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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

Den amerikanske samfunnsviteren Francis Fukuyama utga boken The End of History
and the Last Man i 1992. Hans sentrale påstand var at liberalt demokrati og markeds-
økonomi hadde vunnet frem, og ikke lenger ble reelt utfordret av alternative systemer
på den globale scenen. Med dette hadde historien, sett som kampen mellom motstrid-
ende ideologier, nådd sin endestasjon, og videre utvikling innen politikk og økonomi
kunne forventes å skje innenfor rammen av et stabilt, hegemonisk verdensbilde. 

Fukuyamas tanker om historiens slutt føltes også ganske intuitive og riktige for oss som
var unge på 90-tallet. Men mye har skjedd siden den gang, og i dag synes de fleste som
tenker og skriver om samfunnet, å være enige om at Fukuyama gikk på en durabelig
smell. Bare tenk på al-Qaida, finanskrise, politisk polarisering, trumpisme, utviklingen i
Kina og koronapandemien. Historien var ikke slutt - vi lever tvert om i høyst historiske
tider!

Men hva med det mer lokale og nære plan? Det siste året har jeg hatt privilegiet å få
være redaktør for NNFs 100-års jubileumsbok, sammen med Espen Dietrichs. I dette
arbeidet har jeg også blitt bedre kjent med foreningens historie, som er fascinerende og
fargerik. Naturlig nok blir den eldste historien vektlagt mest i en slik bok. Jeg har for-
søkt å drømme meg tilbake til stiftelsesmøtet i 1920, der fem leger tar initiativ til å 
samle nevrologisk interesserte kolleger på Rikshospitalets nerveavdeling, og selveste 
G. H. Monrad-Krohn velges til første formann. Jeg har levd meg inn i flere av de sterke
historiene om kolleger under andre verdenskrig, dramatiske hendelser som ikke ligner
noe jeg selv har opplevd.

Nevrologiens historie har jo ikke nådd sin endestasjon. Men målt opp mot Monrad-
Krohn et al, kan man lett få følelsen av at utviklingen i dag har mer preg av et upersonlig
fremskrittsmaskineri. Kanskje kan man oppleve, analogt til hva Fukuyama beskrev, at
rammebetingelsene nå endelig er fastlagt, slik at utviklingen videre skjer i et fastlagt og
forutsigbart spor.

Men tenker vi slik, tar vi like feil som Fukuyama, tror jeg. I veikrysset der pandemi møter
100-årsjubileum, synes det klart at vi lever i historiske tider for nevrologifaget også.
Fortiden er ikke viktigere eller mer retningsgivende, den er bare mer oversiktlig. Norsk
nevrologis historie på 2020-tallet er det vi som skaper. Til lykke med jubileet!

Beste hilsen
Lasse
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 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Forholdene har ikke akkurat ligget til rette for storstilet feiring i jubileumsåret, men det
var stas å benytte nyoppussede Legenes hus til jubileumsmøtet på 100-årsdagen
29.10.20. Gjestene som var tilstede, bidro til feststemning i «Eyr» og «Hippokrates» -
den nye storstuen på Legenes Hus. Og det var kjekt å se de mange deltakerne påkoblet
via Zoom og via tilsendte bilder fra samlinger på avdelingene. Litt av stemningen er for-
søkt gjenskapt med bildekavalkaden i dette nummeret av Axonet. Ikke minst er prisutde-
lingene foreviget. Vi gratulerer igjen Geir Olve Skeie ved Haukeland universitetssjuke-
hus med formidlingsprisen, Dag Aarsland fra Stavanger universitetssykehus med
Monrad-Krohn-prisen, Marte Syvertsen med Forsberg Aulies legat, Einar A. Høgestøl
fra OUS med forskningspris innen MS, Ola Nakken fra Ahus med årets pris for nevro-
muskulært forskningsarbeid samt Espen Saxhaug Kristoffersen ved Ahus og Justyna
Polak ved UiO med forskningpris innen nevrologi. Vi retter en ekstra takk til
Octapharma, Novartis og Sanofi for støtten til 3 sistnevnte prisene!

Nevrologiens fantastiske utvikling gjennom foreningens historie er grundig formidlet
gjennom jubileumsboken som gis ut i forbindelse med jubileet og ble presentert 29.10.
Også i dette nummeret finner du omtale av boken. Fagets reise fra «småfag» med be-
skjedne terapeutiske muligheter til å bli et stort fag som rommer både blålysmedisin og
kroniske sykdommer i et livsløpsperspektiv er fascinerende. For 100 år siden var nevro-
logi et nytt fag. Luftencephalogram, oppdagelsen av forandringer i substantia nigra i
hjernestammen ved Parkinsons sykdom, celletyper i hjernen i tillegg til nevronene var
noen av nyhetene den gangen. Og nevrologi og pandemi var en problemstilling da som
nå– den gangen med nevrologiske senvirkninger etter spanskesyken. 

Vi har mange viktige framskritt å kikke til ved en milepæl i foreningens historie med
blant annet innføringen av trombektomi, framskritt med nye sykdomsmodifiserende me-
dikamenter ved MS og hodepine, utviklingen innen nevrogenetikken og dyp hjernesti-
mulering ved bevegelsesforstyrrelser for å nevne noen. Men fortsatt står vi foran store
løft med blant annet demens og andre nevrodegenerative sykdommer. At omlag annen-
hver person i Europa har en nevrologisk tilstand, viser at det er behov for nevrologisk
kompetanse bredt i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

God kunnskap om hjernehelse i befolkningen er grunnleggende for forebygging.
Gjennom Hjerneåret 1995 og 2015 og utallige populærvitenskapelige foredrag, bøker og
medieinnslag har nevrologene drevet utstrakt informasjonsarbeid i mange år og bidratt
til å øke folks bevissthet om hjernehelse. 

Helsepolitisk arbeid har også vært sentralt for å styrke fokuset på hjernehelse. I samspillet
med både fag- og brukerorganisasjoner, inkludert Hjernerådet, har arbeidet med å styrke

satsningen på hjernehelse kommet et godt stykke på vei med Europas første hjernehelse-
strategi i 2018-2024. For å få maksimalt ut av dette, er nå arbeidet med oppfølgingen av
hjernehelsestrategien avgjørende. Via Hjernerådet bidrar vi nå inn i arbeidet med hand-
lingsplan i oppfølgingen av nasjonal hjernehelsestrategi. Det har skjedd en del - blant annet
på klinisk forskning, med NeuroSysMed og forskningsnettverkene innen epilepsi og syns-
skader etter hjerneslag, ParkinsonNet og hodepine. Nå er hjerneovervåking en av de 
sentrale sakene, og vi jobber med å få inn flere, blant annet søvn og epilepsi. Vi har nå en
gyllen anledning til å løfte feltet videre både akutte og kroniske tilstander.
Hjernehelsenettverket, som vi har bidratt til å etablere i Legeforeningen, er en annen viktig
kanal for å styrke hjernehelsefeltet. 

Vi må fortsette å bygge faget og foreningen i årene som kommer. Våre møteplasser med
Nevrodagene, Vårmøtet, informasjonskanaler og faglige nettverk er grunnleggende for å
lykkes. Og nå mens vi i liten grad kan møtes fysisk, er det imponerende å se hvor tilpas-
ningsdyktige nevrologene er. Folk finner nye arenaer og dukker opp på digitale plattformer
i lunsjen eller på slutten av dagen til forskningsmøter og ulike fagmøter. 

Et annet satsningsområde framover er utdanningen av nye nevrologer. Den norske læreboken
i nevrologi som kom i ny utgave relativt nylig, er et viktig bidrag i grunnutdanningen.
Kursene i spesialistutdanningen har fått et løft tross koronasituasjonen. Det er blitt rigget
mange digitale kurs for å kompensere for etterslepet som var kommet. Vi må fortsette å ut-
vikle den nye spesialistutdanningen for å sikre gode kliniske ferdigheter og mengdetrening. 

Våre faglige prosedyrer er helt sentrale. Vi har et høyt skattet prosedyreverktøy med
NevroNEL. Redaktørene for NevroNEL, professorene Åse Mygland og Unn Ljøstad har
gjort en enestående jobb med å lede dette i mange år. Og det har vært lagt ned en enorm
dugnadsjobb fra mange i fagmiljøet. Som professor Mattias Linde NTNU sa på redak-
sjonsmøtet i NevroNEL i oktober, er hodepinekapitlet ansett som et av de beste hodepine-
prosedyrene. Det sier litt om hvilket nivå NevroNEL er på. I de drøyt to årene som er igjen
før Åse og Unn går ut, så skal vi nå gå videre og rigge strukturen for NevroNEL framover.
Her er det mange spennende muligheter. 

Vi har et sterkt fagmiljø – både klinisk og vitenskapelig – som danner et godt grunnlag for
videre utvikling av norsk nevrologi. Vi har solide nettverk og samarbeid med mange til-
grensende spesialiteter og fagfelt. Det er ofte i det tverrfaglig samarbeidet at nye framskritt
gjøres. Vi må jobbe videre med å utvikle persontilpasset medisin med god ressursutnyttelse
der pasientene får den nevrologiske behandlingen og oppfølgingen de trenger på det nivået
som er nødvendig uavhengig av hvor de bor. Vi har et langstrakt land, og nevrolog-beman-
ningen er mager i flere områder. Dette er ett felt vi må følge opp framover. God utnyttelse
av medisinsk teknologi og kunstig intelligens kan være nyttige verktøy for å sikre god
akutt diagnostikk og behandling, enten vi har sterk nevroradiologisk kompetanse nært oss
eller ikke. Vi kan utvikle gode løsninger og for persontilpasset kronikeroppfølging og 
behandling. Men nærheten til gode klinikere vil uansett være nødvendig, og da trengs det
flere nevrolog-hoder. 

Ønsker alle en fin advendt og en riktig god jul!
Vennlig hilsen
Anne Hege
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Nevrolognytt
100-års jubileumsmøte på Legens hus og digitalt
over hele Norge

Anne Hege Aamodt og Marte Bjørk ledet en imponerende godt planlagt dag.

Årsmøtet og 100-årsfeiringen var alle presset inn på noen timer, med live-sending til hele
landet og en mindre gruppe fremmøtte i ansvarlig avstand til hverandre på Legenes hus.

NNFs formidlingspris ble tildelt nevrolog, pianist og forfatter Geir Olve Skeie.
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Michael Zandi fra Queen Square Institute of Neurology holdt invitert foredrag om covid-19 og nevrologi. Hanne Harbo, avdelingssjef ved OUS.

Hanne Harbo,  fulgte opp med innlegg om «Nevrologi og pandemi» i norsk perspektiv. Stettglass og bobler til festkohorten på Legenes hus - her ved Astrid Edland. 

Det bugnet i høstfarger på Legenes hus.
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Rundt om i landet samlet kolleger seg i lokale kohorter og deltok digitalt fra den enkelte avdeling.
Her fra Tønsberg. 

... og Rikshospitalet.

Oslo universitetssykehus, Ullevål...

Selfie med god avstand til tidligere avdelingsleder
ved Haukeland universitetssykehus, Ole Bjørn
Tysnes. Hans forgjenger Johan Aarli titter ned fra
veggen i Olavssalen, der han hvertfall ikke utgjør
noen smitterisiko. 

Ida Bakke ved Nordlandssyke-
huset Bodø med oppmuntrende

festfoto til arrangørene på
Legenes hus underveis i 

arrangementet.
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Grete Bakkejord og Hilde Karen Ofte, også i Bodø. 

Espen Dietrichs snakket om både norsk nevrologis historie og jubileumsboken han har redigert sammen
med Lasse Pihlstrøm. Her presenteres de fem som tok initiativet til stiftelsesmøtet i Norsk nevrologisk
forening - på dagen 100 år tidligere. 

Norsk nevrologis høyeste utmerkelse, Monrad-Krohn-prisen, ble tildelt Dag Aarsland,
som holdt prisforedrag med digital overføring fra Stavanger. 

Redaksjonskomite og redaktører for jubileumsboken fikk blomster og innrammet takk. Fra venstre Nils Erik Gilhus,
Astrid Edland, Aud Nome Dueland, Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm. Guttorm Eldøen var ikke tilstede. 



Det bugnet i høstfarger på Legenes hus.
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Leder av Norsk psykiatrisk forening,
Ulrik Malt, deltok på Legenes hus og
overrakte en den norske læreboken i
psykiatri som en 100-årsgave og et
symbol på ønske om mer samarbeid
mellom spesialitetene i fremtiden.

Referat fra stiftelsesmøtet i 1920. Mellom innleggene fikk vi se videohilsener fra samarbeidspartnere og venner av NNF
som gratulerte med 100-årsdagen. Her president i Legeforeningen Marit Hermansen.
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Norsk epilepsiforbund, ved Jørn Mandla Sibeko. Leder i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, Tom Eichele.

Generalsekretær i LHL hjerneslag Tommy Skar.Hjernerådets styreleder Anette Storstein.
Tidligere NNF-leder Gunnar Bovim,
professor NTNU, styreleder OUS.

Leder i Norsk forening for allmenmedisin,
Marte Kvittum Tangen.
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Danseoppvisning fra slagenheten på Ullevål - sendt i anledning både jubileet
og World Stroke Day-markering med mottoet "Join the movement". 

Den norske nevrolitterære klubb kom sammen til sommermøte på Granavolden 5.-7.juni.

Anne Hege Aamodt ble takket for en enestående innsats som tidenes lengstsittende
leder av NNF - og ble overrasket med kunstgave fra styret. 

Den norske nevrolitterære klubb besøkte blant annet søsterkirkene og huset der A.O. Vinje døde.

Sommermøte i Den norske nevrolitterære klubb



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, 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. 
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 legemiddel-
interaksjoner 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 injeksjonsstedet. 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 sprøyte) kr 5425,20. 3 stk. (ferdigfylt sprøyte) kr 16203,10. 

Sist endret: 23.10.2020 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.09.2020
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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/freman-
ezumab 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.

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 

 

        

injeksjon 225 mg/1.5 mL

DOSERING HVER MÅNED 

1 injeksjon 1 gang pr måned

DOSERING HVERT KVARTAL 
3 Injeksjoner samme dag hver 3 måned

Nå kan pasientene hente ut en 3-pack med AJOVY® på apoteket 
Varenummer: 133628      Styrke: 225 mg      Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3x1.5 ml 

AJOVY® (fremanezumab) 
tilbyr migrenepasientene 
dine FLEKSIBILITET 1

AJOVY® er indisert til forebygging av migrene hos voksne som har minst 4 migrene- 
    dager per måned. De vanligst rapporterte bivirkningene var reaksjoner på injeksjons-
stedet.1,3,4 Individuell refusjon for AJOVY® kan søkes gjennom HELFO for voksne  
pasienter 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-3.2
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.
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På WFN-besøk fra Guinea 
  til St. Olavs hospital

Av Elisabeth Volden Kvisvik

Bachir kom til Trondheim tirsdag 3. mars og ble hentet av Christian Samsonsen i bil på
Værnes. Førsteinntrykket var naturlig nok litt sjokkpreget klimamessig da han gikk av flyet på
Værnes, så ble han altså innkvartert i hybelleilighet hos meg og min familie med termostaten
på fullt!

Etter litt omvisning de første dagene har Bachir deltatt i visittgang, både ved nevrologisk avde-
ling og slagposten, inkludert vår nevrointensivavdeling. Han har også deltatt i noe polikliniske
konsultasjoner og ved undersøkelser ved nevrofysiologisk undersøkelser. Imidlertid, mindre
mulighet for deltakelse i dette etter restriksjoner ift koronaviruspandemi.

Bachir kommer fra Niger, fra hovedstaden Niamey. Han har studert medisin ved et av to eksis-
terende universiteter i Guineas hovedstad Conakry; l’Université Gamal Abdel Nasser (oppkalt
etter en tidligere egyptisk diktator). Han er nå lege i spesialisering i nevrologi ved National
Hôpital Ignace Deen i Conakry. Hans utdanning og spesialisering finansieres av ordninger
underlagt de nigerske myndighetene, og i tillegg får han økonomiske bidrag fra familien sin.
Bachir har seks søsken hvorav han er den eneste som har tatt høyere utdanning.

Sammen med kollegene ved St. Olavs hospital i pandemivennlig avstand foran Nevrosenteret. 

Sykehuset Bachir arbeider på, er det
eneste med nevrologisk avdeling i
Guinea med fire sertifiserte nevrolo-
ger. Bachir har ansvar for å gjennom-
føre EEG-undersøkelser og tolke disse
i samarbeid med sin sjef. Sykehuset
som helhet har èn ambulanse tilknyt-
tet, men den brukes sjelden. For det
meste kommer pasientene transpor-
tert i gule drosjer. Det fins ingen heis i
bygget, slik at pasienter må bæres opp
og ned, ev «trilles» i rullestol opp og
ned trapp. Fordi de ikke har nok helse-
personell til å pleie alle pasientene, er
det de pårørende som steller, pleier,
og gir den syke medisiner og mat. 
Det eneste unntaket er intravenøse
medikamenter, som sykepleiere admi-
nistrerer.

Nevrologisk avdeling ved Bachirs
sykehus i Conakry har et samarbeid
med Massachusetts General Hospital
i Boston gjennom en global forsk-
ningsgruppe innenfor nevrologi.
Der har de blant annet samarbeid
om utprøving av nettbrett-basert
EEG-apparat. Dette blant annet for
å kunne gjøre det lettere tilgjengelig
for å undersøke pasienter med lang
reisevei til sykehus eller av annen
årsak har «patient-delay» for å kom-
me til sykehus. Bachir har også vært
med på å forfatte en artikkel publi-
sert i sammarbeid med deltakere fra
Massachusetts General Hospital om
epilepsi og tradisjonell behandling
hos pasienter i Guinea.

Når Bachir sammenligner fasilitetene og arbeidet ved St. Olavs hospital med forholdene
i Conakry er det naturlig nok store kontraster. Vi har utvekslet erfaringer angående 
rutiner og retningslinjer i forhold til for eksempel slagbehandling, epilepsi inkludert
status epilepticus.

Bachir og Christian.

Vår fotballinteresserte gjest fikk naturlig
nok et Rosenborg-drakt med sitt eget
navn som avskjedsgave
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Eksempelvis er ikke trombolyse- eller
trombektomibehandling tilgjengelig i
Guinea. Tilgangen på CT- og MR-
undersøkelse er begrenset av logistikk
og økonomi. Det fins ikke slik diag-
nostikk på sykehuset, men to separate
private klinikker har hhv CT- og MR-
maskin. Pasienter som trenger billed-
dundersøkelse, blir fraktet i ambulan-
se fra sykehuset til de to private kli-
nikkene og så tilbake igjen. Det er
noen kilometer med bil, og kan fort ta
1-2 timer.

Bachir hadde internundervisning for
nevrologisk avdeling den 23. april. På
grunn av begrenset møtevirksomhet
på avdelingen, foregikk dette på
Skype. Utenomfaglig har vi forsøkt å
ta ham med på enkelte ting, men dess-
verre noe begrenset ift at mye har
vært nedstengt i store deler av perio-
den han har vært her. Vi har tat ham
med på fotballpub og i barnebursdag.
Han har også fått prøvd seg litt i snøen, både med aketur, snømannbygging, snøball-
kasting og prøvd ski sammen med meg og barna mine. Han var med i toppen av hopp-
bakken i Granåsen og var imponert over barn fra 6-7 års alder som hoppet på ski i rekrutt-
bakkene. Bachir er interessert i fotball, og som avskjedsgave fikk han en Rosenborg-
drakt med sitt eget navn. 

Etter at denne teksten ble sendt inn til Axonet, ble Bachirs hjemreise utsatt på grunn av
begrensninger i flytrafikken under covid-19-pandemien. Det er krevende forhold for
interkontinentale besøk om dagen – men Axonet håper at Bachir likevel kommer trygt
hjem til slutt og har med seg gode minner og lærerike inntrykk fra besøket på St. Olavs
hospital. 

World Federation of Neurology har et eget program som organi-
serer sykehusbesøk for nevrologer på tvers av kontinenter. Axonet
har tidligere rapportert fra to afrikanske kollegers besøk ved Oslo
universitetssykehus. Denne gangen var det St. Olavs hospitals tur
til å være vertskap for et slikt WFN-besøk. 

Bachir i toppen av hoppbakken
på Granåsen.
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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

AbbVie AS. Postboks 1, 1330 Fornebu. Telefon:  67 81 80 00, www.abbvie.no. © 2020 AbbVie. All rights reserved.

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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Norsk nevrologisk 
forening 100 år 
- Historien, faget 
og menneskene

Norsk nevrologisk forening fylte 100 år den 29. oktober, og denne store anledningen feires
også med en egen jubileumsbok, som ble presentert på møtet på Legenes hus. Boken opp-
summerer kort foreningens og nevrologifagets historie, men presenterer også norsk nevro-
logi av i dag og mange av fagets forskjellige aspekter. Den henvender seg til foreningens
egne medlemmer, til leger i andre spesialiteter og annet helsepersonell, og til alle andre som
gjerne vil vite litt om nevrologi. Det er gjort plass til en rekke snutter og anekdoter fra den
nevrologiske hverdagen.

Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm er bokens redaktører. De har skrevet mye av teksten
selv, og kapitlene er rikt illustrert med fotografier de har samlet gjennom en årrekke som
redaktører av Axonet. Men boken har også vært en dugnad der mer enn hundre kolleger
har vært involvert i større eller mindre grad, med bidrag til tekst, bilder og anekdoter, og
ikke minst til presentasjonene av Norges nevrologiske avdelinger og mange av nevrolo-
giens spesialområder.

Axonet håper mange kolleger og andre nevro-venner vil ha glede av denne boken når den
snart kommer ut til medlemmene! Redaktørene retter også en spesiell takk til det kreative
nevrologiske teamet på Lillehammer som sendte det flotte bildet vi valgte å gjøre til bokens
forsidebilde.

Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm(red.)

Norsk nevrologisk  

forening 100 år 
Historien, faget og menneskene

Den litt større parkinsonboken
«Den litt større parkinsonboken» er en videreføring av «Den lille parkinsonboken»,
som ble utgitt i 2015. Forfatterne Espen Dietrichs og Antonie Giæver Beiske har
begge har lang og bred erfaring med behandling av Parkinsons sykdom. 

«Den litt større parkinsonboken» er i virkeligheten to litt større bøker. Bind 1 gir en
oversiktlig innføring om Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme, med vekt på
fasen der diagnosen stilles og de første årene av sykdommen. Bind 2 omtaler kom-
plisert parkinsonisme legger vekt på utfordringer som oppstår etter noen års syk-
dom og avansert behandling.

Slik bøkene presenteres på nettet,
er de skrevet primært med pasi-
enter, pårørende og andre interes-
serte som målgruppe.

Axonets mistanke er imidlertid at
de også kan være svært nyttige for
både leger og sykepleiere i nevro-
logien. På omlag 100 sider hver
blir det plass til relativt rikelig
med detaljer her, og hverken LIS
eller ferdige nevrologer bør på
noen som helst måte skamme seg
om man ikke kan alt dette stoffet
på rams fra før. 

Bøkene kan lastes ned som pdf fra
nevrologi.no eller parkinson.no,
eller bestilles gratis i papirformat
fra hjemmesiden til Norges
Parkinsonforbund.

Boken er utgitt av Den norske
nevrolitterære klubb med støtte
fra Abbvie. 



Minneord

Foreningens æresmedlem Bjarne Ranheim døde 8. juli, 97 år gammel. Ranheim var
født i Trondheim og kom som 17-18 åring med i arbeid mot okkupasjonsmakten i det
superhemmelige agentnettverket XU. Han leverte en meget betydelig krigsinnsats
som han senere aldri snakket om. Han ble arrestert, satt på enecelle i Gestapohoved-
kvarteret i Trondheim, senere på Falstad konsentrasjonsleir for så å ende opp på
Grini.  Etter krigen ble han tilbudt studieplass i Danmark hvor han gjennomførte 
medisinstudier og spesialisering i nevrologi. I Danmark traff han også sin Elisabeth.

I 1964 ble han tilsatt som eneste nevrolog ved sykehuset på Lillehammer. Da egen
nevrologisk sengeavdeling ble opprettet i 1975 ble han avdelingsoverlege, en stilling
han hadde til sin avgang i 1990. Han var en meget anerkjent fagmann og var også 
sykehusets sjefslege 1976-1981.

Ranheim gjorde en betydelig innsats i krigs- og konflikt-områder for FN, Røde
Kors, Norsk Folkehjelp og Rotary International. Det er knapt noe land i Afrika eller
Asia han ikke besøkte i slik tjeneste. Han hadde et spesielt godt forhold til Yemen,
og dagens situasjon der bekymret ham meget. Han ble tildelt Røde Kors’ høyeste 
utmerkelse for sitt arbeid.

Bjarne var en kulturpersonlighet, og særlig musikk men også litteratur var ham kjært.
Han var spesielt interessert i skjæringspunktet mellom nevrologi og kunst og var et
tidlig medlem av Den norske nevrolitterære klubb. Han arrangerte klubbens sommer-
møte på Lillehammer i 2001 og skrev bidrag til alle klubbens fire bøker. I Den norske
nevrolitterære klubb minnes han spesielt for et magisk innlegg ved sommermøtet på
Senja hvor han for første gang lettet litt på sløret rundt sin krigsinnsats.

Ranheim gjorde et betydelig organisatorisk arbeid for Norsk nevrologisk forening. I
år er det spesielt å huske at han holdt hovedtalen ved banketten da NNF var 50 år i
1970. Han var hovedmannen bak gjennomføringen av foreningens store arrangement
«Hjerneåret 1995». Det var helt naturlig at han ble valgt til æresmedlem av foreningen
i 1996.

Med Bjarne Ranheims død har norsk nevrologi mistet en fremragende fagmann og en
strålende ambassadør for faget. Han la aldri skjul på hvor mye familien betydde for
ham, og vi sender vår medfølelse til Elisabeth og deres barn og barnebarn.

Ragnar Stien, Anne Hege Aamodt og Are Brean

Bjarne Ranheim til minne

Nevrokirurgisk 
kompendium

Marit Aarvaag Storaker jobber som LIS i Nevrokirurgi ved Oslo universitets-
sykehus Ullevål. Ettersom hun selv har satt seg grundig inn i faget og oppsum-
mert klinisk nyttig kunnskap om vanlige problemstillinger i nevrokirurgien,
har hun sett potensialet for å systematisere litteraturstudier og notater slik at
det også blit nyttig for andre. Resultatet er blitt et Nevrokirurgisk kom-
pendium som er gitt ut på Legeforlaget. Aarvaag Storaker skrier at «håpet er at
boken kan gi en enklere vakthverdag, for nevrologer i sideutdanning, LIS i
nevrokirurgi, medisinstudenter og annet helsepersonell med interesse for faget.»

Boken selges via Amazon som «print on demand», og det er planlagt en ap-
plikasjon for smarttelefon.

Kanskje en nevrologisk LIS i sideutdanning vil skrive en utdypende 
anmmeldelse av boken for Axonet? Ta kontakt med redaktøren på:
lasse.pihlstrom@gmail.com!

Hold av datoen!
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Nevrolitterært

Draumkvedet i nevrologisk lys

Av Nils Olav Aanonsen

Norsk middelalders store visjonsdikt «Draumkvedet» står frem som noe helt enestå-
ende i vår felles kulturelle arv. Det gir oss fargerike og dramatiske bilder fra en bryt-
ningstid mellom den norrøne verden og den kristne middelalder. Diktet antas å være
fra tiden før reformasjonen, det sidestilles med annen europeisk visjonsdiktning og
det har brakt selvfølelse til en liten nasjon.

Vil du meg lyde, eg kveda kan om einkvan nytan drengjen,
alt om 'n Olav Åsteson, som heve sovi so lengje.

Han la seg ned om joleftan, sterkan svevnen fekk;
vakna kje fyrr om trettandagjen, då folkje åt kyrkjun gjekk.

«Trettendedagen», altså 6. januar, red Olav til kirken for å fortelle folk hva han hadde
opplevet i den tiden han sov. Han hadde nemlig vært i «Auromheimen», altså på den
andre siden av døden. Han hadde sett «Gjallarbrui», broen man må over når man er
død, han hadde sett dødsrikets grusomme tornemyrer og vannene der «isane brunno
blå», han hadde sett hvordan syndere, ja selv prester, ble brutt ned i boblende tyrigry-
ter og han hadde sett dommens dag hvor Jesum Krist møtes med «Grutte Gråskjegg»
(djevelen) for å skille mellom rettferdige og urettferdige.

Jørgen Moe foretok en stipendreise i Telemark sommeren 1847 på jakt etter «folke-
diktning». Han fant diktet og «restituerte» en tekst på 38 strofer. Funnet falt i meget
god jord. Dette var tiden for «det nasjonale gjennombrudd» i Norge og året etter kom
det sagnomsuste tablået «Brudefærden i Hardanger» med Tidemand og Gudes maleri,
Halfdan Kjerulfs komposisjon og Andreas Munchs dikt. Magnus Brostrup Landstad
utgav «Draumkvedet» i 1853 og Sophus Bugge supplerte året etter med
«Mythologiske Oplysninger til Draumkvædi». Ludvig Lindeman reiste selv for å
skrive ned melodivarianter. «Draumkvedet» ble en del av nasjonsbyggingen.

Forfatter Jan Kærup Bjørneboe i samtale med hundreåringen
Lillemor Andreassen under lanseringen på Litteraturhuset.
Avstanden mellom dem er 64 år og 64 cm.

Visjonsdikt fra middelalderen er kjent fra flere europeiske land og kan ligne
hverandre, men ettersom «Draumkvedet» bare var kjent fra norsk tradisjon ble
det tillagt helt unik verdi som nasjonalt klenodium. Etter hvert fant forskerne
en rekke ulike tekstvarianter og man regner med at det er minst 50 såkalte 
«primærkilder» til diktet. På 1890- tallet valgte Moltke Moe ut 52 strofer og
«Draumkvedet» slik vi kjenner det i dag oppstod. I tillegg til overleveringer av
folkemelodien som lever i beste velgående, er det mange komponister som har
latt seg inspirere av «Draumkvedet», fra David Monrad Johansen til Arne
Nordheim. Draumkvedet er dessuten illustrert av tallrike billedkunstnere, og
det finnes en sann rikdom fra Gerhard Munthe over Torvald Moseids 70 meter
lange broderi til nålevende billedkunstnere som Karl- Erik Harr (f. 1940-) og
Marianne Boberg (f. 1957-). 

Maleri fra Olav Willums’ (1886-1967) serie «Draumkvedet» (1952): 

Eg var meg i Auromheim i mange nættar og trå
Det veit Gud i Himmerik
Hoss mang ei naud eg såg
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Olav Åsteson sier: «Eg hev vori meg upp med sky og ned att på svarte dikje, eg hev
sett åt heite helvite  og ein deil av himmerikje». Han skildrer ned i små detaljer hva
han har sett i «Auromheimen». Han kan berette at det er «heitt i helvite, heitar hell
nokon hyggje». Videre at «bikkja bit og ormen sting og stuten stend og stangar» på
Gjallarbrui. Han har sett trollkjerringer og han forteller at han selv «var longe i moldi
mòka ... eg tott den dauden god». Ettersom han ble vitne til dommedag kan han i de
mange «saligprisningene» fortelle om hva som fører til helvete og hva som fører til
paradis, for eksempel: «Sæl er den i føisheimen fatige gjeve konn; han tarv inkje 
rædast på Gjallarbrui fyrr kvasse stutehonn.»

Sett med et nevrolitterært blikk kan man spørre: Er «Draumkvedet» bare oppspinn og
fri diktning? Eller kan det være en kjerne av sannhet i historien om Olav Åsteson?

I moderne lærebøker om nevrologiske søvnforstyrrelser kan man lese om Kleine-
Levins syndrom - en sykdom som fører til tilbakevendende episoder med ekstrem
hypersomni, endret adferd og kognitive forstyrrelser.  Det er svært sjeldent, 1- 5 pr
million og de fleste nevrologer vil følgelig aldri møte det. Det er hittil ingen patogno-
moniske objektive funn eller markører ved supplerende utredninger. Tilstanden kan
oppstå i ungdommen og skal ramme mest gutter. Det er ingen egentlig behandling for
tilstanden og den går ifølge litteraturen over av seg selv i løpet av et tiår eller så. 

Syndromet er altså kjennetegnet av episoder av ekstrem hypersomni som kan vare fra
dager til uker, opptil 19- 20 timer pr døgn, men i tillegg også av kognitive endringer
som derealisering, konfusjon, hallusinasjoner og adferdsendringer i de våkne inter-
vallene. Mellom søvnperiodene er personene upåfallende og de nevnte kognitive
trekkene har ikke annen psykiatrisk komorbiditet som en mer nærliggende forklaring.

Kan Olav Åsteson ha hatt Kleine- Levins syndrom? Han sov angivelig i to uker og
hadde en opplevelse av å ha sett og opplevet utrolige ting, dog alle tatt fra samtidens
felles forestillingsverden. 

Undertiden kan man møte skepsis over å spekulere over historiske hendelser, kultur-
personligheter, kunstverk, navngitte personer og kunstnere sett i en nevrologisk, diag-
nostiserende ramme. Jeg innrømmer at jeg ikke vet nok om for lengst avdøde Olav
Åsteson til å kunne stille noe så alvorlig som hans nevrologiske diagnose og øvrige
spekulasjoner om hans helse må forbli usagt. Jeg rakk aldri å undersøke ham og
«Draumkvedet» hverken kan eller skal leses som en journal.

Men diktet og alt det som det har inspirert til, står der i all sin prakt selv om det tas
ut av en mystisk religiøs og nasjonalromantisk ramme. Og jeg tror ikke at fagfolk
som arbeider med søvn vil riste fortørnet på hodet til idéen om at Olav kan ha hatt
Kleine- Levins syndrom. Og hvorfor ikke? Nevrologien er overalt, det var den
også i middelalderen! 

Diagnostiske kriterier for Kleine- Levins syndrom (KLS)
Criteria A to E must be met:
A. The patient experiences at least two recurrent episodes of excessive sleepiness and 
     sleep duration, each persisting for 2 days to 5 weeks. 
B.  Episodes recur usually more than once a year and at least once every 18 months.
C.  The patient has normal alertness, cognitive function, behavior, and mood between 
     episodes. 
D.  The patient must demonstrate at least one of the following during episodes: 
     1. Cognitive dysfunction 2. Altered perception 3. Eating disorder (anorexia or 
     hyperphagia) 4. Disinhibited behavior (such as hypersexuality) 
E.   The hypersomnolence and related symptoms are not better explained by another 
     sleep disorder, other medical, neurologic, or psychiatric disorder (especially bipolar 
     disorder), or use of drugs or medications.
     Fra  J. Cheung, C.M. Ruoff, E. Mignot «Central Nervous System Hypersomnias»,  
     Kapittel 8 I “Sleep and Neurologic Disease.” 2017 Elsevier Inc.

En av Gerhard Munthes
illustrasjoner til
Draumkvedet.
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 F o r e n i n g s a k e r

Referat fra styremøte i NNF 24. juni 2020  - Zoom 
Deltakere: Anne Hege Aamodt, Julie Sønnervik, Ida Bakke og Kristian Kraglund, 
      Avbud: Marte H Bjørk, Michaela Gjerstad.   
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund

Saksliste
13-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 9.3.2020 
   Godkjennes uten endringer
14-2020: Orienteringssaker 
Høringer
Innleverte og kommende gjennomgås. Det besluttes å innsende høringssvar til 
‘Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien’ (se vedlegg).

Nettside, sosiale medier 
Orientering ved JS: Firmaer trenger kontrakt til nettannonser, dette mangles aktuelt, det 
arbeides på dette ved MG. JS har kontaktinfo til annonsører og jurister. Vanskelig å ha 
overblikk over hvem som har betalt. Ønskelig å inngå avtaler om annonseringer på høsten 
til året etter, og fortsatt ha fakturering til årsskiftet. Aktuelt har vi tre annonsører, arbeides 
med ytterligere bidrag.

Spesialitetskomiteen og FUN
Orientering ved AHAa: Det ble avholdt møte med spesialitetskomiteen i mai, der aktuelle 
situasjonen under korona-pandemien og nedlukking av kurs pga. denne ble diskutert.
Spesialitetskomiteen er oppfordret til å bidra til at det holdes digitale kurs, dette rulles ut 
på kurs der det er mulig å gjennomføre praktisk. Det søkes å få flere emnekurs inn, f.eks. 
hodepine. Spesialitetskomiteen og kurskomiteen vil bidra med oversikt over planlagte kurs, 
inklusive digitale, for høsten 2020 og våren 2021 snarest.

Jubileumsbok
Orientering ved AHAa: Redaksjonskomiteen er godt på vei. Det er kommet inn begrenset med
bilder fra avdelinger. Det gjøres derfor en ekstra innsats for å få inn mer bildemateriell.

Helsepolitisk arbeid
Orientering ved AHAa: Møte i partnerskapet for oppfølgingen av hjernehelsestrategien ble 
utsatt pga koronapandemien.. Det søkes inn informasjoner til utarbeidelse av planlagt hjerne-
helsestrategi, dette er er allerede informert om i Axonet nr. 1. Ett av tiltakene partnerskapsgruppen
har behandlet er hodepine, Det settes ned nasjonal gruppe for hodepine med mandat til å
utarbeide strategi-dokument. Det mangler fortsatt strategi for flere parametre, herunder 
hjerneovervåking, Parkinsons sykdom mv. 

WFN Department Visit program
Orientering ved AHAa: Det tas sikte på beskrivelse av seneste opphold i Axonet og Tidsskriftet, 
Oppholdet til afrikansk kollega i Trondheim er blitt betydelig forlenget pga korona. Avdelingen i
Trondheim har lagt ned en betydelig innsats for å ivareta kollegaen. NNF har dekket utgiftene til
opphold. 
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Valgkomiteens innstilling, plan for overlapp til nytt styre
   Orientering ved AHAa: 
   Det er innkommet forslag fra valgkomiteen til som styret finner positivt. Det foreslås at 
   aktuelle styre sitter med ut 2020, for å sikre best overlapping inklusiv planlegging av 
   Nevrodagene 2021. 
   Planlagt styremøte med planlegging av Nevrodagene 2021 gjennomføres gjøres fysisk dersom 
   situasjonen tillater det i Osloregionen. 

15-2020: NevroNEL
   Orientering ved AHAa: 
   Det ønskes økt midler (150.000,-/år) til oppdatering for mulighet for bl.a. integrering 
   i journalsystemer samt behov for innlogging ift. alene betalende brukere. 
   Dette aksepteres av styret. 

16-2020 Nevrodagene 2020
   Generelt 
   - Det planlegges foreløpig ut fra dagens gjeldende smittevernråd med at Nevrodagene 
   gjennomføres som fysisk møte på Bristol 29.-30.10. der kravene til 1 m avstand kan 
   overholdes. Legenes Hus har ikke så store lokaler at det er aktuelt som møtelokale.
   - Ved behov for registrering ift. smitte-hensyn koordineres dette med Legenes Hus. 
   - Det planlegges elektroniske posters. Det jobbes på løsning for dette med Legenes Hus, 
   eventuelt må dette skyves til neste Nevrodagene hvis ikke praktisk mulig. 
   - Det forventes å være plass til et maksimalt antall deltakere per dag, dette må koordineres på 
   de enkelte møter og søkes. 

Lokale
   - ingen aktuelle punkter for styret. 

Program
   - Viktig at de som har invitert talere til Nevrodagene informerer om endret avholdelse av møtet. 

Bruk av appen
   - Appen finnes sentral ift. registrering av deltakere på de enkelte dager således at vi har over
   blikk og kontaktinformasjoner ved eventuelt smitteutbrudd. Det finnes derfor relevant å gjøre
   registrering i App obligatorisk, også for å sikre vi holder deltakere under maksgrense. 

Årsmøtesaker 
   - Ingen aktuelle emner. 

Økonomi
   Orientering ved IB: 
   - Regnskap er ikke sendt inn da dette først skal godkjennes på årsmøtet
   - Budsjett må utarbeides før Nevrodagene. 
   - Walsøes Stiftelse har bevilget penger til publisering av 100-års jubileumsbok, disse må inn
   hentes når boken går i trykk.

Forskningsstipend og priser
Vinnere av årets priser er informert, og det planlegges prisoverrekkelse ved Nevrodagene. 

Møter i forbindelse med Nevrodagene – 28.10.10
   1. Kvalitetsutvalget 
   2. Møte i jubileumsbok-komiteen 
   3. Redaksjonsmøte i NevroNEL 

Foreningssaker
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 F o r e n i n

Utstillere
Orientering ved JS: 
   - Spørsmål til pris for utstillere og ulik pris ift. plassering. Styret innstiller til at prisen økes pr.
   dag ift. tidligere møter begrunnet i større faglig bredde i programmet, eneste samlingspunkt 
   for nevrolog-kolleger for 2020. Fra 10.000,-/dag til 15.000/dag og 25.000,-/2 dager. 
   Annonser i appen økes fra 5.000,-/dag til 7.500,- begrunnet i appen er obligatorisk samt at 
    annonsene fremvises fra åpning av appen (forventet xxx uker før) med rotasjon ml. annonsører.
   - Vedr. intern plassering på huset kan det ikke tas stilling til dette aktuelt da restriksjoner ikke 
   kjennes, dette må vurderes nærmere senere men det vurderes å være gode forhold for 
   presentasjon for alle.

Årsfesten
   Orientering ved AHAa: 
   - Det er tatt høyde for ulike scenarier i forhold til koronapandemien. Oslo rådhus er reservert 
   både torsdag 29. oktober 2020, onsdag 17. mars 2021, men det kan være at årsfesten må 
   utsettes ytterligere. 

17-2020 Nevrologien i koronapandemien - utfordringer og tiltak
   Orientering ved AHAa: 
   - Det planlegges orientering om studien vedr. nevrologiske symptomer 
   - Det vurderes at sentrale føringer fra Legeforeningen har vært brukt i lite grad e
   - Det vurderes om panel omhandlende håndteringen lokalt av nevrologien i en pandemi og 
   hvordan neste pandemi forbedres. Det søkes foredragsholdere til dette - ved AHAa. 

18-2020 Markering av 100-årsjubileet
   Orientering ved AHAa:
   - Går som planlagt med planlagt fest og bokpublisering, se i øvrig ovenfor. 
   - KK søker relevante emner fra redaksjonen av boken til publisering på sosiale medier i ukene
   opp til. 
   - Samtidig oppfordres medlemmene i styret til å bidra med emner, dette sendes til KK. 

19-2020 UEMS
   Orientering ved IB:
   - Det forventes fremadrettet IB som eneste medlem til UEMS. 

20-2020 Eventuelt
   a) Formelle representanter til RAFF EAN: forespørsel fra dr. Høgestøl, US, vedr. formell re
   presentasjon. Styret finner det relevant å henvise spørsmålet videre til avklaring ved FUN. 
   b) Aktuelle utskiftninger i KU som følge av utskiftninger i NNF-styret gjennomgås. 
   c) Ny spesialistutdannings-komite: sterke interesser, herunder for nevrologien i turnus. 
   Styret finner det relevant å henvise spørsmålet videre til avklaring ved FUN. 

Dato for neste møte: 15. september 2020

Axonet ønsker alle 
en riktig god jul og et

godt nyttår!
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 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 15. oktober 2020  - Zoom 
Tilstede: Anne Hege Aamodt, Marte-Helene Bjørk, Ida Bakke, Julie Sønnervik, 
      Michaela D. Gjerstad, og Kristian L. Kraglund.
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund 

Saksliste
27-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 15.9.2020 
   Godkjennes uten endringer

28-2020: Høringer – ved AHAa
Aktuelle høringer gjennomgås ift. prioritering. 
Vedr. høring om Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner (frist 11. november)
-   høringssvar fra NNF planlegges, alle styremedlemmer oppfordres til å bidra, 
   sammenskrives ved MDG og ev. MHB.
Nettside, sosiale medier – ved JS
-   Flere sider trenger oppdatering, inkl. 
-   Vedtekter på hjemmeside ikke oppdaterte. KK finner seneste versjon frem.
-   Priser inkl. Monrad-Krohn mv. trenger oppdatering til seneste. 
-   Weblink mangler til bl.a. Norsk slagorganisasjon 
-   Link til kurskatalog mangler link (Helsedirektoratet)
-   Datoer for EAN samt viktige nasjonale kongresser, bl.a. Bergens konferensen, 
   oppdateres på hjemmesiden
-   Styret oppfordres til å gå på hjemmeside ift. ikke-oppdaterte side. Videresendes til JS

29-2020: Nevrodagene 2020 og markering av 100-årsjubileet
-   Avdelingene inviteres til å delta via medlemsepost, blesting via sosiale kanaler og via 
   informasjon til avdelingsledelsen Medlemmer i styret gir også informasjon lokalt. 
   Medieinnsalg gjennomgås. Detaljer rundt overrekkelsen av priser gjennomgås. Det legges
   opp til gratulasjonsvideoer fra sentrale personer og foreninger heller enn fysisk oppmøte.
   Saker som skal tas opp på årsmøte er oppdatering av generalplan og revisjon av vedtekter.
   Vedr. teknisk avvikling av Nevrodagene. Det planlegges testing med innlogging fra 
   kl. 09.00 d. 29.10 av de som skal holde innlegg.
Vedrørende oppmøte i Oslo til Nevrodagene: 
-   Foredragsholdere fra Oslo, inkl. Espen Dietrichs og Hanne Harbo, planlegges invitert til
Legenes Hus. Foredragsholdere som er usikre på digitale løsninger kan vurderes individuelt
ift. teknisk støtte. 
-   Fra Styret kommer MHB, AHAa og KK til Oslo. 
-   Påskjønnelse av redaktører for jubileumsbok og local organising committee for EAN 2019
Vedr. priser:
-   Innrammet diplom 
   • Redaksjonen til jubileumsboken (Espen & Lasse) + 
   • LOC for EAN 
   • Formidlingspris 
   Monrad Krohn-prisen
   • KK fremskaffer hammer
   • Blomster utdeles
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Informasjon ved årsmøte (XXX står også lengere nede)
-   Budsjett presenteres ved IB 
-   JS informerer om nettsider og sosiale medier
Minneord om Helge Risøen holdes av Ole-Bjørn Tysnes, om Bjarne Ranheim og Ansgar Torvik
av Ragnar Stien, som kommer inn til Legenes Hus. Den vanlige forespørselen til avdelingene er
gjort av AHAa.

30-2020 Nevrodagene 2021 og overlapping med nytt styre
Overlappingsmøte 
-   Planlagt til 12. januar 2021
Nevrodagene 2021 ift. nytt styre 
-   Det forestår en del arbeid til aktuelle styre ift. Nevrodagene 2021, der det planlegges 
   programmet fra Nevrodagene 2020 anvendes men med 3-dagers program. 
-   Det vurderes som stor oppgave for kommende styre med ny form for Nevrodagene, derfor 
   behov for at de kommer i gang tidlig. Det planlegges etter Hjerneuken (Uke 47), dvs. primo 
   desember. Forslag onsdag 25.11 kl. 18.00-20.00. KK sender innkalling til nytt og gammelt styre.
App til Nevrodagene 
-   Tappin (app) trengs trolig ikke da Nevrodagene 2021 avholdes som digitalt møte. 
-   IT ved Legenes Hus konsulteres for hvilke løsninger som er tilgjengelige. 
Åpning for nye abstracts
-   Det tas diskusjon rundt ev. innsending av nye abstracts: dette vurderes ikke-gjennomførbart. 
   Allerede inviterte foredragsholdere
-   MHB og AHAa er i kontakt med inviterte foredragsholdere ift. ny invitasjon til samme 
   innlegg i 2021
Allerede godkjente foredragsholdere 
-   Det sendes ut informasjon til foredragsholdere vedr. Nevrodagene 2021
-   planlegges avholdt tirsdag-torsdag uke 11 
-   flere parallelle sesjoner
-   nærmere planlegging først fastsettes ved nytt styre hvorfor dagene bes holdes fri
-  kunstig intelligens-foredrag uavklart
Diskusjon vedr. åpning av zoom-møte
-   dette avtales åpnet 30 min før planlagt møtestart. 
-   AHAa avklarer med Legenes Hus om mulighet for musikk. 
-   Planlagt testing med på- og avkobling før, viktig med stram avholdelse av tidsplan. 
Årsmøtesakene gjennomgås
-   Hver enkelt legger fram sakene som vanlig
-   AHAa avtaler med representanter for NevroNEL, Spesialitetskomiteen, FUN osv.

31-2020 Generalplan – oppdatering
Planlagt oppdatering av generalplan i nevrologi – styret utnevner  kandidater fra alle helse-
regioner i tillegg til at styret jobber med oppdateringen. – Styret prøver å finne aktuell kandidat
fra hver region før neste styremøte

32-2020 Møteplan framover for styre og andre utvalg
Neste planlagt møte settes til 28.10 kl. 14.00 (via zoom), KK innkaller. 

33-2020 Eventuelt
Plakaten som en kunstner fra Wien lagde under EAN-kongressen ble gitt i gave av EAN-ledelsen
til NNF. AHAa sjekker med Legenes Hus om det er mulig å ha den utstilt der eller om man kan
se på muligheten for å dele opp plakaten og ramme inn en del på hver avdeling. 
Dato for neste møte fastsettes
-   28.10.20 kl. 14.00 (via zoom)
-   25.11.20 kl. 18.00-20.00 (via zoom) med nytt styre
-   12.01.21, avventer tidspunkt: overleveringsmøte med nytt styre

Styremøte NNF 15. oktober 2020



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

Styremøte i NNF 28. oktober 2020  - Zoom 
Tilstede: Anne Hege Aamod, Marte-Helene Bjørk, Michaela D. Gjerstad,  
      Ida Bakke, Kristian Kraglund.
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Kristian L. Kraglund 

Referat
Saksliste
27-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 15.10.2020 
   Godkjennes uten endringer

35-2020: Nevrodagene 2020 og markering av 100-årsjubileet
Praktisk gjennomføring 29.10.:
-   kl. 9-11: planlegging før oppstart, MHB, AHAa og KK er på Legenes Hus.
-   kl. 11: lett anretning
-   Smittevern: 
   • det vaskes over ml. hver foredragsholder
   • alle er medansvarlig for å opprettholde smittevern på post
-   Møteavholdelse: 
   • Viktig alle er på i tide så vi holder tidsplanen. Hvis ikke klar til tiden kan neste opplegg 
   ev. rykkes frem så 
   • May-Lynn Hystad er teknisk hjelp på dagen med to assistenter. 
   • Én er ordstyrer + én passer på chat (AHAa + MHB), + én, én på ‘salen’ (KK), primært 
   ved de som er til stede men støttes fra øvrige styremedlemmer 
   • Kommunikasjon ml. styremedlemmer bør bruke messenger som primær kommunikasjon 
   under møte lite plass for diskusjon, men tas på dagen og prioriteres ift. emne. Spørsmål 
   sendes i chatten og ordstyrer velger ev. spørsmål
   • Oppleggs holdere som ikke overholder tiden må avsluttes, tekniske løsninger kan 
   diskuteres med Legenes Hus
   • Det er flere videoer fra bl.a. Hjernerådet som avspilles på dagen. Kvalitet er testet ved 
   May Linn Hystad
   • Litt uklart hvor lang pause det blir på ettermiddagen
   • Reaksjon fra medier i Helse Bergen , Stavanger og Vestre Viken til priser må snarest spres
   ut, OBS: ber medlemmer av styre spre dette  etter publisering.
   • Diplom og bilder sendes til de der ikke kommer. Det tas bilder av de som kommer fysisk. 
   Screenshot kan tas av alle og spres ut med #hashtag på sosiale medier – OBS: særlig JS, 
   IB og MDG.
   • Møteavholdelse opptas, men dette til internt bruk. Det planlegges at Nils Erik, Michael 
   Zandi, Hanne Harbo og Espen Dietrichs spørres etter innlegg om aksept til publisering  
   (AHAa). 
   • Praktiske forhold rundt møteavholdelse diskuteres med May Linn Hystad under styremøtet 
   NevroNEL
-   Gjennomgår møtet. Det vurderes at dette års ekstra-kostnader må dekkes av avdelingene, 
   bl.a. basert på lavere møtekostnader i år, mens videre plan må vurderes ved neste NNF-styre. 
   Dette vil bli NOK 10.000 ekstra/avdeling, dvs. avdelingenes betaling økes fra NOK 10.000
   og 15.000 /år til NOK 20.000 og 25.000 /år for små hhv. større avdelinger.
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Axonet: 
-   Positive tilbakemeldinger fra annonsører, men avventer endelig avklaring
-   Publisering 
-   Forventet inntekt er 60.000 (20.000 x 3)
Jubileumsboken
-   Kostnader til trykk og innbinding for 1 000 eksemplar av boken er ca 130 000 NOK 
-   Skulle dere ønske flere eksemplarer vil prisen for følgende 1 000 eksemplar være ca. kr 55 000
   NOK.
-   Prisen er uten mva. og inkluderer samlet levering til en adresse i Oslo.
-   I tillegg kommer det kostnader i forbindelse med fonten som blir brukt i boken. 
   Her har vi ikke prisen ennå. 
-   Forventet utgifter således på ca. 200.000. Det settes loft på 250.000,-
-   Bøkene oppbevares på Ullevål
-   Distribusjon diskuteres: det planlegges utsendt til avdelingene, hvorfra de videre distribueres. 
   Det avventes dimensjoner og vekt. Det må avklares om distribusjon kan gå direkte enten via 
   forlaget eller sykehusets distribusjonskanal. 

36-2020 Gjennomgang av årsmøtesakene
-   Tidsbegrenset ift. vanlig disposisjon. Derfor må mest mulig svares ut i chatten med kort 
   beskrivelse i selve møtet. Styret ivaretar fordeling av taletid. Eventuelle større diskusjoner kan 
   henvises til neste års årsmøte.
-   Avstemming kan ev. tas vha. 
-   Minneord tas ved Ole-Bjørn Tysnes (Helge Risøen) og Ragnar Stien 
   (Ansgar Torvik og Bjarne Ranheim).
-   Nye spesialister leses opp ved AHAa
NNF 100 år: 
-   Årsfest utsatt grunnet korona
-   Nevrodagene 2021 blir sannsynligvis også digitalt
-   Rådhuset er derfor i 2022 booket onsdag i uke 11

37-2020 Nevrodagene 2021 og overlapping med nytt styre
-   Det er planlagt møte med nytt og gammelt styre, se datoer nedenfor. 
-   Informasjon om avholdelse av Nevrodagene 2021 legges på hjemmesiden (JS)
-   AHAa og MHB er i kontakt med planlagte oppleggsholdere. Ber om bekreftelse ift. utsettelse. 
-   Viktig vi får skrudd på programmet samme snarest etter avholdelse av dette års Nevrodagene. 
   Det planlegges derfor diskutert derfor uformelt med nye Styremedlemmer. 

38-2020 Generalplan – oppdatering
-   Det finnes viktig at prosessen igangsettes nå med nedsettelse av utvalg. 
-   AHAa har derfor utsendt invitasjoner deltakere i reviderings-utvalg. Avventer svar fra flere 
-   Avgående Styre anbefaler vi får vara-medlem i Styret således at medlem som utgår kan erstattes. 

39-2020 Eventuelt
   Statutter for formidlingsprisen: Diskuteres og aksepteres. 
   Gaver:
   - Avgående medlemmer i bl.a. KU, tilsendes gaver. IB sender til KU.
   - Deltakere på Nevrodagene får overlevert gaver og diplomer (KK)
   Kommende møter (nytt styre er informert via epost om begge)
   - 25.11.20 kl. 18.00-20.00 (via zoom) med nytt styre
   - 12.01.21, avventer tidspunkt – Legenes Hus, Oslo: overleveringsmøte med nytt styre. 

Styremøte NNF 28. oktober 2020



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

ÅRSMØTE I NORSK NEVROLOGISK FORENING
TORSDAG 29. OKTOBER 2020 KL 14.30 – 16.30 

SOM DIGITALT MØTE PÅ ZOOM 
Referat

Dagsorden 
1. Åpning:
   Åpning og velkomst ved leder i NNF Anne Hege Aamodt
2. Godkjenning av dagsorden, innkalling og årsmelding 
   Godkjennes uten kommentarer eller endringer. 
3. Valg
   Valgkomiteens forslag godkjennes
   1) Jana Midelfart Hoff leder, overlege HUS, professor VID, (ny, men satt i styret 2010-2012)
   2) Ida Bakke økonomiansvarlig, overlege, Bodø (gjenvalg)
   3) Julie Sønnervik, privatpraktiserende (gjenvalg)
   4) Trine Popperud, overlege OUS (ny)
   5) Heidi Øyen Flemmen overlege/kst faglig leder Skien (ny)
   6) Andrej Netland Khanevski, LIS HUS (ny)
   7) Joakim Goberg Jørgensen, overlege St. Olav (ny)
   Avtroppende
   1) Anne Hege Aamodt, overlege OUS (leder)
   2) Michaela Gjerstad, overlege Stavanger universitetssykehus
   3) Marte-Helen Bjørk, overlege Haukeland universitetssykehus
   4) Kristian Kraglund, kst overlege OUS (sekretær)
   5) Kashif Faiz, overlege AHUS (utgått av styret tidligere da tiltrådt stilling som spesialrådgiver 
   i Helse- og omsorgsdepartementet)
4. Minneord 
   Minneord for Helge Risøen ved Ole-Bjørn Tysnes. 
   Minneord for Ansgar Torvik og Bjarne Ranheim ved Ragnar Stien 
5. Nye nevrologer
   Anne Hege Aamodt
   - Nye spesialister i 2019 (37) og frem til 1. oktober 2020 leses opp. Det noteres at der i 2020 er 
   færre overføringer enn vanlig, blot én fra Tyskland. 
   - Nye spesialister i 2019
   - Ifølge Helsedirektoratet var det 37 spesialistgodkjenninger i nevrologi i 2019, hvorav 
   5 konverteringer fra Sverige, Kroatia og Ungarn. De nye spesialistene er: Hassan Khan     
   Ahmed, Anne Marit Solheim, Else Charlotte Sandset, Ida Marie Kjellsen, Abdullah 
   Mohammud, Taleb Rooeintan, Susanne Gaarden Ingebrigtsen, Per Selnes, Maria Bovim, 
   Mirko Porobic, Kari Bolstad Skjær, Saurabh Kumar Jain, Yves Florelius, Janicke Ugreninov 
   Abrahamsen, Karianne Larsen, Kjersti Nesheim Power, Reinhard Simon Niestroj, Brian 
   Anthony Enriquez, Ookeditse Ookeditse, Ludmila Nordaa, Dag Marius Rundfloen, Gabriela 
   Carneiro Rosa Fortes, Ivana Hegedus, Cecilie Osman Jacobsen, Marte Helene Bjørk, Marion 
   Ingeborg Boldingh, Iselin Marie Wedding, Olaf Randall Fjeld, Homayoun Roshanisefat, 
   Natalya Hugsted, Espen Saxhaug Kristoffersen, Agnieszka Dominika Hochnowska, 
   Fredrik Johan Sandor Asztely, Matteus Jacob Janicki, Claudia Snejana Candale-Radu 
   og Eva Gregoricova.
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   - Nye spesialister i 2020
   - Per 1.10.2020 er det ifølge Helsedirektoratet 14 nye spesialistgodkjenninger i nevrologi i 
   2020. Det er færre overføringer enn vanlig med kun én fra Tyskland.
   - De nye spesialistene i 2020 er: Ingunn Grøntveit Winnberg, Mathilde Johnsen, Lasse Ormel, 
   Bjørn Jarle Vedelden, Fredrik Pande-Rolfsen, Anna Wie Børsheim, Line Kalleklev, Cornelia 
   Gåskjenn, Ragnhild Christin Bakke, Lise Rystad Øie, Klaus Jan Rath, Axel Meyer Simonsen, 
   Sanpreet Kaur Grewal og Kathrine Grønning Arntzen
6. Norsk nevrologisk forening 100 år 
   Anne Hege Aamodt
   - redaksjonen av jubileumsboken for 100 året er under ferdigstilling. Arbeidet har vært ledet av 
   redaktørene Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm med redaksjonskomité bestående av Nils Erik
   Gilhus (Helse Vest), Svein Ivar Mellgren (Helse Nord), Guttorm Eldøen (Helse Midt), Astrid 
   Edland (Helse Sør-Øst) og Aud Nome Dueland (privatpraksis) og Anne Hege Aamodt 
   - Jubileumsfesten som ble kansellert i mars i år grunnet covid-19 forventes ikke gjennomførbar 
   i 2021 av samme årsak. Denne planlegges derfor avholdt onsdag uke 11 i 2022, der Oslo råd
   hus er booket til formålet. 
7. NevroNel 
   Åse Mygland
   - Informasjon ved redaktør Åse Mygland om utvikling siste året og plan for videre utvikling. - 
   - Det planlegges mere samkjøring ml. NevroNEL og Akuttveilederen.
   - Redaktørene Unn Ljøstad og Åse Mygland informerer at de begge ønsker å slutte funksjonen s
   om redaktører i NevroNEL i jan 2023
8. Regnskap og budsjett 
   Økonomiansvarlig Ida Bakke: 
   2019 – budsjett og regnskap: 
   - fortsatt god økonomi i foreningen.
   - ved årets utgang underskudd på 83.000, budsjettert underskudd på 250.000. 
   - 2020 – budsjett
   - største inntekter fra medlemmer (518.205), samt inntekter fra NevroNEL (390.000), og 
   annon ser i Axonet og på nettside. 
   - Budsjettert underskudd på 262.000. Dette skyldes det blant annet at vi ikke kunne avbestille 
    Ingeniørenes Hus kostnadsfritt på så kort varsel i mars da koronapandemien førte til at vi måtte 
    avlyse Nevodagene. Vi fikk ingen sponsorinntekter til det planlagte arrangementet i mars
   - Derutover kommer eget budsjett for Jubileumsbok (med støtte fra bl.a. Jakob og Inger Valsøs 
   stiftelse)
   - Anne Hege informerer at vi i tillegg har hatt god forhandling med Ingeniørenes Hus ifb. 
   kansellering
   - Det har i 2020 vært brukt rundt kr 100 000 til utgifter til WFN sitt Department Visit Program.
   Kommentarer ved Are Brean: 
   - Påpeker at det er viktig at foreningen ikke har for stor egenkapital og oppfordrer derfor 
   kommende styre til å redusere dette. 
9. Nettside, sosiale medier
   Ved Anne Hege Aamodt
   - Medlemmer og andre oppfordres til å kontakte Julie Sønnervik ved emner de ønsker delt via 
   NNFs sine medier. 
10. FUN
   Marion Boldingh, leder i FUN
   - Ønsker å sikre høy kvalitet i utdannelsen av nevrologer på alle enheter 
   - Har utarbeidet dokument med forslag til NNFs sitt styre ift. kommende arbeide. 
   - Vedrørende utdannelse er emnekurs ifb. omorganiseringen fallet ut, derfor hatt 
   flere møter med Kurskomiteen. Der har vært oppfordringer til alle avdelinger 
   til å opprette emne-kurs, noe som har kommet til ila. høsten 2020. 
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   - Nye kurs, akuttnevrologi og nevroradiologi: akuttnevrologi er avholdt og flere planlagt, 
   nevroradiologi avventer første kurs. 
   Kommentar ved Anne Hege Aamodt: 
   - Det planlegges møte ml. NNFs Styre og FUN, dette ikke avholdt i 2020 som ellers vanlig ifb. 
   Nevrodagene. 
11. Spesialitetskomitéen
   Jone Owe, leder i Spesialitetskomiteen: 
   - Utdannelsesinstitusjoner har søkt om godkjenning. Søknadene er vurdert ved 
   Spesialitetskomiteen, og rapport sendt til Legeforeningen som videresender samlet. 
   - Emnekurs har ikke vært fanget opp som oppgave av RegUt. 
   - Det har vært ønske om å fjerne nasjonale emnekurs, Spesialistkomiteen finner dette 
   ikke-tilrådelig da dette vil kunne medføre redusert kvalitet i utdanning.
   - Det mangler flere emnekurs, Spesialistkomiteen oppfordrer alle avdelinger til å avholde disse. 
   - Det er avholdt flere digitale kurs i 2020. I aktuelle periode med restriksjoner under covid-19 er
   dette positivt, men Spesialistkomiteen har sterkt ønske om at oppmøte-kurs reetableres snarest.
   Kommentar ved Anne Hege Aamodt
   - Kurs i akutt-nevrologi og nevroradiologi ønskes samlet
   - Finansiering til kurs, inkl. hodepinekurs, er viktig. Kommenteres ved Jone Owe: fordel ved 
   flere nasjonale kurs er sikring av finansiering til LIS sendes på kurs. Viktig da nevrologi er 
   kurs-tungt spesiale der man etter planen skal ha 2-3 kurs/år under spesialisering. 
12. Axonet 
   Ved redaktør Lasse Pihlstrøm: 
   - Jobber for fortsatt integrering og åpenhet for innlegg så alle lesere 
   - Redaksjonen er i stor grad basert på redaktørens egen innsats. 
   - Det vurderes viktig at publisering fortsatt også skjer på papir ift. Leservennlighet,
   annonsemidler mv. 
   Kommentar v. Anne Hege: supplerer at arbeidet brukes mye, også utenfor foreningens 
   medlemmer. 
   Kommentar v. Ragnar Stien: vurderer utgiftene til Axonet er for høye, ønsker diskusjon om 
   andre tilbud er innhentet. Lasse Pihlstrøm og Ida Bakke kommenterer: siste året er endret så 
   Axonet i år sendes ut direkte via trykkeriet, og ikke via Legeforeningen som det ellers har vært.
   Dette har redusert kostandene med ca. 70.000,- i 2020 ift. 2019. 
   Kommentar v. Are Brean: oppfordrer til ikke å redusere omkostningene på Axonet ytterligere, 
   det vurderes som en viktig kanal for kommunikasjon til og mellom foreningens medlemmer. 
13 Kvalitetsutvalget 
   Petter Sanaker, leder av Kvalitetsutvalget (KU): 
   - KU har det siste året primært jobbet med akuttveilederen der flere fagfeller ble innhentet, 
   bedre struktur med samme oppsett i dokumentene
   - Det er opparbeidet gode rutiner til løpende korreksjon med innkomne forslag til endringer ift. 
   faglighet, språklige
   - Akuttveilederen er i seneste versjon utkommet som både papirversjon og direkte som digital 
   mobil-vennlig plattform. Johannes Willumsen (medlem i KU, Molde) har i stor grad stått for 
   digitaliseringen. 
   - Det er registrert fortsatt interesse for papir-versjon av akuttveileder, dette bl.a. ved at der har 
   vært behov for ekstra-opplag av siste versjon av Akuttveilederen. 
   - Videre arbeide
   • Ønsker i større grad avdelinger om tilbakemeldinger ift. prioriteringer og faglig innhold
   • Diskusjon under møte 28.10 med NevroNEL diskutert omfang og prioriteringer. Det vurderes
   at Akuttveilederen skal representere rommet fra vakt til morgenmøte, mens NevroNEL skal 
   representere rommet fra morgenmøte til lærebok. 

14. UEMS
   Ida Bakke: 
   - Ida Bakke og Anne Hege har vært representanter i UEMS. 
   - Mye arbeide med internasjonale eksamen, sist avholdt i 2019 med 117 deltaker.
   Eksamen 2020 ikke avholdt grunnet koronapandemien
   - Møter har vært avholdt digitalt for første gangen
   - Det arbeides videre på hvordan gjennomført eksamen kan bruke dette videre ift ansettelse mv. 
   - NNF forestår fortsatt betaling for eksamensavgifter til de første norske deltakere (uansett om 
   de består eller ikke)
15. EAN 
   Ved Ole Bjørn Tysnes: 
   - EAN 2021 er under fortsatt planlegging, mye er fortsatt uavklart ift. avholdelse, inklusiv om 
   det avvikles helt eller delvis digitalt.
   Kommentar v. Anne Hege Aamodt 
   - Stor takk til alle medlemmene av LOC for det store arbeide med å arrangere velgjennomført 
   EAN 2019 i Oslo. 
16. WFN 
   Espen Dietrichs, nasjonal delegert: 
   - Fokusert siste årene på utvikling av nevrologien i utviklingsland. 
   - WFN avholder kurs, også digitalt, for bl.a. østasiatiske lande
   - Nye medlemsland søkes med i foreningen
   - Neste kongress usikker ift. avholdes helt eller delvis digitalt. 
17. Hjernehelsestrategien og hjernehelsenettverk i Legeforeningen 
   Anne Hege Aamodt
   - Det oppfordres sterkt til å komme med innspill til prioriteringer ift. kommende arbeide. 
   Det er innkommet forslag fra bl.a. søvn, men det ønskes fra hele faget. 
   - Det er løpende samarbeide med NNF
18. Møte Hjernehelsenettverket i Legeforeningen legges til neste fysiske faglandsrådsmøte 
19. Oppdatering av generalplan
   Anne Hege Aamodt
   - Revidering av generalplan vurderes nødvendig. 
   - Det nedsettes derfor komité til revidering av generalplan, med bred nasjonal representasjon. 
   Endelig representasjon avventer avklaring 
20. Nye vedtekter
   Anne Hege Aamodt
   - Vedtektene er lett revidert de siste årene. Hanne Harbo har, med inspirasjon fra andre 
   foreninger, kommet med forslag. Denne oppgave vurderes viktig ved NNF, oppgaven overgår 
   til 
21. Eventuelt 
   Ole Bjørn Tysnss, Valsøs Stiftelses Komité
   - Det planlegges ny representasjon med valg ved Nevrodagene 2021. 
   Anne Hege
   - Informerer at Nevrodagene 2021 vil foregå fra tirsdag 16. til torsdag 18. mars (uke 11), 
   formatet avventer avklaring, men jobber for hybrid-møte med både digital løsning og 
   oppmøte. Emnefordelingen vil være med hodepine og MS på tirsdagen,nevromuskulært og 
   årsmøte på onsdagen, hjerneslag hjerneovervåking og epilepsi på torsdagen.
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 F o r e n i n g s a k e r

Møte i redaksjonskomiteen - NevroNEL
28. oktober, 2020 kl 11.30-13 - Zoom
Deltakere: Anne Hege Aamodt, Unn Ljøstad og Åse Mygland, Erik Taubøll, Ida Bakke,
Michaela D Gjerstad, Espen Dietrichs, Marte-Helene Bjørk, Ellisiv B Mathiesen,
Christian G Lund, Hanne Marie Bøe Lunde, Petter Sanaker, Guttorm Eldøen, Morten Lossius,
Øyvind Torkildsen, Matthias Linde. 
Innledning: Anne Hege Aamodt
Møteleder: Åse Mygland

Møtereferat

1. Status - kapitlene gjennomgås individuelt:
Akutt-veileder, Petter Sanaker: 
   - Grundig redaksjon I akuttveileder I siste periode der man har standardisert format og 
   tilknyttet revisorer. Tilgang via web gir mobil tilgang. Det ønskes diskusjon vedr. arbeids
   gangen I revidering av enkelte kapitler. Tilbakemeldinger fra brukere samles og leveres 
   som rapport. Generelt positive tilbakemeldinger der der ønskes både web-basert tilgang 
   samt papir-versjon. Diskusjon vedr. kjøp av nevrologisk akuttveileder fra andre faggrupper
   finnes dette ikke hensiktsmessig, da akuttveileder skapt til norsk klinisk miljø og ikke er 
   gjennomarbeide retningslinjer. I øvrig åpen tilgjengelig på nett. Nytt NNF-styre kan 
   diskutere dette i neste periode. 
   - Akutt-veileder fyller rommet fra vakt til morgenmøte, NevroNEL rommet ml. 
   Morgenmøte og lærebok. 
Bevegelsesforstyrrelser, Michaela og Espen Dietrichs
   - Mange kapitler oppdatert i år, enkelte kapitler mangler oppdatering inkl. Huntingtons 
   Chorea og Mb. Parkinsons. Det ønskes å redusere størrelsen av enkelte kapitler. 
   - Mange kapitler revideres av de samme, det ønskes å inkludere flere i revideringen. 
Hjerneslag, Christian Lund 
   - Flere kapitler er revidert, herunder kapitler som vinkler mot kirurgiske prosedyrer som 
   asymptomatiske aneurismer. I disse kapitlene stor interesse fra 
   - Viktig med revidering av enkelte kapitler, men det finnes vanskelig å få tid i klinisk 
   praksis på dette. 
   - Grunnet web-løsning er omkostningene for NevroNEL økt, samtidig er økonomien i NNF
   aktuelt bra. Det må derfor diskuteres i nytt NNF-styre hvorledes man vil understøtte 
   arbeidet. Samtidig er det viktig 
   - Viktig at gruppe-leder får tydelig føring og har mulighet for å styre prosess ift. tidsfrister mv. 
   - Det oppfordres til at tal for besøkende brukes 
Demyeliniserende sykdommer, Øyvind Torkildsen og Hanne MB Lunde
   - Revidert ganske mange kapitler 
   - Det er foreslått reduksjon i kapitler fra 17 til 9, bl.a. er behandling aktuelt 6 kapitler, 
   ønskes reduksjon til 3 så det gjøres mere praktisk. Aktuelt ute til høring da det ønskes 
   bred enighet. 
   - Flere kapitler under revisjon, og også flere under utarbeidelse, bl.a. senfølger og 
   rehabiliteringstilbud i enkelte geografiske områder. 
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Epilepsi, Karl Otto, Morten xxx, Marte-Helene Bjørk og Erik Taubøll
   - BPositive til
   - Ønsker å samordne NevroNEL og Akuttveilederen så der ikke er diskrepans 
   - Mange kolleger har bidratt, så der er fordeling
   - Det ønskes midler til oppdatering. NNF leder Anne Hege Aamodt informerer at der til de 
   fleste sykdomsgrupper er avsatt NOK 20.000,-/år
   - Det diskuteres om omfanget har blitt for stort, der grensen ift. lærebok er uklar. 
   Her kunne det være viktig veiledning for redaktører ift. hvor der skal prioriteres å se på 
   hvor mange som leser de enkelte kapitler. Det vurderes at evroNEL i stor grad brukes som
   erstatning for lærebok for kolleger. For å sikre vi ikke har uoppdaterte opplysninger og for
   å stimulere til også å søke informasjon andre steder bør der linkes til andre kilder, bl.a. 
   amming. 
   - Viktig at arbeide med å oppdatere NevroNEL respekteres og i økende grad vurderes ift. 
   - GRADE-systemet vurderes vanskelig å implementere i NevroNEL grunnet omfanget
   - Viktig å få med andre deler av landet i arbeidet med gjennomlesning. 
   Hodepine, Mattias Linde og Anne Hege Aamodt
   - Det har senest vært total-revisjon av alle kapitler for ca. 6 år siden der danske guideline 
   ble brukt som inspirasjon. 
   - Det er fordeling imellom forfattere ift. migrene, klasehodepine mv. 
   - Det vurderes at innholdet aktuelt ligger godt med ift. andre lande da det oppdateres 
   løpende med høyt faglighet.
   - Det vurderes viktig at det er delt ansvar fra NevroNEL-redaktører som sikrer relevante 
   oppdatering gjennomføres. 
   - Det finnes viktig at referansepanel er lett å kontakte og at relevant kontakt med feedback 
   vurderes faglig og kan medføre revideringer. 
   - Kolleger som skriver vitenskapelige oppdateringer til faglige tidsskrifter oppfordres til å 
   kontakte referansepanelet hvis de opplever NevroNEL trenger revidering. 

2. Plan for videre arbeid, koordinering med akuttveileder mv. 
Redaksjonen arbeider systematisk for å sikre at relevante kapitler revideres. 
Det oppleves positiv respons fra forfattere på henvendelser fra 
Viktig at der skrives referanser med 
Nevromuskulære sykdommer og andre som ikke har egen gruppe tilknyttet har krevet ekstra-
innsats fra redaktører. 
Arbeidet fra redaktører krever ganske mye dugnad fra redaktører. Det uttrykkes stor applaus
fra møtedeltakere for den store innsats fra 
Redaktører informerer at de forventer å avslutte deres bidra fra jan 2023. Det ønskes at det
kommende NNF-styre diskutere hvordan det videre arbeide skal organiseres. Det er behov for
å rigge en struktur for dette arbeidet videre. Forslag om at man jobber for å få nevrologer an-
satt til å jobbe med dette og at man rigger et så sterkt apparat at metodikken som ligger til
grunn for innholdet styrkes ytterligere. Det ønskes at det kommende NNF-styre starter dette
arbeidet for med å fasilitere NevroNEL sin videre utvikling. 

3. Eventuelt
Ida Bakke, økonomiansvarlig i NNF: 
   - Det har generelt vært lav grad av søknad ift. de 20.000/år for de enkelte sykdomsgrupper. 
   Det oppfordres til å søke kompensasjon for disse. 
   - Det innkommer aktuelt 210.000/år fra avdelingene, men grunnet ca 180.000/år til drift av 
   plattformen til NEL må enten nye kilder søkes eller økt bidra fra NNF. Dette vurderes 
   viktig emne for nytt NNF-styre.



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 33

I quiz nr. 33 gikk det ut en klar utfordring til litterært kompetente nevrologer om å
kjempe for fagets ære, etter at øyelege Pål Varhaug hadde stukket av med seieren to
ganger på rad. Tallmessig er det mange mot én, men til gjengjeld skulle duellen skje på
Varhaugs hjemmebane, med en nevrooftalmologisk quiz. Det ble gitt hint om at forfat-
teren kommer far en annen del av verden og en kriminell handling i tittelen, og vi spurte
om følgende tekstutdrag, foreslått av Emilia Kerty: 

"Det kan være fordi dere begge bruker øynene til å vise følelser. Nysgjerrighet, begeis-
tring og forbauselse, kanksje mistro og motvilje; jeg ser slike subtile følelser ibåde
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." 

Det skulle vise seg at duell-retorikken fra quizredaksjonen mobiliserte blant nevrolo-
genes fremse rekker. Demed klarte én enkel nevrolog å komme i mål før Pål Varhaug,
men det var takket være innsatsen til en tidligere Axon-redaktør - og nåværende sjefs-
redaktør i et annet legeblad.

Seierspallen ble dermed slik: 

1. Are Brean
2. Pål Varhaug
3. Kari Anne Bjørnarå

Pål Varhaug skriver: «Resonnementet tok litt tid denne gang, men utdraget antyder et
sosiokulturelt møte mellom Østen og Vesten, og da assosierer jeg raskt med Haruki
Murakami - en gammel favoritt, selv om jeg ikke har lest ham på noen år nå. Han 
tematiserer jo stadig vestlige kulturuttrykk i japanske omgivelser. Og når tittelen skal
nevne en kriminell handling, har vi vel sirklet inn ‘Drapet på kommandanten’ som kom
på norsk i fjor?»

Og det hadde han naturligvis rett i. 

Nevrolitterær quiz nr. 34

Quizen har vært gjennom en periode med mye nyere norsk litteratur, og etter et
unntak med Murakami, bærer det i den retningen igjen. Vi skal til en romanfigur
som kanskje har selv har en hjerne som ikke er helt gjennomsnittlig. Men i det 
aktuelle utdraget har det handlet om mer hard og akutt nevrologi - helt til hoved-
personen får grunn til å mistenke at nevrologien har vært brukt som et slags 
skalkeskjul... 

«Det svimler for meg. Jeg blir uvel. Jeg går til kjøkkenbenken og drikker et stort
glass vann. Setter glasset fra meg i kummen. Driver halvt svimeslått over gulvet.
Slår høyre neve inn i venstre håndflate. Stryker meg gjennom håret. Hører stemmen
hennes helt tydelig slik den var da hun tidligere på dagen varslet meg om det for-
ferdelige som har skjedd. Venninnen hennes ute i Asker som har hatt et drypp 
natten i forveien. Som har blitt brakt til akuttmottaket i hjelpeløs tilstand. 
Lammet. Uten språk. Bleietrengende. Og så er det altså ikke sant.»

Er det forfatteren eller jeg-personen som ikke vet forskjell på drypp og slag, tro?
Uansett - hvem er de to, og hva heter boken? 

Send svar så fort som mulig - før Pål Varhaug om du kan - til
lasse.pihlstrom@gmail.com!

Lykke til!
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Veileder i
akuttnevrologi Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi

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

Vi gratulerer

Pris for nevromuskulært 
forskningsarbeid 
Ola Nakken vant årets pris for
nevromuskulært forskningsarbeid,
sponset av Octapharma. 

Axonet gratulerer!
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Novartis’ forskningsstipend
Espen Saxhaug Kristoffersen ved Ahus og Justyna Polak ble tildelt Novartis’
forskningsstipend innen nevrologisk forskning, førstnevnte fikk diplomet av
Nils Erik Gilhus på Legens hus. Store gratulasjoner til begge to!

Sanofi Genzymes forskningspris 
Einar Høgestøl vant Sanofi Genzymes forskningspris for MS, som ble utdelt på
jubileumsarrangementet. Vi gratulerer igjen!

Marte Roa.

Forsberg og Aulies legat 
Marte Roa Syvertsen ble
tildelt det tradisjonsrike
Forsberg og Aulies legat.

Vi gratulerer!



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

Disputas Sebjørg Hesla Nordstrand
Sebjørg Hesla Nordstrand, overlege i pediatri ved OUS, disputerte i oktober med
avhandlingen «Clinical presentation of patients who developed narcolepsy type 1
after the influenza A (H1N1) epidemic and vaccination campaign in Norway -
Health related quality of life, psychiatric symptoms and medical comorbidities». 

Hun har forsket på personer som fikk narkolepsi etter svineinfluensa-
epidemien/vaksinen (Pandemrix) i 2009. Forskningsgruppen konkluderer med at
det er viktig å følge med på pasienter med narkolepsi med tanke på utvikling av
fedme, og vurdere psykiatriske symptomer i tillegg til de «vanlige» narkolepsi-
symptomene, samt optimalisere den medisinske narkolepsibehandlingen. Det er
derfor viktig med individuell oppfølging og behandling av denne pasientgruppen.

Forskningen er gjort ved NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevrout-
viklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Axonet gratulerer!
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Her ser vi doktoranden og tre av fem veiledere. F.h. Stine Knudsen Heier (hovedveileder og
forskningsleder ved NevSom), doktoranden Sebjørg Hesla Nordstrand, Kristian Bernard Nilsen
og Berit Hjelde Hansen. Veilederne Terje Rootwelt og Tor-Ivar Karlsen deltok på disputasen via
Zoom. Foto: Marit Skram, NevSom.

Disputas Guri Hagberg 
Torsdag 15. oktober disputerte Guri Hagberg fra Slagseksjonen OUS - naturligvis
i digital 2020-stil. 

Vi gratulerer!

Disputas Einar Høgestøl
Einar Høgestøl disputerte 27.10.20 på en avhandling om hjernealdring ved MS.

Axonet gratulerer!

Einar Høgestøl mellom sine to veiledere Hanne Harbo og Gro Nygaard. Lars Westlye var ikke tilstede.
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