET

Joseph D Symonds:: Incidence phenotypes and outcomes of epilepsy <3
years: a national population-based cohort
https://register.gotowebinar.com/register/5877015399193531916

Thursday
24 September 2020
17:00-18:00 CET

Oliver Henning: Sexuality and epilepsy
https://register.gotowebinar.com/register/4379822510278887692

Thursday
22 October 2020
17:00-18:00 CET

Oliver Henning: Non-adherence to treatment in epilepsy
https://register.gotowebinar.com/register/1453600955813531148

Thursday
26 November 2020
17:00-18:00 CET

Morten I Lossius : AED-withdrawal 
https://register.gotowebinar.com/register/6090047976098449164

Thursday
17 December 2020
17:00-18:00 CET

EpiCARE - gratis webinar i regi 
av European Reference Network
SSE er involvert  i EpiCARE, et  europeisk referansenettverk innen sjeldne og
komplekse epilepsisyndromer. Morten I. Lossius har tidligere presentert nett-
verket på Nevrodagene. Ved siden av Lossius som leder Scientific Advisory
Board, er Cecilie Johannessen Landmark , Marit Bjørnvold, Einar Heminghytt
og Magnhild Kverneland medlemmer av forskjellige undergrupper. 

Fra en din hjemme-PC kan du registre deg  og få tilgang til webinarene. 
Dette gir epilepsi-interesserte kolleger en mulighet til å lytte til foredrag om 
diverse epilepsirelaterte temaer fra de beste europeiske epilepsimiljøene.  

26. mars 2020 holdt Cecilie Johannessen Landmark det første av fire planlag-
te foredrag fra SSE. 330 kolleger fra hele verden logget seg på, lyttet og stilte
spørsmål. 

Oversikt over kommende webinarer og hvor man kan registrere seg
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Sylvi Listhaug - da hun ennå var statsråd - besøker ALS-teamet på Ullevål. 

Ledelsen i Helse Vest besøkte i februar OUS for å se på nevroovervåkningen, slagsløyfen og andre forhold. 

Besøk på OUS



Nevrofasi  

Barn har også hjerne 

Av Ola H. Skjeldal

I alle de årene jeg har vært nevrolog har mesteparten av min kliniske aktivitet og mitt
doktorhjerte vært viet barn og ungdom med nevrologiske sykdommer. Dette har vært
en takknemlig og verdifull pasientgruppe å arbeide med. Panoramaet av nevrologis-
ke tilstander i barnealderen er omfattende, og krever de samme kliniske nevrologis-
ke erfaringer som i voksen alder. I tillegg til topografisk diagnostikk kreves det dess-
uten ofte at man hos barn også gjør en nevrologisk utviklingsvurdering. 

Nevrologiske sykdommer i barnealder omfatter mange av de samme tilstandene som
man finner i voksenpopulasjonen. I tillegg har barn en rekke nevrologiske sykdom-
mer som debuterer i barnealder og som derfor diagnostiseres, utredes og først be-
handles før man blir voksen. Dette gjelder for eksempel nevrometabolske og nevro-
muskulære sykdommer, epilepsier,  utviklingsforstyrrelser, genetiske tilstander og
misdannelses-syndromer. Fagfeltet barnenevrologi omfatter derfor alle medfødte og
ervervede misdannelser i sentralnervesystemet, sykdommer og funksjonsforstyr-
relser i nervesystemet og i muskulatur. 

Hos mange av pasientene er problemstillingene sammensatte og kompliserte.
Epilepsi, lærevansker, psykisk utviklingshemning, store motoriske vansker er blant
annet noe av det man finner hos en og samme pasient. I den barnenevrologiske habi-
litering, hvor svært mange  pasienter ivaretas, blir pasientene fulgt, ikke sjelden
under hele oppveksten. I tverrfaglig pediatrisk habilitering er barn med nevrologiske
sykdommer den største gruppen.

For nesten 30 år siden fant Waaler og medarbeidere (1991) at opp i mot 30% av inn-
lagte og polikliniske pasienter i en barneavdeling hadde primære eller sekundære
nevrologiske problemstillinger. Jeg har ikke full oversikt, men etter å ha forhørt meg
med kolleger er det ingenting som tyder på at dette tallet er lavere nå.

Ola H. Skjeldal

Med dette som bakgrunn har jeg, i alle disse årene, undret meg over at Norge
er et av få land i den vestlige verden som ikke har en formell utdannelse innen
faget barnenevrologi, eller nevropediatri. Så vidt jeg vet, foreligger det fort-
satt ingen planer om å igangsette en slik utdannelse. I de fleste vestlige land er
det nå innført en spesialistutdannelse innen barnenevrologi. Utdannelsen gir, i
likhet med spesialistutdannelsen i voksennevrologi, klinisk, nevrobiologisk
og nevrofysiologisk formell utdannelse innen faget. Dette tilbys altså ikke
norske barnenevrologer, verken nå eller på det tidspunkt da jeg, for mange år
siden, gikk inn i det pediatriske miljøet. 

Med få unntak er det for det meste spesialister innen barnesykdommer som
går inn i barnenevrologien. De aller fleste har ingen nevrobiologisk bakgrunn.
Dette betyr at de fleste ikke har noen erfaring innen klinisk nevrologi. De har
heller spesiell kompetanse innen nevrofysiologi. Bevares, de gjør en strålende
jobb, og kan mye om barns psykomotoriske utvikling, men den nevrologiske
kunnskap og den kliniske nevrologiske undersøkelse har de aldri fått noen
opplæring i. Dette må de tilegne seg i en slags autoditaktisk prosess. Dette står
i sterk kontrast til hva som tilbys norske voksennevrologer og hva som er ord-
ningen er i andre land

I de årene hvor jeg har jobbet med nevrologiske sykdommer hos barn har jeg
ønsket meg et sterkere faglig samarbeide mellom voksen og barnenevrologer.
Villigheten til samarbeide var der selvfølgelig. Sporadisk diskusjon om 
enkeltpasienter var ikke så vanskelig å få til, men et formelt samarbeide - på
grunnlag av en formell utdannelse - var problematisk. Jeg kan ikke forstå annet
enn at et mer innarbeidet samarbeide ville hatt store fordeler.

Barnenevrologene hadde fått en større nevrobiologisk perspektiv på faget og
lært mer om topografisk diagnostikk og nevrofysiologiske undersøkelsesme-
toder. Voksennevrologene hadde fått mer innsikt i klinisk utviklingsnevrologi
og lært mer om det sykdomspanoramet som barnenevrolgene arbeider med.
Jeg har heller ikke sett at barnenevrologisk problematikk er tatt opp som tema
på noen av de nasjonale nevrologiske arrangement som har vært de senere
årene. Det virker som om man helt har glemt ut at Barn har Hjerne og dermed
også får nevrologiske sykdommer. Men kanskje våre yngre kolleger ser dette
i et helt annet og mer fruktbart perspektiv?

N e v r o f a s i  26 27
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Axonets internasjonale impact

Av Ragnar Stien

Undertegnede snublet i Kairo over en bok skrevet av professor i nevrofysio-
logi, Nasser Kotby. Kotby snakker rimelig godt forståelig norsk etter et NO-
RAD-finansiert opphold ved Nevrofysiologisk laboratorium, Rikshospitalet i
1969. Arabiske venner har latt meg forstå at tittelen er noe i nærheten av
«Meldinger fra Norge» (1). Boken er, ifølge de samme venner, en panegyrisk
lovtale over nordmenn, norsk natur og norske samfunnsforhold. Den er
smekkfull av bilder som illustrerer samme lovtale. Blant disse finnes også et
bilde originalt publisert i Axonet(2) med de fem første sjefene på Nevrologisk
avdeling, Rikshospitalet og med Axonets tidligere redaktør, Espen Dietrichs,
klart i forgrunnen. Jeg synes Axonets lesere fortjener å vite om Axonets inter-
nasjonale status og anerkjennelse.

«Meldinger fra Norge»
av Nasser Kotby.

Espen Dietrichs klart i forgrunnen.



Beitostølen
Helsesportsenter

En uke i utdanningspermisjon 
på Beitostølen Helsesportssenter

Av Jeanette Koht

Beitostølen Helsesportsenter gir re- og habiliteringstilbud til mange av våre diagnoser og
delt inn tilbudet i tre ulike grupper: barn, unge voksne og voksne. Jeg har i flere år henvist
mange av mine pasienter til Beitostølen Helsesportsenter, og spesielt pasienter med atak-
sier og spastiske parapareser. Kombinasjonen av å se hva Helsesportsenteret driver med
og å kunne gå masse på ski synes jeg var en fin måte å bruke utdanningspermisjonen på!

Jeg deltok på de aller fleste aktiviteter: svømming, bueskyting, ski, pigging, hockey, yoga,
bingo, hinderløyper, ridning, aking og slalom. Jeg så derfor brukerne i ulike situasjoner,
hvordan de jobber på helsesportsenteret og hvor mye aktivitet senteret kan tilby. I tillegg
var det nyttig å se hvordan senteret jobber med tilpasning av aktivitetshjelpemidler og
hvor god utstyrspark de har.

Det å få prøve ut ulike aktiviteter og hjelpemidler når man har plager, prøve ut utstyr, få
tilpasset utstyr er viktig for å kunne være aktiv og beholde sunn og god helse. Det gikk
virkelig opp for meg hvor viktig bidrag aktivitetshjelpemidler er og at vi må hjelpe våre
pasienter til å få riktig utstyr og riktig rehabilitering når de trenger det. 

Helsesportsenteret har et stort bygg som inneholder to store gymsaler, svømmehall, ulike
aktivitetsrom og overnattingsrom for brukere, pårørende og hjelpere. I tillegg har de egne
boliger til ansatte, egen bolig til studenter og "Erling Stordahls hus" for gjester som meg.
I tillegg er det klatrehall, ridestall og diverse annet og ikke minst den flotte naturen! 

B e i t o s t ø l e n

Jeg deltok på ulike aktiviteter hele
uka etter forslag fra senteret. Jeg holdt
to foredrag under oppholdet, og hver
dag deltok jeg på legemøte klokken
09.00. Ellers styrte jeg dagen som jeg
ville, og hovedfokuset var å være med
brukerne på aktiviteter, i tillegg til
daglige skiturer.

På nettsidene til helsesportsenteret
står det: "Beitostølen Helsesport-
senter (BHSS) gir re-/habiliteringstil-
bud til barn, ungdom og voksne med
ulike diagnoser, funksjonsnedsett-
elser og funksjonsnivå. Aktivitet og
deltakelse med fokus på muligheter
fremfor begrensninger vil alltid være
en viktig ledesnor for virksomheten.
BHSS kombinerer bruk av tilpasset
fysisk aktivitet med medisinsk, peda-
gogisk og sosialfaglig veiledning og
oppfølging."

Erling Stordahl (1923-1994) som
grunnla Beitostølen Helsesportsenter
var en ekstremt imponerende mann,
som så muligheter fremfor begrens-
ninger og hadde et stort pågangsmot
og nettverk. Han hadde selv funk-
sjonsnedsettelse, og ble blind som
13-åring, men det stoppet ham aldri.
Stordahl var en god organisator og
ble omtalt som et geni med PR.
Derfor fikk han mye støtte til arbei-
det sitt og bygget opp Beitostølen
Helsesportsenter slik det står i dag.
Han etablerte også Ridderrennet og fikk med seg de kongelige på arrangementene, som
rennets høyeste beskyttere. Helsesportsenteret startet opp i 1970, takket være Stordahls
idé og pågangsmot og "Røde fjær"-aksjonen til Lions Club.

Jeg sender en varm takk til Beitostølen Helsesportsenter for gjestfrihet og en annerledes
og lærerik uke. Jeg håper mange av våre brukere får glede av senteret også fremover.
Og kjære kolleger: Husk å søke om aktivitetshjelpemidler for våre pasienter!

Artikkelforfatteren prøver seg
på pigging i skiløypene

Senteret disponerer imponerende mange ulike
varianter av pigg-kjelker. 
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 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 30. januar 2020 - Vollsveien 44, Jar
Tilstede: Anne Hege Aamodt, Marte-Helene Bjørk, Ida Bakke (e-møte) 
      og Kristian L. Kraglund.
Fravær: Julie Sønnervik, Michaela D. Gjerstad
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund 

Saksliste
1-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 15.11.2019
   Godkjennes uten kommentarer. 

2-2020: Orienteringssaker 
Økonomi (IB) 
-   Honorarene til styremedlemmer i NNF og honorar til redaktør Axonet vil bli foreslått øket i
   2020. Forslaget legges frem på NNFs årsmøte 11. mars 2020.
-   Styrehonorarene har vært uendret siden 2011. Styrehonorarene vil økes til nivået til @
   fagmedisinske fagforeninger som er sammenliknbar og av samme størrelse som NNF.
-   Regnskap for 2019 avventer godkjennelse. Budsjett for 2020 ferdiggjøres når dette 
   foreligger og sendes til Styret for godkjennelse.
-   Jubileumsbok støttes med legat fra Valsøs Stiftelse med NOK 100.000. Forventet totalpris
   vil være ytterligere NOK 200-300.000,- IB undersøker muligheten for denne posten kan
   budsjetteres over flere år. MHB kontakter LMV vedr. om utgivelsen kan støttes fra 
   virksomheter med flyers eller liknende. 
-   Utgiftene til Nevrodagene 2020 forventes i det vesentligste uendret ift. tidligere år. 
-   Styret anbefaler det kommende Styre å, fokusere på inntektskilder. 
-   AHA kontakter LF vedr. mulighetene for eksterne kontraktforhandlinger. 
Høringer (AHA)
-   Det mangler overblikk, KK vil utarbeide oversikt samt foreslå ansvarlig i Styre.
-   Styret finner det fremover kan utdelegeres mere til kolleger utenfor Styrets medlemmer 
   at utarbeide svar. 
-   Det foreslås at denne oppgaven som høringsansvarlig kobles til nestlederfunksjonen i det
   kommende Styret med fast kompensasjon i styrehonorar. 
Nettside, sosiale medier, eposter til medlemmene (AHA)
-   Der er flere feil i link, format mv. på hjemmeside, denne gjennomgås.
-   Styret oppfordres til å dele materiale på NNFs sosiale medier. 
Vårmøtet 2020 (AHA)
-   Planleggingen av Vårmøtet fungerer bra. Komiteen i Helse Vest gjør en solid jobb. 
   Styret sørger for å spre info.
WFN Department Visit Program (AHA)
-   Besøk av to utvekslinger forventes å belaste NNF med NOK 50.000 x 2. Besøkene deles
   mellom Tromsø og Trondheim da de to som opprinnelig skulle komme til Trondheim ikke
   kommer samtidig. Besøket i Trondheim er i mars og i Tromsø blir etter uke 18.
Jubileumsbok (AHA)
-   Prosess styres ved Lasse Pihlstrøm og Espen Dietrich; det arbeides på å utarbeide ensartet
   resultat. 
-   Se i øvrig kommentarer ovenfor under økonomi

Foreningssaker
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Oppfølgingen av hjernehelsestrategien
-   Hodepineorganisering og klinisk forskning har vært blant hovedsakene i det siste.
   Hjerneovervåking kommer opp neste gang og programmet på Nevrodagene med egen 
   sesjon om hjerneovervåking og NNF sitt øvrige arbeid på dette feltet blir sentralt i 
   premissene vil være sentralt grunnlagsmateriale for arbeidet der.

3- 2020: Nevrodagene 2020:
Faglig program & Posterpresentasjoner (MHB)
-   75 abstrakts mottatt. Disse er gjennomgått og vurdert ved MG og MHB. Disse plasseres i
   de kommende uker ved MHB, AHA og KK i det endelige program. 
-   Medarbeider hos Tappin bidrar med å legge inn abstrakts konferense-appen. 
-   Endelige program forventes å kunne publiseres i februar
Utstillere 
-   Det budsjetteres med samme inntekter som 2019 (NOK 580.000,-), og utstillingsansvarlig
   JS har som i fjor gjort avtale med svært mange utstillere. Hun lager en oversikt over hvilke
   firmaer som stiller ut de enkelte dager (JS)
-   Det er aktuelt ca. 14-15 utstillere/dag, enkelte dager flere
-   Det anvendes samme lokale-anvendelse som siste år
-   Det budsjetteres med 15.000,- i annonseinntekt i app
-   Pga. stort arbeide med utstillere gis en ekstra praksis-kompensasjon til JS
Årsfest (AHA)
-   Festkomiteen består av Ragnhild Berling Grande (leder, NevSom), Marianne Altmann
   (Ahus), Agnes Hochnowska (Drammen), Svein Håkon Ingebrigtsen (OUS) og Elin Bergh
   (Ahus). De har gjort et solid planleggingsarbeid og sikrer høy deltakelse og spennende 
   program på årsfesten. 
-   Det sendes ut invitasjoner til NNF sitt nettverk, blant annet presidenten og flere i fagaksen
   og hjernehelsenettverket i Legeforeningen. 
-   Det legges opp til fellestransport fra årsfesten til nachspiel som arrangeres tradisjonen tro
   hos AHA.
-   Bandet «Nerver» med Are Brean, Jan Frich, Frank Becker og Lasse Pihlstrøm er booket til kvelden. 
-   KK/IB assisterer festkomiteen med lister over betalinger, promovering mv. 
-   Påmeldingsfrist er 5. mars. 
Evaluering
-   Planlegger samme evaluering som i fjor. 
   Kåring av årets formidlingspris
-   Diskusjon rundt relevante kandidater, styret kåret årets vinner som offentliggjøres på
   Nevrodagene. 
-   Media (AHA)
-   Styret oppfordres til å melde inn på alle plattformer (facebook, twitter, hjemmeside)
App
-   Det arbeides på ferdigstillelse av App i samarbeid med Tappin. Det planlegges 
   annonseinntekter i app der skal delvis finansiere utgiftene til app’en. 
Priser 
-   Monrad-Krohn: KK sørger for inngravering av hammer. 

4-2020: Jubileumsåret
-   Planlegges mindre innlegg om Norsk nevrologisk forenings fortid, fremtid, og viktigste 
   resultater. 

5-2020: Eventuelt 
-   Ingen punkter. 

Dato for neste møte: - 9. mars (mandag under Nevrodagene) i Legenes Hus



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

Styremøte i NNF 11. mars 2020 
- Ingeniørenes Hus med videokonferanse.

Tilstede: Anne Hege Aamodt, Marte-Helene Bjørk (video), Ida Bakke, 
      Julie Sønnervik (video), Michaela D. Gjerstad (video), og Kristian L. Kraglund.
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund 

Saksliste
6-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 30.1.2020
-   Godkjennes uten endringer.

7-2020: Orienteringssaker  
Høringer – innleverte og kommende (AHAa)
-   Gjennomgår relevante høringer.   
-   MB har koordineringsrollen for høringene i resten av inneværende styreperiode og går 
   lager utkastet til Autorisasjon og lisens til helsepersonell spørsmål om revisjon av avtaler
   om samhandling med industrien, ovendring – § 4-1 Sekretariatet. AHAa utarbeider 
   høringsutkastet for organisasjonen og har samarbeid med de andre relevante fagmedisinske
   foreningene. 
-   KK utarbeider oversikt over høringer. Denne legges på fellesdrev og oppdateres løpende
   ved KK. 
Nettside, sosiale medier (AHAa og JS)
-   Stoff på hjemmesiden oppdateres. Dagens løsning med anvendelse av webmaster fra LF er
   noe forsinkende, men anvendes fortsatt. 
-   Styret oppfordres til å legge materiale på NNFs sine sosiale medier.
   100-års jubileum (AHAa)
-   Det arbeides fra redaksjonskomiteen (Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm) med å samordne
   bidragene fra avdelingene og ferdigstille stoffet. Det blir lansering av boken samme dag
   som Nevrodagene og årsfest. AHAa hører med redaktørene om deres ønsker rundt lanseringen. 
-   Det søkes å skape blest om jubileet via bl.a. Axonet, facebook/twitter, hjemmeside mv.
   Styret oppfordres til å bidra med innlegg. Redaksjonskomite kontaktes ved AHAa vedr. ev.
   forkortede innlegg til publisering. 
Hjernerådet (AHAa)
-   Deltakelse på årsmøte og involvering fra NNF. Påtroppende leder involveres etter hvert. 
NevroNEL (AHAa)
-   Redaksjonsmøte planlegges i vår. 
Helsepolitisk arbeid (AHAa)
-   Ingen punkter

Foreningssaker
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WFN Department Visit Program (AHAa)
-   Besøket i Trondheim pågår - dette er egentlig besøk som ble avtalt for 2019, men ble utsatt
   fordi den besøkende sendte visum-søknaden først ved utgangen av 2019, og denne ble  go
   kjent i starten av 2020. Den andre besøkende fra 2019 er også forsinket, men planlegges
   gjennomført i Tromsø når situasjonen rundt koronaepidemien er avklart. AHAa vil holde 
   styret oppdatert. 
Styrehonorar (AHAa)
-   Det nye styres honorarer søkes ved neste årsmøte justert. Til grunn for disse nye satsene 
   ligger andre fagmedisinske foreningers satser:
•   Leder: NOK 60.000,-/år
•   Sekretær og økonomiansvarlig: NOK 30.000,-/år
•   Nestleder og høringsansvarlig: NOK 20.000,-/år
•   Styre-medlem i øvrig: NOK 15.000,-/år
•   Redaktør (Axonet): NOK 30.000,-/år
•   Totalt NOK 210.000,-/år. Beløpet er aktuelt NOK 120.000,-/år. 

8-2020:   Vårmøtet 8.-9. mai i Bergen (AHAa)
-   Pga korona-epidemien forskyves Vårmøtet i Bergen til 2021 i samråd med lokal 
   organisasjonskomité.Det forsøkes å forflytte planlagte sponsorer mv. til utsatt dato.
   Informasjon spres på sosiale medier, epost mv. 

9-2020:  Nevrodagene 2020 (AHAa)
Omorganisering: ny kontrakt, inviterte foredragsholdere, påmeldte abstrakter
-   AHAa er i dialog med Legenes hus
-   Sittende styre tar hånd om arrangementet av Nevrodagene til høsten. 
-   Ved avlysning av Nevrodagene uten planlagt erstatning må betales full pris (NOK 460.000,-);
   såfremt der finnes alternativ dato i Ingeniørenes hus kan ev. betales halv pris for planlagt uke,
   men full pris for ny dato. Det søkes å redusere prisen med Ingeniørenes Hus med tanke på 
   tidligere avholdte og fortsatt planlagte aktiviteter. 
-   AHAA går i dialog videre med Ingeniørens Hus om å få redusert prisen. AHA informerer om 
   at der har vært positive tilbakemeldinger fra avdelingene om å betale inn. DNLF kan også 
   bistå med juridisk hjelp ved behov. 
-   Nevrodagene 2021 planlegges fortsatt avholdt i uke 11. 
-   MB, MG, AHAa og KK ser på programmet ift. prioritering av innlegg fra tidl. program. 
Utstillere (AHAa)
-   Flere positive tilbakemeldinger fra utstillere. JS sender Styret avklaring når konklusjon 
   foreligger, men det forventes fullt bidrag ved utsatt dato. 
Festkomité (AHAa)
-   Fortsetter uendret 
-   Tilmeldte deltagere som ønsker refusjon får dette, IB assisterer med tilbakebetalinger. 
   Øvrige påmeldte er automatisk påmeldt årsfesten 29. oktober.
-   Da der ikke kanselleres men flyttes forventes ingen tilleggsutgifter. 
Bruk av app’en (MB)
-   Fakturering modereres fra Tappin ift. avlyst møte. MB følger opp og informerer 
   Styret når faktura innkommer. Bruk av app vurderes løpende ift. pris mv.



Kvalitetsutvalget (AHAa)
-   Utvalgsmøte søkes avholdt ifm. ny dato for Nevrodagene.
Evaluering
-   Ingen punkter
Årsmøtesaker – valg til styret, Valsøes stiftelse, KU (AHAa)
-   Valg til styret: Ole-Bjørn Tysnes går ut. NNF leder skal sitte, mens AHA nettopp er 
   kommet inn. Således forventes at Aud og AHA blir i Styret, mens ny leder går inn. 
-   FUN: forventes behov for nytt medlem, avventer avklaring. Marion Boldingh og 
   Steven James Ryan forventes å bli. 
Økonomi (IB)
-   gjennomgang av budsjett. Det samlede underskudd er med 83.056,-  mindre enn forventet.
   Budsjett godkjennes uten endringer ved Styret. 
-   Det har vært økende utgifter til NevroNEL, søkes å innhente tilsvarende økt 
   kompensasjon fra avdelingene. 
Forskningsstipend og priser (AHAa)
-   Utdeling av NNF Formidlingspris 2020 ved Nevrodagene. 
-   Styret orienteres om pristakere

Årsfesten (AHAa)
-   Utsettes til 29.10.20. 
   Festkomiteen fortsetter uendret. Styret er takknemlig for Komiteens innsats.
-   Opprinnelig plan gjenbrukes 
-   Tilmeldte deltagere som ønsker refusjon får dette, IB assisterer med tilbakebetalinger.
   Øvrige tilmeldte tilmeldes automatisk årsfesten 29. oktober.
-   Da der ikke kanselleres men flyttes forventes ingen tilleggsutgifter. 

9-2020 Markering av 100-årsjubileet 
-   Se ovenfor (7. Orienteringssaker)

10-2020 UEMS (AHAa)
-   NNF bidrar med to representanter, leder og for tiden IB. IB  informerer om hun ønsker 
   avløsning  i 2021. Det søkes erstatning innen da, ev. med nytt styremedlem. 
   Det er planlagt nytt møte fredag før neste EAN-konferanse. 

11-2020 Arbeidsfordeling i Styret
-   Det tilstrebes overlevering av ansvar for sosiale medier til nytt medlem av styret, ev. 
   før dette er formelt delegert.
-   Øvrige arbeidsoppgaver fortsetter uendret til nytt styre er oppnevnt. 

12-2020 Eventuelt
-   Vedr. samstemming ml. nasjonale retningslinjer og refusjon synes diskrepans 
   ml. nordiske land. KK undersøker om forholdene i Danmark, AHAa i Sverige. 
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Reflekser

Essensiell tremor – en kommentar

Av Ragnar Stien

I Axonet nr 3 2019 (1) fremfører Kashif Faiz en meget velformulert og tankevek-
kende diskusjon over problemet: Hvorfor «essensiell» i betegnelsen på essensiell 
familiær tremor? «Essensiell» er neppe ensbetydende med «idiopatisk», «kryptogen»
eller ev «causa ignota» selv om det er den manglende årsak som egentlig skal dekkes.
Selv faller han ned på at betegnelsen «essensiell» bør bevares fordi den er så godt inn-
arbeidet. Han spør hva vi andre mener.

Jeg er sterkt tilbøyelig til å være enig
med Faiz. Kanskje har også «essensiell»
opprinnelig vært ment å skulle skille
denne tremoren fra andre mere diffuse
tremortilstander. Den fremtrer klinisk
som en klar nosologisk enhet: Familiær,
debut midt i livet, klart statisk, svært
psykogent påvirkelig, beskjeden progre-
sjon, ingen andre nevrologiske sympto-
mer og ofte klar bedring ved inntak av
alkohol. Den minner jo også om den
fysiologiske tremor, slik at «essensiell» i
betydningen «opprinnelig, egentlig» også
på denne måte kan forsvares.

En tilleggsutfordring til Faiz: Han nevner Burresi som i 1874 antagelig satte navnet
på denne tremoren (2). Har han støtt på beskrivelser av tilstanden fra tidligere kilder
f.eks. i litteraturen? Den eldste jeg kjenner, er Naamand Prehns beskrivelse av den
norske billedhuggeren Magnus Bergs tremor fra 1745 (3). Prehn skriver i sin biografi
over Berg at: «Ved al denne hans Skriven er, som noget merkeligt, at erindre, at han
fast fra hans 56. Aar havde sterk rystende Hænder, som Tid fra Tid saa tiltog, at han

i nogens Nærværelse endog ikke kunde 
skrive sit Navn, uden at tage den venstre
Haand og holde den høire fast med til
Papiret. Derimod behøvede han det ikke,
naar han udi Eenlighed sad og skrev paa
disse og andre Theologiske Materier, da
hans skrevne Concepter alligevel vare tem-
melig læselige». Den psykogene påvirk-
ningen viser seg også når Berg kvitterer ut
lønnen fra det kongelige skattkammer. Her 
skjelver han betydelig, mens han signerer
sine arbeider «udi Eenlighed» med fast
hånd (4). 

Charles Dickens beskriver en rekke nevrologiske tilstander før den akademis-
ke medisin greide det samme (5). Ha er innom sannsynlig essensiell tremor
flere ganger mest tydelig i «Dombey and Son» (1846). I beskrivelsen av mrs
Skewton heter det: “She drew her purse out with a trembling hand. -she
couldn`t help nodding her bonnet over one eye, and rattling her knife and fork
upon her plate in using them, as if she were playing castanets.” Denne 
bankingen av bestikket mot tallerkenen er et meget typisk og plagsomt symp-
tom ved essensiell tremor. 

Mitt håp er at Faiz eller andre kolleger har kommet over flere tidlige beskrivelser
av tilstanden.

Litteratur
1.   Faiz K. Essensiell tremor – helt essensielt. Axonet 2019: 228 nr 3: 30-1.
2.   Burresi P. Sopre un caso di tremore essenziale. La Sperimentale 1874; 33: 475-81.
3.   Prehn NH. Den berømte Kunstners Magnus Bergs 
     Levnets Løb. Danska Magazin 1745; 1 nr 8: 226-43.
4.   Stien R. Magnus Berg - billedhuggeren med de “sterk rystende Hænder”. 
     Et bidrag til historien om essensiell tremor. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 
     4415-4417.
5.   Stien R. Charles Dickens og nevrologien. Axonet 2018: 27 nr 1: 32-5.

Mrs Skewton.
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Det essensielle
Senere fulgte flere kaustikker med pasienter
med isolert tremor (5), blant annet fra
Fuglence Raymond ved Salpêtrière-sykehu-
set i Paris (4), som kalte tilstanden tremble-
ment essentiel héréditaire. Raymond postu-
lerte at tremoren i seg selv var det vesentlige
ved tilstanden, det vil si at tremoren ikke var
sekundær til en annen årsak eller en del av et
større symptombilde. Med andre ord at tre-
moren var det essensielle ved sykdommen. 

Isolert tremor
Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det vanli-
gere å skrive om essensiell tremor i medi-
sinsk litteratur, og tilstanden er i dag en av
vanligste bevegelsesforstyrrelsene, som alle
nevrologer kommer borti i klinisk praksis.
For at betegnelsen essensiell tremor skal gi
mening, må det diagnostiske begrepet forstås i sin rette historiske kontekst,
samtidig som ordet essensiell må tolkes i en betydning som i dag kanskje er litt
gammeldags. Dette kan kanskje bli forvirrende for pasienter og andre som ikke
kjenner tilstanden fra før, og sykdommen kunne like gjerne ha blitt kalt isolert
tremor, idiopatisk tremor eller kryptogen tremor. Men når et uttrykk først har
etablert seg i den medisinske terminologien, vil det som oftest bestå. Eller hva
mener norske nevrologer?

Medisinsk ordbok av 
Magne  Nylenna

Nevrofasi  

Litteratur
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2. Nylenna M. Medisinsk ordbok: Essensiell. 
3. Burresi P. Sopra un caso di tremore essenziale. Memore originali. 
     Conferenza raccolta dallo studente Alfredo Rubini (22 febbraio 1874, Siena). 
     Lo Sperimentale 1874;33:475–481.
4. Louis ED, Broussolle E, Goetz CG, Krack P, Kaufmann P, Mazzoni P. 
     Historical underpinnings of the term essential tremor in the late 19th century. 
     Neurology 2008; 71:856–859.
5. Raymond F. Sur le tremblement essentiel héréditaire. 
     Le Bulletin Médical 1892;6:205–209
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Essensiell tremor - helt essensielt 

Av Kashif Faiz

Hva menes egentlig med at tremoren er "essensiell"? 

Essensiell tremor rammer omtrent 1% av befolkningen. Årsaken er ukjent, men det er
en arvelig komponent. Diagnosen stilles klinisk, hvor det typiske symptomet er bila-
teral aksjonstremor. Men hva betyr det at tremoren er essensiell?

Essensiell er definert som noe vesentlig, og av grunnleggende eller avgjørende betyd-
ning (1). Essensielle fettsyrer og aminosyrer er nødvendige elementer som ikke kan
produseres i kroppen og derfor må tilføres gjennom kosten. Ordet kommer fra det 
latinske ordet  essentia, som betyr "en tings vesen". Men hva betyr «essensiell» i 
essensiell tremor? Det kan virke som om uttrykket peker på at tilstanden er viktig og
nødvendig, noe som ikke gir mening. 

Andre medisinske tilstander som også er "essensielle", er essensiell hypertensjon og
essensiell trombocytopeni. 

Idiopatisk
I "Medisinsk ordbok" er en annen betydning angitt for essensiell, nemlig idiopatisk,
det vil si noe som oppstår uten en påvisbar årsak (2). Men er essensiell og idiopatisk
synonymer? 

Tremore semplice essenziale
Utrykket essensiell tremor ble tatt i bruk for første gang i 1874 av Pietro Burresi, som
var professor ved Universitetet i Siena i Italia. Han beskrev en pasient med isolert 
tremor uten tilstedeværelse av andre nevrologiske symptomer, noe som ekskluderte
nevrologiske tilstander som multippel sklerose og paralysis agitans (Parkinsons 
sykdom), samt bakenforliggende årsaker som bly- eller kvikksølvforgiftning og 
alkoholoverforbruk. Burresi foreslo uttrykket tremore semplice essenziale (3). 

Faksimile av Kashif Fait i Axonet nr. 3 2019
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Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 31

I nevrolitterær quiz nr. 31 skulle vi for andre gang på rad holde oss til nyere norsk litteratur
- men det ble gitt tips om at handlingen i boken lå noe tilbake i tid. Oppgaven var som vanlig
forfatter og bok, og utdraget var in beskrivelse av en EEG-undersøkelse: 

“Når han kommer til seg selv igjen sitter han på et annet rom. Det ligner et laboratorium.
En annen sykesøster fester elektroder til hodet hans. Det er atten stykker. Fra disse elektro-
dene går det like mange ledninger, halvparten er grønne, resten er blå og røde. De samles
i en bunt som er koblet til en firkantet maskin hvor det blinker i tre forskjellige lamper, 
omtrent som et trafikklys i et kryss hvor alt er tillatt. Så forsvinner sykesøsteren og dukker
opp bak et vindu, sammen med en lege. Begge nikker og Jesper hører et sus som kommer
nærmere og nærmere. Så forstår han at det ikke kan kommer nærmere. Suset er inni ham.
Han er elektrisk. Det er han som får byen til å lyse. Han kan høre nervene, ujevne fossefall,
eller snarere: en langsom brann. Det minnet om vinden i en skog der tørre grener brekker
hele tiden.”

En god porsjon innsendere hadde gjenkjent stilen til Lars Saabye Christensen og kyttet 
utdraget korrekt til hans siste romantrilogi, "Byens spor". 

Det skulle vise seg at den smugtittende øyelegen Pål Varhaug igjen nådde målstreken med
god margin til konkurrentene! Vi mistenker at han er svært heldig med postleveransen 
av Axonet der han bor... Han innleder dermed en skummel "winning streak" til utfordring
for alle nevrologer. "Axonet ligger nå engang fremme på stuebordet...", skriver Varhaug
nonchalant.

Mannen på andreplass var også på pallen i forrige quiz og etablerer seg dermed i det stabile
toppskiktet: Rune Midgard!

Forrige nummer av Axonet kom tett oppunder jul, og qiuizredaksjonen er spesielt rørt og
glad over at noen har prioritert å svare på nevrolitterær quiz på selveste julaften! En varm
hilsen og spesialsalutt for årets beste svartidspunkt går derfor til Unn Ljøstad.

Avslutningsvis må vi presisere at "Byens spor" er tittelen på hele trilogien, mens enkelt-
bøkene heter "Ewald og Maj" (2017), "Maj" (2018) og "Skyggeboken" (2019). Flere hadde
nøyet seg med å svare "Byens spor" og noen hadde gjettet på "Skyggeboken". Utdraget var
imidlertid fra andreboken "Maj", og fullstendig korrekt svar fikk vi derfor bare fra Bente
Bjørnstad.

Sterkt levert i julen av alle disse!

Nevrolitterær quiz nr. 32

Hva kan passe bedre etter to strake seiere til øyelege Pål Varhaug enn en nevrooftalmo-
litterær quiz?

"Øyet er sjelens speil", heter det. Sant nok kan pupillene avsløre litt om våre følelser,
men fra et nevrologisk perspektiv er det likevel fristende å komme med den nerdete
presiseringen at det nok er aktiveringsmønsteret i ansiktsmuskulaturen omkring øyet
som gir blikket dets emosjonelle valør.

Quiz nr. 32 handler om dette og er foreslått av selveste Emilia Kerty, som vet temmelig
mye både om selve øyet og musklene omkring. Ikke overraskende at hun derfor stoppet
opp ved dette utdraget: 

"Det kan være fordi dere begge bruker øynene til å vise følelser. Nysgjerrighet, begeist-
ring og forbauselse, kanksje mistro og motvilje; jeg ser slike subtile følelser i både dine
og hennes øyne. Dere har ikke utpreget uttrykksfulle ansikter, men øynene deres er som
vinduer inn til sjelen. Dette er stikk motsatt av folk flest. De fleste uttrykker mye med
ansiktet, men lite med øynene."

Man kan undres over logikken her, som virker å være på direkte kollisjonskurs med
munnhellet om øyet som sjelens speil. Hvorfor hevder personen som snakker, at dette
er noe sjeldent - unntaket snarere enn regelen? Kan forklaringen være kulturelt beting-
et? Kan det tenkes at denne vektleggingen av øyne og blikk som de viktigste elementer
ved et menneskes ansiktsuttrykk ikke er like etablert i alle deler av verden? 

La den spekulasjonen være et tips. Forfatteren er nok garantert lest av mange norske
nevrologer - selv om den geografiske avstanden til Norge er stor. I bekymring for at
oppgaven skal bli for vanskelig, avslører vi også at tittelen på boka nevner en kriminell
handling.

Kan noen slå Pål Varhaug på hans egen hjemmebane - øyefeltet - eller går det mot en
uhørt hat-trick? Send inn forfatter og bok til lasse.pihlstrom@gmail.com

Lykke til!

Hold av datoen!
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Vi gratulerer

NNF-leder og overlege ved OUS Anne Hege Aamodt ble er tildelt LHL
Hjerneslags ærespris 2020. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en
ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede
og pårørende. I juryens begrunnelse ble hennes store og brede innsats både som
klinisk ekspert, forsker, formidler og NNF-leder trukket frem. Prisen består av
et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret
Garasjen, Ås. Tildelingen skjedde på slagkafé i Oslo Kongressenter 13. februar.

Axonet gratulerer!
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Magnhild Kverneland disputerte med avhandlingen Modified ketogenic
(Atkins) diet as a treatment option for adults with drug-resistant epilepsy. 
Fra venstre: Førsteopponent professor Tove Hallböök, tredjeopponent og leder
av bedømmelseskomiteen professor John-Anker Zwart, hovedveileder Karl
Otto Nakken, andreopponent professor Jakob Christensen, settedekan profes-
sor Morten I. Lossius. 

Axonet gratulerer!
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Marte Roa Syvertsen, LiS på Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus og 
stipendiat på Institutt for klinisk medisin, UiO forsvarte i september 2019 
avhandlingen “Epidemiology of epilepsy in Buskerud County - emphasising
clinical and psychosocial aspects of juvenile myoclonic epilepsy», veiledet av
Jeanette Koht (hovedveileder) og Kaja Selmer (biveileder). Målet med doktor-
gradsarbeidet var å estimere prevalens og årsaker til epilepsi i Buskerud fylke,
samt å undersøke hvorvidt det var en overvekt av risiko-søkende atferd hos
personer med juvenil myoklonusepilepsi. Alt arbeidet er gjort utgående fra et
pasientmateriale ved Drammen sykehus.

Axonet gratulerer!

Anette Huuse Farmen disputerte med avhandlingen Pregnancy in women with
epilepsy: Birth rates, intrauterine growth, obstetric complications and pharma-
cokinetics. Fra venstre: Settedekan professor Emeritus Leif Gjerstad, førsteopp-
onent professor Jukka Peltola, disputas Anette Huuse Farmen, tredjeopponent
og leder av bedømmelseskomiteen professor John-Anker Zwart, andreopponent
professor Eva Kumlien, veileder professor Morten I. Lossius 

Axonet gratulerer!
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I sin doktorgradsavhandling "Rett syndrome: clinical and genetic aspects" har
Mari Wold Henriksen og medarbeidere kartlagt den norske populasjonen av
jenter og kvinner med Rett syndrom. De har sett på sammenhengen mellom
kliniske symptomer og genfunn samt hvordan ulike helseutfordringer ved Rett
syndrom arter seg i voksen alder. Mari Wold Henriksen jobber til daglig som
lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus. Mari har
reist rundt i hele Norge for å kartlegge og intervjue pasientene og deres pårø-
rende, hun har jobbet tett med Rett syndrom foreningen og fagmiljøet i Norge
på dette. Veiledere var Ola Skjeldal og Steven von Tetzchner. Stolte og impo-
nerte kollegaer fra Drammen sykehus deltok på disputasen den 28.februar - på
selve sjeldendagen! 

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

Kristin Marie Knudsen-Baas ved Haukeland universitetssykehus har studert
epilepsi og hjernesvulst. Den 23.01.20 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling
"Glioma-associated epilepsy and the treatment with antiepileptic drugs".

Axonet gratulerer!

Norges første kvinnelige professor i nevrologi, Emilia Kerty ved UiO, ble ny-
lig emerita og feiret med seminar - her flankert av Espen Dietrichs, Inger
Marie Skogseid, Sigrid Svalheim og Hanne Harbo. 

Axonet gratulerer!
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