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Redaktørens hjørne

Kjære kolleger!

«Korona-året» 2020 går mot slutten, og vi sitter med følelsen av at alle som skal opp-
summere, sier noe av det samme. Vi har gjort en stor kollektiv innsats og holdt samholdet
oppe på et abstrakt nivå, men savner alle den fysiske kontakten. Dette gjenspeiles også
i denne årgangen av Axonet. Vi har fått inn stoff om mange flotte og vellykkede digitale
arrangmenter, men bildene av glade grupper av nevrologer som stikker hodene sammen
og vinker til kamera - til vanlig kjernestoff i spalten «Nevrolognytt» - har manglet.

Som en konsekvens av et unntaksår på så mange måter, kom årets to siste nummer av
Axonet ut uvanlig tett på hverandre, og jeg skriver dette i en kraftig innspurt for å få nr.
3 ut før jul. Jeg håper så mange som mulig får bladet tidsnok til å ha litt ferie, slik at
man kan få tid til å fordype seg i langlesnings-artikkelen om Andre Bjerke og psyko-
analysen. For øvrig byr dette nummeret på en presentasjon av alle som blir, kommer og
går i NFF-styret, og et varmt og inspirerende innlegg som løfter frem den fantastiske
innsatsen til sin kursleder-kollega i Førde. 

Håper på mange fargerike bilder og tekstbidrag til Axonet i 2021. God lesning - god jul
og godt nytt år til alle i Nevro-Norge!

Varm julehilsen fra Lasse
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 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Et veldig annerledes jubileumsår står ved ende, og noen fridager kommer godt med etter
et arbeidsintensivt år for mange. 

Neste års kongresser blir som ventet påvirket av pandemien. Nevrodagene 2021 foregår
digitalt 16.-18. mars med parallellsesjoner i deler av programmet. Den tematiske forde-
lingen blir med hodepine, MS og bevegelsesforstyrrelser tirsdag, nevromuskulære syk-
dommer, utdanningsseminar om svimmelhet, kasuistikkonkurranse og årsmøte onsdag
og hjerneovervåking, hjerneslag og epilepsi som hovedtema torsdag. Programmet legges
ut på www.nevrologi.no.Alle som var satt opp med foredrag i mars 2020 vil få tilbud om
å presentere på Nevrodagene 2021 i stedet. Vi oppfordrer alle til å holde av dagene.
EAN-kongressen som skulle ha vært i Wien, blir også digital og foregår 19.-22. juni. 
Vi oppfordrer flest mulig til å delta der, ikke minst alle som er NNFs representanter i 
fagpanelene. Vårmøtet i Bergen er flyttet til 2022 slik at den kan arrangeres som vanlig
kongress med alle samlet i Bergen. Styret takker programkomiteen for Vårmøtet i
Bergen for stadig omorganiseringer av et svært bra program.

I vår 100 år lange historie er det mye stoff som bør bevares. Fagaksen i Legeforeningen
jobber med å legge til rette for gode digitale lagringsløsninger. Men for å sikre trygg lag-
ring av fysisk materiale har vi nå landet en prosess som vårt æresmedlem Ragnar Stien
startet helt tilbake i 1985. Ulike løsninger har vært vurdert opp igjennom årene, og vi har
nå endelig etablert en avtale med Teknisk museum i Oslo der verneverdige dokumenter
blir arkivert og gjort tilgjengelig. Styreprotokollen fra grunnleggelsen av foreningen
29.10.1920, stoff fra Hjerneåret 1995 og 2015, bøker av og om foreningen og dens 
medlemmer samt av nevrolitterær klubb er noe av det som samles på Teknisk museum.
10. desember sørget vi for at Teknisk museum fikk første leveranse, som dere ser er fore-
viget med Ragnar Stien og museumsbibliotekar Anne Solberg på eget bilde i Axonet.
Styret retter stor takk til Ragnar Stien for en enestående utholdenhet og svært viktig inn-
sats med å ta vare på verneverdig stoff gjennom mange år.

Formidling av nevrologi er en av foreningens hovedoppgaver. Hjerneuken ble i år digital.
Selv om det totale antallet publikumsmøter var mindre enn ellers, var det svært mange
som deltok på møtene. Uken åpnet med hodepinemøte på OUS i samarbeid med
Hodepine Norge og IT-avdelingen i Legeforeningen. 1300 deltok digitalt på møtet og
over 12000 har sett opptaket i etterkant. Utover i uken ble det også arrangert møter om
Parkinsons sykdom i samarbeid med Oslo Parkinsonforening og Parkinsonforbundet,
samt møte om synsskader ved hjerneslag i samarbeid med LHL Hjerneslag, Sørlandet
sykehus, Universitetet i Sørøst-Norge. OUS var involvert i alle møtene. 

Også Forskningsdagene har vist at man når mange. Her var det et bredt engasjement med
nevrologer som bidro til møter om blant annet MS, epilepsi, hjerneslag og forskning. 

Når foreningen går inn i et nytt år, står også skifte av styret i foreningen for tur. 12. januar
tar Jana Midelfart Hoff fra Helse Bergen over ledervervet. Hun satt i styret i perioden
2010-2012 og kjenner foreningen godt og har et stort nettverk i Legeforeningen.
Kontinuiteten i styret blir også ivaretatt med Ida Bakke fra Bodø som fortsetter som øko-
nomiansvarlig og Julie Sønnervik fra Sandnes som har vært utstillerkontakt på
Nevrodagene og redaktør for nettsiden og sosiale medier. Styret får i tillegg spennende
fornyelser med dyktige og sentrale kolleger fra vårt fagmiljø. Heidi Øyen Flemmen fra
Sykehuset Telemark Skien, Andrej Khanevski fra Helse Bergen, Trine Popperud fra Oslo
universitetssykehus og Joakim Goberg Sørensen fra St. Olavs Hospital blir nye styre-
medlemmer. Dette er en super gjeng til å lede foreningen videre. Styret takker valgkomi-
teen med Karianne Bjørnarå, Kjell-Morten Myhr og Hanne F. Harbo for en kjempebra
jobb! 

Marte Bjørk fra Helse Bergen, Michaela Gjerstad fra SUS og Kristian Kraglund fra OUS
går ut av styret. Alle tre har vært sentrale i arbeidet med program og påmelding til
Nevrodagene. Marte har bidratt til viktig utvikling av Nevrodagene med nye tekniske
løsninger. Michaela har hatt hånd annonsene i Axonet og sørget for kontrakter og formalia,
og Kristian har gjort en svært viktig jobb som sekretær. Alle takkes av for kjempeflott
innsats for foreningen og for et trivelig fellesskap i styret. Takk også til svært mange 
andre som har bidratt med viktige oppgaver i vår forening – ikke minst avdelingslederne
rundt om som har tilrettelagt for at kolleger fristilles til å arbeid for foreningen. 

Det har vært svært inspirerende å lede denne aktive foreningen gjennom 6,5 år. Det er
mye spennende å se tilbake på gjennom årene som er gått siden overlappingsmøtet på
Gardermoen i januar 2010 da jeg kom inn i styret. I tillegg til milepælene med blant 
annet Hjerneåret 2015, nasjonal hjernehelsestrategi, EAN-kongress og 100-årsjubileum,
vil jeg framheve de mange spennende treffene og samholdet i vårt nasjonale nevrologi-
miljø som noe av det som har gjort sterkest inntrykk. Og ikke minst vil jeg nevne kolle-
giet i de fem styrene jeg har fått gleden av å være i. Det har vært et privilegium å få jobbe
med så mange trivelige og sjenerøse kolleger. Det er noe helt spesielt som bor i styret i
Norsk nevrologisk forening, og som overføres fra styre til styre. Svært mange kolleger i
foreningen har bidratt til å bygge dette gjennom vår lange historie. Å få stå på skuldrene
til en så sterk gjeng har vært stimulerende. Vår historie og vårt sterke nettverk kommer
godt fram i jubileumsboken, som snart er på vei til alle NNF-medlemmer og en rekke
samarbeidspartnere. Styret er svært takknemlig for den viktige jobben redaktørene
Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm har lagt ned sammen med redaksjonskomiteen. 

God jul og godt nytt år til alle! Tusen takk for lånet av ledervervet! 
Riktig lykke til med nytt styre!

Vennlig hilsen
Anne Hege
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Nevrolognytt

Monika Mochol holder foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Kjell Heuser holder foredrag på Litteraturhuset i Oslo. 

Forskningsdagene med hjernen som tema
Jubelrusen over 100-årsfeiringen brakte kanskje annet nevrostoff fra høsten litt i skyggen
i forrige nummer av Axonet. Forskningsdagene arrangeres av Norges forskningsråd hvert
år, med populærvitenskapelige arrangementer over hele landet. I år var hjernen tema, og
mange av våre medlemmer var aktive med god formidling. Bildene viser Kjell Heuser og
Monika Mochol fra epilepsiforskningsgruppen ved OUS, som holder foredrag på Litteratur-
huset i Oslo. 
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Fjeld, Allen, Aamodt og Dueland. Ragnar Stien foran Teknisk museum i Oslo.

Hjerneuken 2020 - en digital suksess
Hjerneuken ble arrangert i uke 47. Som alt annet i år var
det digitale arrangementer som gjaldt. Dette ga nye 
muligheter for store publikumstall, der ett arranement
utmerket seg spesielt. Det digitale hodepine-møtet ble
tidenes største Hjernuke-arrangement med 1300 delta-
ker på møtet første dagen av Hjerneuken, og senere har
12.000 sett opptaket. Møtet ble arrangert av OUS,
Hodepine Norge, NNF i samarbeid med IT i DNLF,
Tine Poole og Aud Nome Dueland, Olaf Fjeld, Sara
Maria Allen og Anne Hege Aamodt. Hanne Harbo åpnet
møtet sammen med Hodepine Norges styreleder Laila
Mathisen. Olav Elvemo fra Hodepine Norge holdt også
foredrag.

Historisk materiale fra NNF 
Historisk materiale fra NNF overleveres til Medisinhistorisk museum, ved Teknisk
museum i Oslo.

Tine Poole 
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NNF-leder elect» Jana Midelfart Hoff.

Å ta over stafettpinnen!

Først og fremst, takk for tilliten dere har vist meg. Det er en stor glede og ære å få lede
Norsk nevrologisk forening. Takk til avtroppende leder Anne Hege og hennes styre for en
storartet jobb, og takk til det nye styret for at dere har tatt utfordringen sammen med meg og
enten blir med videre eller hopper ut i det for første gang!

Å løpe stafett er ofte en nervepirrende opplevelse, ikke minst hva vekslinger angår. I tillegg
står man der mens puls og spenning stiger, klar for å ta over stafettpinnen men ikke helt klar
over hva løpet vil innebære. Hvor tungt vil det bli, hvordan er formen på de du løper imot
og kan det komme uforutsette ting inn i bildet?

Vi vet ikke hvordan 2021 kommer til å bli. Men det som nesten er sikkert, er at koronaviru-
set kommer til å følge oss en god stund til. Vaksine gir håp, men det tar tid både å få den og
få vaksinert de som skal ha den. Videre er det ennå er ubesvarte spørsmål knyttet til hvor
lenge effekten vil vare og eventuelle langtidseffekter. Det er derfor temmelig opplagt at også
våren 2021 blir en «annerledes»-vår, hvor møter, kongresser og kurs som vi kjenner dem,
må gjøres på andre måter. Det blir ikke som vi er vant til – men det blir bra på en annen
måte! Også midt i en pandemi er vårt fag i stadig utvikling og vi trenger faglig påfyll. De 
digitale Nevrodagene er et godt eksempel i så måte, hvor det sittende styret har spekket tre 
dager med interessante foredragsholdere og engasjerende tema. Herved en litt streng opp-
fordring til avdelingssjefer i det ganske land om å gi sine nevrologer mulighet til å delta. 
Om ikke vi kan møtes alle sammen på Ingeniørenes hus, bør det være fullt mulig på de ulike
avdelingene å følge enkelte av foredragene sammen, kanskje bestille litt mat og drikke osv.
Smittevern er ikke ensbetydende med slutt på alt som bygger sosialt og faglig fellesskap!

Jeg har også lyst til å berømme de kollegene som har hevet seg rundt og digitalisert sine
spesialistutdanningskurs – det ligger mye innsats bak det. Samtidig er det viktig å under-
streke at mens noen kurs egner seg for digitalisering, er det ikke alle som gjør det. En del av
den faglige diskusjonen går tapt, den som ofte starter i pauser eller under lunsjen og kanskje
kulminerer i en diskusjon eller et spørsmål. Som foreleser har jeg selv opplevd øredøvende
stillhet fra studenter på Zoom og som deltaker på digitale møter tidvis kjent på den ekstra
barrieren det er for å stille spørsmål. Vi trenger at LIS kan dra på fysiske kurs, alle nevrolo-
ger trenger tidvis å møte kolleger fra andre steder in persona og digitalisering må derfor
være et av flere verktøy i kurskassen, ikke selve VERKTØYET.
I den sammenhengen tenker jeg også at det blir viktig for det nye styret å følge godt med
på den nye spesialistutdanningen i nevrologi fremover. Mye synes å være bra på papiret,
men blir ofte salderingspost i knallhardt møte med driftshensyn og trange tidsrammer.
Overlegekolleger forteller om for lite tid avsatt og bekymring over ikke å strekke til i vei-
ledning og supervisjon, LIS kolleger forteller om læringsmål som blir mer en formsak enn
et reellt mål, og hvordan de savner oppfølging.

I en hverdag med røde tall, ventelister og innsparingskrav vil ofte utdanningen tape. Men det
er en farlig vei, for da tærer vi på grunnkapitalen og fundamentet for fremtidens helsevesen.
Her bør vi som styre være litt vaktbikkjer. For som en leder av Akademikerne engang sa det:
«Kompetanse koster. Men prøv inkompetanse…»

Tilbake til stafetten. Vi i det nye styret står klare til å overta pinnen nå over nyttår. Hvordan lø-
pet blir, avhenger av mye – men også av deg: Gi oss innspill på saker du er opptatt av eller me-
ner vi burde være opptatt av! Nevrologien er et stort fag og tilstede på veldig mange av landet
sykehus. Utfordringene er både felles og preget av lokale forhold, men vi ønsker å bidra med
det vi kan på  vår etappe.
Tilslutt benytter jeg anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! Unn
dere hvile og gode opplevelser slik at vi alle kan stille opplagte i vekslingsgropen til 2021.
Sammen i hjernens tjeneste.

Navn: Jana Midelfart Hoff
Alder: 48 år
Stilling: Overlege/professor
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, HUS og VID Høyskole
Ellers: Gift med Børje, to barn. Sitter i Vestland fylkesting.
Livsmotto: «Våg å være vennlig! «

Av Jana Midelfart Hoff
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Heidi Øyen Flemmen er utdannet ved
Universitet i Bergen og nå fagansvarlig
overlege ved nevrologisk avdeling
Sykehuset Telemark. Hun har også 
et pågående ph.d.-prosjekt innen MS
epidemiologi, tilknyttet MS-forsknings-
gruppen ved OUS.

Andrej Netland Khanevskij er LIS ved
Haukeland universitetssykehus. Her har
ikke Axonet fått inn mye informasjon, men
kanskje skyldes det beskjedenhet? Axonets
etteretning har nemlig avslørt at dette nye
styremedlemmet også er Norges mest-
vinnende volleyballspiller med 13 norske
mesterskap og seier i Nordisk mesterskap! 

Trine Haug Popperud er overlege ved
OUS. Hun tok ph.d. ved UiO i 2017 på
juvenil myastenia gravis. Hun har bred
interesse i nevrologifaget, men jobber nå
særlig med nevromuskulære tilstander og
deler av stillingen er knyttet til EMAN
(Enhet for medfødte og arvelige nervo-
muskulære tilstander). Hun er også utdan-
ningsansvarlig overlege ved Nevrologisk
avdeling, Rikshospitalet. 

Joakim Goberg Jørgensen er overlege
ved St. Olavs hospital. Kan det være 
beskjedenhet også her? Fra tidligere 
nummer av Axonet er nemlig Goberg
Jørgensen kjent som medlem på det 
lokale norske laget som stakk av med
seieren i EAN Brain Challenge i 2019. 

Julie Sønnervik er grunnlegger og
ansvarlig nevrolog ved den private
hodepineklinikken Hodeverket i
Sandnes. Hun har i forrige periode 
vært redaktør for NNFs nettsider. 

Ida Bakke tok medisinstudiet ved
Universitetet i Tromsø og er nå
overlege ved Nordlandssykehuset
Bodø. Hun arbeider også med et
ph.d.-prosjekt innenfor prehospital
tidsbruk ved hjerneslag, og jobber
i Regional kompetansetjeneste for
klinisk pasientsikkerhet. Hun har
vært fire år i NNF-styret; to som
sekretær og to som økonomi-
ansvarlig.

Øvrige nye styremedlemmer: Styremedlemmer som har tatt gjenvalg:



Michaela Gjerstad er overlege ved
Stavanger universitetssykehus, har ph.d.
innen søvnforstyrrelser ved Parkinsons 
sykdom. Hun sitter i referansegruppen for
den nasjonale kompetansetjenesten for
søvnsykdommer og vært sentral i arbeidet
med ParkinsonNet i Rogaland.

Kristian Kraglund er utdannet fra
Aarhus Universitet og har ph.d. fra 
samme sted. Han kom til Norge på 
grunn av norsk kjæreste og arbeider
nå ved Nevrologisk avdeling,
Seksjon for hjerneslag OUS.

  Kashif Faiz har også sittet i styret i
deler av forrige periode. Han har
bakgrunn som nevrolog på Ahus,
men gikk ut av styret da han tiltrådte
en stilling som spesialrådgiver i
Helse- og omsorgsdepartementet.
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Marte-Helene Bjørk er overlege på
Nevrologisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus og førsteama-
nuensis på Universitetet i Bergen.
Hun leder Bergen Epilepsy Resarch
Group. 
Hun har i sin styreperiode arbeidet 
mye med Nevrodagene.

Anne-Hege Aamodt trenger neppe
noen nærmere introduksjon for
Axonets lesere. Etter seks år som
styreleder her hun den som har ledet
NNF lengst sammenhengende
gjennom foreningens 100 år. 
Hun er ellers overlege og forsker
ved Oslo universitetssykehus med
spesialinteresser innen hjerneslag 
og hodepine, og kommer neppe 
til å bli usynlig i det nevrologiske
miljøet fremover heller... 

Avtroppende styremedlemmer:
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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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En digital, digital verden 
- eller «To Førde with love»

Av Kristin Ørstavik og Hanne Ludt Fossmo

Det var en gang sent på forsommeren i «koronaens tid». En følelse av å være i faglig «lim-
bo» uten mulighet for å treffes på hyggelige fysiske arenaer som Nevrodagene, EAN og
spesialkongresser innen egne interesseområder, hadde krøpet skikkelig inn på de fleste av
oss. Så fikk jeg en hyggelig telefon fra en ung overlegekollega i Førde med samme for-
navn som meg. Hun uttrykte bekymring for LIS som ikke fikk fylt opp kurskvotene sine;
om jeg eventuelt kunne bidra med foredrag om hun laget et lokalt kurs for LIS i Førde som
kunne godkjennes som del av spesialistutdanningen? Hun ønsket et kurs med fokus på
muskelsykdommer. Som del av en nasjonal kompetansetjeneste sammen med NMK i
Tromsø og Frambu, svarte jeg bekreftende at både jeg og sikkert flere hos meg kunne bi-
dra, og at vi gjerne ville komme til Førde og besøke avdelingen.

Dette var helt i begynnelsen av juni
og Overlege Kristin Lif Breivik i
Førde hev seg rundt og fikk etter
hvert med seg miljøene både ved
NMK og Muskelklinikken på
Haukeland. I tillegg var det flere lokale
krefter som skulle bidra. Dermed var
det duket for et nasjonalt kurs i Førde
i begynnelsen av september. Kurset
ble også i rekordfart godkjent av rele-
vante Spesialitetsforeninger. Et to-da-
gers fysisk kurs med fyldig program
og hyppige pauser med servering av
kake fra lokalbakeri i Førde. På tross
av kort varsel ble kurset fort nesten
fulltegnet. 

Vi hadde av naturlige grunner gledet
oss. Enkelte av foredragsholderne med
reisevei hadde bestemt seg for å holde
digitale innlegg. Men vi var tre fra
OUS som gledet oss til å komme til
Førde. Fly og hotell var bestilt (SPA
eller ikke SPA?).

Og så-knappe to uker før kurset skulle gjennomføres i begynnelsen av september ble
det klart-alt måtte gjøres digitalt. Nye smittebølger var på vei.

Og her kommer virkelig honnøren! På svært kort tid hev Førde med Kristin Lif
Breivik seg rundt og gjorde alt digitalt, med prøverunder med oss foredragsholdere og
kursprøve i form av en Kahoot. Super gjennomføring med flott teknisk back-up fra
Førde og presist ledet av Kristin. Som ekstrabonus for både oss foredragsholdere og
deltagere sørget Kursleder for at vi alle fikk egenkomponerte handlenett med skrive-
saker, kopp og sjokolade tilsendt og distribuert.

Gratulerer til overlege Kristin Lif Breivik og Førde Sentralsjukehus for flott gjennom-
ført kurs og stor fleksibilitet!

Egenkomponert kursnett med
overraskelser fra Førde.

W F N - b e s ø k  1918

Kursleder Kristin Lif Breivik monitorerer sesjonen hvor overlege Yngve Thomas Bliksrud,
OUS foredrar om metabolske sykdommer



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
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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.
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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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André Bjerke: Åndsmenneske og tusenkunstner.

N e v r o l i t t e r æ r t

Hovedmålet med den freudianske psykoanalysen var å avdekke det ubevisste sjelelivet. 
To tilnærminger var sentrale, nemlig tolking av feilreaksjoner, som for eksempel for-
snakkelser, og drømmetydning. I den analytiske behandlingen skulle pasienten snakke
og assosierer fritt, mens behandleren skulle høre på, «dirigere» pasientens tankegang,
iaktta reaksjoner og gi forklaringer på det som kom fram hos den syke. Det meste av det
som kom til «overflaten» i en psykoanalytisk behandling ble tillagt en mening. Ifølge
Freud hadde det ubevisste sjelelivet betydning for symptomdannelse ved «nervøse 
lidelser», slik som i særdeleshet hysteri og tvangsnevroser, men også ved angst, vrang-
forestillinger og narsisistiske personlighetsforstyrrelser. Dog sier Freud at vrangfore-
stillinger hadde en betydelig arvelig komponent og at psykoanalysen som metode til
helbredelse ikke hadde effekt på pasienter med vrangforestillinger.

Freud mente at drømmen var et nevrotisk symptom og den hadde ulike karakteristika.
For det første er det en forutsetning at man sover for å produsere drømmer. For det 
andre kan innholdet i drømmen påvirkes av ytre stimuli; for eksempel refererte Freud
til drømmeforskning der det å lukte for eksempel parfyme under søvn ga drømmen inn-
hold om å være i en eksklusiv parfymebutikk. Via drømmen kunne analytikeren få tak i
deler av det ubevisste sjelelivet. Vanligvis er det en streng sensur som gjør at ubevisste
tanker ikke blir bevisste.  Men under søvnen er sensuren «svekket», så opplevelser fra
det ubevisste sjelelivet (latente drømmetanker) kan komme til syne i drømmen (mani-
feste drømmer). 

Andre Bjerke - Sjelelegen som detektiv

Av Vidar Gundersen 

Under pseudonymet Bernhard Borge skrev (Jarl) Andre Bjerke (1918-1985) i alt fire kriminal-
romaner og tre samlinger med kriminalnoveller. De fire kriminalromanene er Nattmennesket
(1941), De dødes tjern (1942), Døde menn går i land (1947) og Skjult mønster (1950). I tre av
dem bruker han psykoanalytikeren Kai Bugge som detektiv. Her tar jeg utgangspunkt i disse
tre verkene; Nattmennesket, De dødes tjern og Skjult mønster. Jeg diskuterer Bjerkes bruk av
nøkkelbegreper fra den freudianske psykoanalysen som middel til oppklaring av mysteriene i
bøkene. I disse bøkene boltrer Bjerke seg i vitenskapelig rasjonalisme representert ved psyko-
analysen, men han trekker også inn sin hengivenhet for mystisisme.

Kai Bugge
Bernhard Borges Kai Bugge er psykoanalytiker med spesialområde «forbrytelsens psykologi».
I begynnelsen av Nattmennesket kommer Bugge med sin «programerklæring» for oppklaring
av forbrytelser. I motsetning til politiet, er han ikke interessert i ytre motiv. Mordets motiv for-
teller svært lite om hvorfor morderen begikk mordet. Den virkelige årsaken ligger dypere; den
har røtter i morderens psyke og barndom. Bugge vil lansere en helt ny type detektiv. Han vil
undersøke detaljene i morderens handling omtrent som han gjør med nevrotikernes sympto-
mer; finne symbolikken i morderens valg av midler og den «indre nødvendighet» i morderens
fremgangsmåte. Bugge vil ha tak i morderens forhistorie og helst «nøkkelen til barneværelset»,
og han vil finne ut av forsnakkelser og forglemmelser. For å sirkle inn morderen vil Bugge altså
finne ut hvorfor forbrytelsen ble gjort, ikke hvordan det skjedde og de ytre motivene. Dette er
til forveksling lik metoden den freudianske psykoanalysen bruker for å oppklare grunnen til en
pasients nevrose. 

Den freudianske psykoanalysen slik den framsto på Andre Bjerkes tid
Det er ingen tvil om at Andre Bjerke i en periode før og under den andre verdenskrigen var
opptatt av den «klassiske» freudianske psykoanalysen. Som Freud betraktet han psykoanalysen
som naturvitenskap; en hypotetisk deduktiv metode som kunne gi ny og universell kunnskap
om det ubevisste sjelelivet. At han fordypet seg i Freud er 
tydelig. I den etterlatte boksamlinga hans fantes bl.a. Freuds «Vorelesungen zur Einführung in
die Psychoanalyse (1917)», samt Gesammelte Schriften (1924–25). 

Dertil skriver hans fetter Jens Bjørneboe i boka «Andre Bjerke: I lek og alvor» at Bjerke laget et
oljemaleri som portrett av Freud i 1938 og det fikk hedersplassen over pianoet på gutterommet
hans. Bjørneboe forteller om vandringer i Oslonatta, der Bjerke doserte om Freuds tankegods.
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1. Fortrengning
Bugge finner en nesten ferdig løst kryssordoppgave. Bare tre relativt enkle ord er ikke
fylt inn: Kain, tenner og bite. Bugge skjønner umiddelbart at det her er snakk om for-
trengning. Som Bugge selv sier det: «Vi går alle omkring med en mengde forestillinger
som ikke tillater å slippe frem til bevisstheten, vi skyver dem tilbake, ned i sjelens
mørkekammer.» Fortrengningen «bestemmer det vi ikke gjør; hvilke ord vi ikke finner
i et kryssord.»

2. Informasjon om Eva Lundmos barndom; tidlig kamp om kjærlighetsobjekter og
ødipale konflikter
Bugge oppsøker Eva og Sonjas barnepike. Av henne får han vite at Eva er 4 år eldre enn
Sonja. Da Sonja var 1 år gammel dytta Eva en barnevogn, med Sonja i, utfor en bakke.
Sonja skadet høyre fot og ble halt (men hun ble frisk etter en operasjon noen år seinere).
Etter dette ble Sonja foreldrenes foretrukne. Da skjer det at Eva i seksuell nysgjerrighet
kikket gjennom et nøkkelhull og inn i foreldrenes soveværelse, der de har samleie.
Faren hørte Eva og ble rasende. Han ga henne kraftig juling og Eva svarte med å bite
ham til blods i hånda.

Bugge avdekker med dette en klassisk søster-søster konflikt. Som ledd i «kampen om
kjærlighetsobjekter» utviklet Eva hat mot Sonja (jfr. barnevognskaden). I tillegg beskri-
ver Bugge en datter-far-konflikt etter tumultene ved foreldrenes soverom (her har
Bjerke gjort en uvanlig tilnærming, da det er datter-mor-konflikter med datters konkur-
ranse med mor om fars kjærlighet som er sentral hos Freud). Av barnepika får også
Bugge et gammelt bilde av familien Lundmo. Han ser raskt at Evas far har en slående
likhet med Helge Gårholm. Dermed overfører Eva sitt hat for sin far til Helge.

3. Reaktivert kamp om kjærlighetsobjektet
Bugge skjønner at, i likhet med Sonja, er også Eva forelsket i Helge Gårholm, men
Sonja vinner kampen. Dermed er konkurransen om et kjærlighetsobjekt i gang på nytt. 
Sonja blir igjen den foretrukne. Da bryter psykosen løs hos Eva, som dissosierer og får
sitt første symptom; hun halter på høyre bein. Hun forklarer dette med at hun nylig falt
av en huske, som ble dytta av søsteren Sonja. I tillegg arrangerer Eva et «drapsforsøk»
på seg selv. Etter drapet på Helge Gårholm blir hun «dytta» ned en trapp på feriestedet,
mens hun satt på et trillebord. Begge disse hendelsene assosierer Bugge med Evas tid-
ligere dytt av Sonja i barnevogna.

4. Drømmetydning
Eva prøver å legge skylda for drapet på Sonja. Mordkvelden har Eva bedøvd både
Helge og Sonja med Veronal (et barbiturat). Dermed kan hun gå gjennom Evas sove-
rom, som lå vegg-i-vegg med Helge sitt uten at Sonja våknet og hun kunne drepe Helge
«i ro og fred». Eva bruker Sonjas hansker under mordet, og kaster dem i peisen i Sonjas
soverom etter mordet, der de svis, men ikke brenner helt opp. Mordnatta gjenkjente
Bernhard Borge en «underlig svidd lukt» på Sonjas soverom. Sonja forteller at hun hadde
en underlig drøm denne natta. Hun drømte at hun var i en brann i et skotøymagasin med

Spesielt infantil-libidinøse-incest-tanker er gjenstand for streng sensur i voksen alder, men kan
komme til uttrykk i drømmen; oftest via at vi drømmer i «bilder» / «symboler».

Freud hadde ingen forslag til hvilke hjerneområder som skjulte det ubevisste sjelelivet. Men
slik jeg tolker ham, mente han at visse hjerneområder er spesialisert til å inneholde informasjon
om det ubevisste sjelelivet. Disse områdene kan lagre opplevelser fra barndommen, spesielt av
seksuell karakter. Sensoriske inntrykk, som formidler libidinøse ideer, eller «lystbegjær» rettet
mot familiemedlemmer blir i særdeleshet lagret her. Disse incesttankene gir grobunn for ødipale
konflikter (sønn-far, datter-mor, sønn-bror, datter-søster-konflikter). Det hele er en kamp om
kjærlighetsobjekter, der for eksempel eldste barn i konkurransen om foreldrenes gunst ønsker å
drepe yngre søsken. På samme måte ønsker sønn/datter å drepe hhv mor/far. Disse tankene blir
altså sensurert. Men dersom denne sensuren er for sterk og vedvarer til ungdom og voksen 
alder overføres ikke de ubevisste tankene til de bevisste hjerneområdene. Dette kan forårsake
psykopatologi og nevroseutvikling. Symptomene oppstår fordi hjernen har en manglende evne
til å bearbeide – gjøre seg ferdig med – sterke affektopplevelser i barndommen. En kritisk 
periode for dette er puberteten, der det skal skje en vellykket psykologisk løsrivning fra forel-
drene. Hos nevrotikeren lykkes ikke dette. Alle symptomene til nevrotikeren har en mening og
man må tilbake til barndommen for å finne denne meningen. Et sentralt begrep hos Freud er
fortrengning.  Dette skjer dersom inhibisjonen til den omtalte sensuren er for sterk, eller ved at
ubevisst innhold har «sluppet» forbi sensuren til det Freud kalte «det forbevisste» området –
for så å bli ført tilbake til det ubevisste – før det når de bevisste hjerneområdene.

Nattmennesket
Nattmennesket er den av kriminalromanene som i sterkest grad bruker den
freudianske psykoanalysen til å oppklare den kriminelle handlingen i boka.
Bjerke kalte selv romanen et «psykologisk drama». Den ytre handlingen
foregår på en villa på Sørlandskysten. Her er åtte unge mennesker, bl.a.
verten Helge Gårholm, jeg-personen Bernhard Borge (fetter av Helge
Gårholm), søsknene Eva og Sonja Lundmo og Saisa Sjøstrøm. Sonja og
Saisa er begge skuespillere.

Helge Gårholm myrdes om natta. Ved hjelp av en fiskekniv får han strupen skåret av. Den drepte
er en kvinnebedårer, som har et forhold til både Sonja og Saisa. Flere av de andre mannlige 
feriegjestene er også forelska i de unge skuespillerne og de er alle sjalu på Helge. Scenen er
dermed satt. Den er som i en Agatha Christie-detektivroman, der alt tyder på at drapsmannen
er en av hyttegjestene.

Psykoanalytikeren Kai Bugge ankommer sammen med politimannen Hammer. De starter
etterforskning der det utvikles en «konkurranse» om klassisk bevisarbeid med sporfinning og
ytre motiv, eller avdekking av morderens psykologi fører til løsning av mordgåten. Bugge 
løser mordmysteriet og avslører at Eva Lundmo er morderen. Hans oppklaring baserer seg på
sentrale ideer i psykoanalysen:
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tett kvelende røyk. Fordi en forutsetning for å drømme er at man sover og fordi drømmeinnhol-
det kan påvirkes av ytre stimuli (jfr Freuds drømmeanalyser) kunne Bugge være sikker på at
Sonja sov og dermed utelukke at Sonja var morderen.

5. Den endelige analysen
Til slutt i boka kommer Bugge med en analyse om hvorfor Eva drepte Helge Gårholm og ikke
sin søster Sonja. Evas «drapsforsøk» på Sonja i barnevogna ga henne skyldfølelse og 
hendelsen ble fortrengt; hun følte seg som en søskenmorder og fikk et kain-kompleks. På hytta
gjenfinner som sagt Eva sin far i Helge Gårholm. Faren er den eneste personen hun har elsket og
så hatet - og hun dreper hatobjektet. 
Dermed blir mordet en sadistisk hathandling fra barndommen, nok en barndomsopplevelse
Eva har fortrengt, men som nå gir seg til syne i psykosen. I egne øyne dreper Eva ikke Helge,
hun tilfører ham smerte, som bittet i barndommen. Eva biter Helge med tenner. Eva brukte en
sagtakket kniv – en symbolsk tanngard. 

Boka ender med at Bugge arrangerer en «psykoanalytisk» felle for å lure/avsløre morderen
Eva; dette bringer Bernhard Borge i livsfare og fører til at Eva tar livet av seg.

Skjult mønster
Mens Bjerke var sterkt inspirert og opptatt av Freud da han skrev
Nattmennesket, var han gått over til studier av Rudolf Steiner og antropo-
sofien da han skrev Skjult mønster. Til tross for dette er 
Skjult mønster en helstøpt «psykoanalytisk triller».

Igjen spiller psykoanalytikeren Kai Bugge en sentral rolle. Han er i forkant
av begivenhetene og forhindrer et drap; det forekommer ikke drap i boka –
det meste foregår på et psykologisk indre plan. Bjerke gir en detaljert 

beskrivelse av utførelsen av den psykoanalytiske metoden. Det nye elementet i "Skjult 
mønster" er henvisningen til eventyrenes symbolkraft og at dette kan brukes suggestivt og i ond
hensikt. Men Bugge rasjonaliserer eventyret og finner ut av hovedpersonens nevrose, slik at
psykoanalysen seirer til slutt.

Irene Cramer
Vi møter Irene Cramer, 21 år gammel og på trappene til å starte studier. Hennes far, Harald
Cramer, døde av hjerteproblemer noen måneder før handlingen starter. Irene har en vakker mor,
Elisabeth Cramer, som hun har et komplisert forhold til. Boka starter med at Irene og en 
kompanjong av moren og Irenes avdøde far, Berg-Meier, er på toget på vei til Jotunheimen.
Der skal Irene rekreere etter at hun ble veldig nedfor da faren døde. Irenes foreldre og Berg-
Meier er eiere av «Cramers forlag». På togturen forlater Irene toget og flykter fra Berg-Meier.
Irene treffer en gammel bekjent, psykologistudenten Jørgen Skei. Hun søker tilflukt fra moren
i kollektivet til Skei og hans kamerater. De bor i «Tilflukten» - en hytte i Østmarka i Oslo.

Jørgen Skeis psykoanalyse
Jørgen går i psykoanalyse hos Kai Bugge. Selv om han bare er student, starter Jørgen
med en psykoanalytisk behandling av Irene for å finne årsaken til hennes nervøsitet
overfor moren.  Det skjer etter Freuds klassiske metode: Jørgen holder seg passivt i
bakgrunnen og lar pasienten fritt fortelle. 

Irenes assosiasjoner og drømmer overbeviser Jørgen om at hennes mor, i kompaniskap
med Berg-Meier, har drept faren med en overdose skopolamin (Harald Cramer brukte
stoffet som sedativum mot hjerteatakker). Jørgen er sikker på at moren nå er ute etter å
drepe Irene, fordi han mener at Irene var øyenvitne til drapet. Men ifølge Jørgen har
Irene har fortrengt dette. Jørgen tolker seg fram til at Berg-Meier var morens elsker og
at dette var grunnen til drapet. Disse forestillingene forsterkes av at en av Jørgens 
kamerater i «Tilflukten». I lys av å være salgssjef i Cramers forlag kom han over infor-
masjon, som antydet at Berg-Meier forfalsket farens underskrift for å svindle forlaget.
Altså nok en grunn til å ta Harald Cramer av dage.
Jørgen forsøker å overbevise Irene om denne tolkningen. Men da orker hun ikke mer og
trekker seg ut av analysen. Jørgen skjønner da at han har tabbet seg ut. Både Freud - og
Bugge - hadde advart mot at folk uten erfaring skulle praktisere psykoanalyse. Jørgen
blir klar over at han har brutt psykoanalysens grunnregler, ikke bare den som forbyr
ulærde å drive analyse, men også den som sier at en tydning aldri skulle tvinges på 
pasienten. Jørgen oppdaget også at han var gått i fella å bli forelsket i sin egen pasient.
Han var en «amatør ved mikroskopet».

Tante Signe
Irenes tante Signe er sentral i oppklaringen av mysteriet i boka. I løpet av analysen med
Irene blir Jørgen introdusert for tanten. Irene er svært begeistra for tante Signe, fordi hun
fortalte eventyr til henne da hun var liten. Det kommer fram at Tante Signe «sysler med
hemmelige vitenskaper», slike som inneholder «visse krefter som psykologien ikke vet
om». Bl.a. har tanten en rekke trefigurer. De fungerer som beskyttelse mot onde makter.
En av figurene er en vakker heks, som ligner Irenes mor. Under et besøk hos tanten leser
Signe Jørgens hånd og forutser at han kommer til å få befatning med et mord.

Irene blir forsøkt kvalt
Og ganske riktig; en natt finner guttene i kollektivet Irene bevisstløs hjemme; tilsynela-
tende forsøkt kvalt med en snor. De mistenker umiddelbart Irenes mor og Berg-Meier.

Kai Bugge rydder opp
Så kommer Kai Bugge og overtar regien. Underveis har Irene blitt kjent med medisin-
student Gabler og de forlover seg. Det arrangeres et forlovelsesselskap for Irene og
Gabler mot slutten av boka der bl.a. alle guttene på «Tilflukten» og Bugge er invitert.
Bugge har skjønt at Irene er syk av nevrose og han holder nøye øye med Irene og
moren. Men Irene klarer å få med seg sin mor opp på en takterrasse uten at Bugge 
merker det. Der er det bare så vidt ikke Irene dreper sin mor ved å dytte henne ut av 
terrassen. Hun blir forhindra i siste liten av Bugge. 
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Deretter har Bugge arrangert et rollespill. Den viktigste scenen er der Irenes mor, ikledt røde
sko, danser dramatisk for sin datter. Den ender med at hun kaster seg ned foran Irenes føtter.
Irene forstår med ett at moren verken har drept faren eller har vært ute etter å drepe henne.
Dette har vært vrangforestillinger som ledd i hennes nevrose.

Bugges analyse
Via Jørgens analysenotater klarer Bugge å tyde Irene korrekt. Helt til slutt i boka gir Bugge den
psykoanalytiske forklaringen på Irenes nevrose. Hun hadde ubevisst, og under suggestiv på-
virkning av tante Signe, planlagt å drepe sin mor. I tillegg var mordforsøket på Irene iscenesatt
av Irene selv. Disse ubevisste handlingene var nevrotiske vrangforestillinger med utgangspunkt
i eventyret om Snehvitm samt Irenes egen kompliserte barndom. Nevrosen hadde derfor har
sitt skjulte mønster. Som Bugge sier; «det er dét man som sjelelæge må prøve å få øye på».
Bugge fant at Irenes skjulte mønster fulgte hendelsene i eventyret om Snehvit. 

I Irenes nevrotiske verden ble moren den onde stemora og «heksa» i Snehvit. Dette hadde to
forklaringer: 1) Irene led under et klassisk Ødipuskompleks: hun elsket sin far og hatet sin mor.
I følge Bugge (og Freud) vil dette komplekset normalt avvikles ved en fornuftig oppdragelse.
Men Elisabeth Cramer hadde latt Irene gå «for lut og kaldt vann» da hun var barn. Så Irene søk-
te farens kjærlighet i konkurranse med sin mor. 2) Irene søkte trøst hos tante Signe, som var
forelsket i sin egen bror (en form for Ødipuskompleks) og dødelig sjalu på den vakre sviger-
innen. Tante Signe knytter Irene tett til seg ved å fortelle eventyr. Dette virker som suggesjon.
Faren blir forherliget som konge mens moren blir en heks eller en ond stemor (jfr heksefiguren
til tante Signe).

Irene iscenesatte mordforsøket på seg selv, fordi hun spilte rollen som Snehvit og mente seg
forgiftet av heksa/»den onde stemoren». Berg-Meier fikk rollen som jegeren i eventyret. Det
var han som skulle ta livet av Irene. Derfor flyktet hun fra ham. Bugge avslørte denne rollen i
det Irene ved en forsnakkelse kalte Berg-Meier for Berg-Jeger. Irene identifiserer seg fullt med
den forfulgte Snehvit. Medisinstudenten Gabler får rollen som prinsen i eventyret. Han skal
redde Irene fra den onde stemoren. Forlovelseselskapet til Irene og Gabler blir identisk med
prinsens og Snehvits bryllup. Her skal den onde stemoren få sin rettferdige straff og dø. I
Grimms eventyr ender det med at den onde stemoren danser seg til døde i røde sko idet hun
styrter seg dansende utfor en høy terrasse. Dette rettferdiggjør Irenes plan med å dytte sin mor
utfor takterrassen. Grunnen til at Irene kommer ut av den alvorlige nevrosen er Bugges «sjele-
lige sjokkterapi»; dødsdansen til Elisabeth Cramer i røde sko. I motsetning til den onde 
stemoren dør hun ikke, men kaster seg ned for Irenes føtter. Bugge ville stille det det sentrale
bildet i nevrosen opp for Irene. Da ville det skjulte mønsteret bli tydelig - hun kunne plutselig
se sine egne ubevisste motiver.

Bugge klarte å oppklare at et mord ikke var noe mord (farens død, som var forårsaket av
hjertesykdom) og at et mord ble ikke noe mord (Irene ville drepe sin mor, men Bugge fikk
forhindret det), samt at et mordforsøk ikke var noe mordforsøk (Irene som iscenesatte 
kvelning av seg selv). I tråd med dette ender historien lykkelig med at Irene bryter forlovelsen
med Gabler og i stedet forover seg med Jørgen Skei. 

De dødes tjern
De dødes tjern ble skrevet i 1942, rett etter Nattmennesket. I De 
dødes tjern spiller også Kai Bugge og psykoanalysen en sentral rolle
i oppklaringen av hendelsene som fører til mordet og selvmordet i
boka. Imidlertid introduserer Bjerke en dimensjon han skulle bli
mer og mer opptatt av i resten av sitt virke, nemlig parapsykologi
og okkulte fenomener. I De dødes tjern klarer Bugge å rasjonalisere
disse fenomenene, mens i den neste kriminalromanen, Døde menn
går i land (der Bugge ikke er med), er det helt åpent om okkultisme

eller psykologi ligger til grunn for de mystiske hendelsene i boka. I Enhjørningen har
det overnaturlige og parapsykologiske tatt helt overhånd.

Sagnet om Tore Gruvik
Bernhard Borge arrangerer et venneselskap. Der er, foruten Borges kone Sonja (tidl.
Lundmo; skuespiller, som han ble kjent med i Nattmennesket) også Kai Bugge, Gabriel
Mørk (litteraturkritiker med sterke interesser for det okkulte), Harald Gran (jurist),
samt søskenparet Liljan og Bjørn Werner. Liljan hadde nylig inngått samboerskap med
Harald Gran. Bjørn Werner var «evig student».

Sagnet om Tore Gruvik spiller en sentral rolle i historien. Gruvik levde på 1830-tallet i
en bygd i Østerdalen. Han bygde en jakthytte ved et vann: Blåtjern. Gruvik var en ein-
støing, som var besatt av sin søster. Så kom det en ny gårdsgutt til gården. Gutten og
Gruviks søster ble forelska og flyktet fra Gruvik. De dro til jakthytta. Gruvik fulgte
snart etter og fant de elskende. Da tok han livet av dem og kastet likene i Blåtjern. Selv
ble han gal av udåden og druknet seg rett etterpå i det samme tjernet. I følge sagnet går
Gruvik igjen som et spøkelse og besetter de som seinere har bodd i jakthytta, i en slik
grad at de kaster seg i Blåtjern og drukner. Vi får vite at Bjørn Werner nylig har kjøpt
denne hytta og drar til Østerdalen for å sette den i stand.

Bjørn Werner forsvinner
Etter kort tid kommer det beskjed om at Werner er borte. Alt tyder på at han begått selv-
mord og drukna seg i Blåtjern. Dette fører til at vennene drar etter for å få oppklaring i
hva som kan ha skjedd med Werner. Da begynner for alvor uhyggelige ting å skje.

De dødes tjern
De finner Bjørn Werners dagbok i hytta. I den beskriver han hvordan han føler Gruviks
gjenferd og sakte, men sikkert, blir dratt mot tjernet. Selvmordet synes uunngåelig. En
natt går Liljan i søvne med retning tjernet. Hun er i ferd med å kaste seg uti da Borge,
som våkna da Liljan gikk ut av hytta, i siste liten klarte å redde henne. Borge døper 
tjernet «de dødes tjern». Så en stormfull kveld med torden og lyn treffer Borge på
«Gruviks gjenferd». Vesenet forsvinner før de andre kommer til. Gran kommer på spo-
ret av «gjenferdet» og en kveld han går ut alene for å finne ut av mysteriet blir han myr-
det i de dødes tjern.
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Bugge avslører 
Mot slutten av boka klarer Bugge å avdekke at «gjenferdet» ikke er Gruvik sitt spøkelse, men
Bjørn Werner i forkledning. Med Borge som øyevitne lokker Bugge Werner i en felle. Sonja
spiller rollen som Liljan. Hun «går i søvne» til de dødes tjern. Der stuper hun uti og blir borte
(hun er flink til å svømme under vann og dukker etter hvert opp på den andre sida av vannet).
Da kommer Gruvik-skikkelsen, alias Bjørn Werner, til syne og han kaster seg etter «sin søster»
og drukner. 

Bugge analyserer tilfellet Werner
Helt til slutt kommer får vi vite at Bugge har hatt Sonja i analyse i lang tid. Via bl.a. drømme-
tydninger har han kommet på sporet av at Bjørn Werner har en sterk erotisk binding til sin søster.
Som Gruvik i sagnet er han sykelig forelska i Liljan. Ingen andre enn ham selv skal ha Liljan.
Så når Gran dukker opp som samboer legger Bjørn Werner en plan for kvitte seg med Gran. Og
som Gruvik drepte sin søster fordi hun bedro ham, vil han også drepe Liljan. For å lokke dem
til hytta iscenesetter han sitt eget selvmord i Blåtjern. Bjørn Werner forsvinner deretter lenger
og lenger inn i rollen som Gruvik og til slutt tar psykosen over og han er Gruvik, som vil myrde
sin søster og hennes elsker. Han klarer å ta livet av Gran, men Bugges psykoanalyse gjør at 
mordet på Liljan forhindres.  

Igjen avslører Bugge at ødipal søskenkjærlighet og konflikter er den viktigste årsaken til den
kriminelle handlingen. Så langt lar Bjerke Bugge følge en klassisk freudiansk tankegang. Men
så introduserer Bjerke telepati, noe som fører til den endelige oppklaringen av mysteriet.
Bugge bringer nemlig for en dag at søskenparet Werner har en bemerkelsesverdig parapsykolo-
gisk evne til å vite hva som skjer med den andre og til lese den andres tanker. På denne måten
klarer Bjørn Werner å fjernhypnotisere sin søster til bl.a. å gå i søvne slik at hun nesten drukner
seg, bare redda av Borge i siste lita. Liljan mottar sin brors telepatiske instrukser når hun sover
og hun drømmer i symboler om dem. Her benytter Bjerke seg av elementer i Freuds psykoana-
lyse, nemlig at det er under søvn, når den «ubevisste inhibisjonen» er som svakest at man er
mest mottagelig for overføring av ubevisste tanker til bevisstheten og de gjerne kommer til
syne som «drømmesymboler». Bjørn Werner klarer altså å snakke til sin søster når hun drøm-
mer. Ved hjelp av bl.a. hypnose klarer til slutt Bugge å gjøre at Liljan ikke blir mottagelig for
Bjørn Werner sine telepatiske instrukser. Her går Bjerke ut over den klassiske freudianske
psykoanalytiske metoden. Freud beskrev riktignok at hypnose kunne brukes for å få tilgang til
den ubevisste sjelen. Men at telepati og parapsykologi var vitenskapelige beviste fenomener
kan jeg ikke finne at Freud hevda. Imidlertid lar Bjerke psykoanalytikeren Bugge hevde at «det
foreligger et uhyre materiale som beviser dens eksistens» og trekker inn den sjelelige fjernkon-
takten mellom August Strindberg og Harriet Bosset som bevis. Dette er trolig et uttrykk for 
forfatterens begynnende motstand mot psykoanalysen og hans etter hvert sterke forkjærlighet
for parapsykologi og overnaturlige fenomener.

Konklusjon
I de tre romanene Nattmennesket, De dødes tjern og Skjult mønster bruker Andre Bjerke 
«sjelelægen» - psykoanalytikeren - som detektiv. Han kommer med detaljbeskrivelser av
psykoanalytisk tankegods og metodikk. 

Dette viser at Bjerke hadde inngående kunnskap om Sigmund Freuds skrifter.
Imidlertid kan de omtalte kriminalromanene, etter min mening, fortone seg lite realis-
tiske og litt virkelighetsfjerne. Bugge rasjonaliserer, men han gjør det i overkant og
mange av analysene er vidløftige i sin bruk av tydninger. Hvorvidt dette gjenspeiler at
Bjerke ironiserer over psykoanalysen er en mulighet. I Skjult mønster lar han en av 
beboerne i guttegjengen si at «psykoanalysen er læren om hvordan man avskaffer sjele-
livet», «den dreper alle mysterier», og «dere psykoanalytikere drømmer om et samfunn
av konfliktfrie mennesker – en redselsfull tanke», før han avslutter med å si «tenkt hvil-
ken fotballspiller Olaf Bull ville blitt bare han hadde kommet til Freud i tide». Så kan-
skje er det Bjerkes sans for ironisk spøk som kommer til uttrykk gjennom Kai Bugge i
disse bøkene. Kanskje var det derfor lyrikeren Bjerke skrev disse romanene under et
pseudonym; kriminalskrivingen var en lek og et frydefullt tankespill. I tråd med dette
har alle bøkene en lett og humoristisk stil. Bjerke brukte humor i mye av sitt andre 
forfatterskap for å få fram budskapet om «den grenesløse unytte».

Kilder:
Nattmennesket, 1941 – Bernhard Borge
De dødes Tjern, 1942 – Bernhard Borge
Skjult mønster, 1950 – Bernhard Borge
Forelesninger til innføring i psykoanalyse, 1923 – Sigmund Freud
Andre Bjerke: I lek og alvor, red. Øistein Parmann, 1982
Andre Bjerke:  I kampens glede, Peter Normann Waage, 2018
Andre Bjerke og psykonanalysen, Espen Bjerke, Tidsskrift for den
norske legeforening, 2013
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 F o r e n i n g s a k e r

Referat fra styremøte i NNF 25. november 2020  - Zoom 
Deltakere: Anne Hege Aamodt, Andrej N Khanevski, Heidi Ø Flemmen, Ida Bakke, 
      Jana M Hoff, Marte-Helene Bjørk, Trine Popperud, Julie Sønnervik, og 
      Kristian L Kraglund.
Fravær: Joakim Goberg Jørgensen.

Møteleder: Anne Hege Aamodt.    Referent: Kristian L. Kraglund 

Saksliste
40-2020: Godkjenning av referat fra styremøtet 28.10.2020 
-   Godkjennes uten kommentarer
41-2020: Orienteringer
-   Økonomi (IB)
   o Intet aktuelt siden siste møte
-   Høringer (AHAa) Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19, 
   høringsfrist 24.12.20 og Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret 
   nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021, 
   høringsfrist 17.12.20
-   Nettside, sosiale medier (JS)
   o Ingen aktuelle siden siste møte
-   Helsepolitisk arbeid (AHAa)
   o AHAa sitter med som en av Hjernerådets representanter i partnerskapet i Helsedirektoratet 
   for oppfølging av hjernehelsestrategien som orienterer. Aktuelt diskuteres hjerneovervåking i 
   bred tverrfaglig prosess, notat vedr. dette er utarbeidelse. Aktuelle emner kan gjerne sendes til
   Anne Hege. 
-   Jubileumsboken (AHAa)
   o  Det er planlagt at den kommer ut kort før jul. Anne Hege er i dialog med Tidsskriftet om 
   oppdateringer rundt forsinkelsene. Oppbevaring inntil utsendelse blir på Ullevål. KK har 
   undersøkt mulighetene for utsendelse, helthjem.no finnes som det rimeligste mulighet.                    

AHAa, IB og KK tar kontakt til avdelingene ift. antall, videre-distribuering derfra. 
   o Andre interessenter, foreninger mv., sendes også gjerne versjoner. 
   o Finnes som god anledning til å profilere NNF, sendes derfor med kort. 
-   Hjerneuken 2020 er avholdt digitalt, med svært stor deltakelse på møtene. 1300 var deltok på 
   mandagens møte om hodepine og 12 000 har sett møtet i etterkant. Det har også vært stor 
   oppslutning om Parkinsonmøtet onsdagen og slagmøtet torsdagen der tema var slag og syn. 
   Anne Hege snakket om tema på TV2 GMN sammen med brukerrepresentant samme dag. 
-   Generalplan
   o Ved AHAa: Første møte er avholdt. Lars Bø er blitt pekt på som leder og har akseptert. 
   I tillegg er Stein-Harald Johnsen, Tore W Meisingset, Jeanette Koht, Ola Nakken, Marte 
   Syvertsen og Jana M Hoff (representant for NNF). 
42-2020 Nevrodagene 2021 og overlapping med nytt styre
-   Diskuterer program sendt med innkalling til aktuelle møte.
-   Grunnet sent overlapp har avtroppende styre gjort en del planlegging av Nevrodagene 2021 som 
   ikke kan vente til 12. januar når det påtroppende styret tar over. Det er lagt opp til parallellsesjoner
   slik at det opprinnelige 5-dagers programmet foregår over 3 dager (16.-18. mars).
-   Det legges ikke opp til helt ny abstrakt-påmelding. I utgangspunktet brukes de som ble sendt inn
   for Nevrodagene i mars. Men om noen ikke er aktuelle lenger eller det er behov for justeringer 
   vil det nye styret ta hånd om justeringer. 
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-   Inviterte foredragsholdere kontaktes, og en del har gitt tilbakemelding allerede. Ikke alle 
   øvrige foredragsholdere er kontaktet, men MHB kontakter disse på epost innen jul. 
   Epost-listen oversendes da til nytt styre. Støtte fra HØF og ANK til kommunikasjon 
   med foredragsholdere. 
-   MHB gjennomgår tidligere anvendt metode til seleksjon av artikler på kvalitet. 
-   Det diskuteres hvorvidt app skal revideres til Nevrodagene 2021; dette vurderes viktig ift. å få 
   tilgang til abstrakts mv. Derfor kan vi ta kontakt til Sandra, Tappin’. 
-   Usikkert hvor langt Legenes Hus’ konferansesystem kan brukes ved Nevrodagene 2022. 
   Muligheten for Tappin’ kan/bør holdes åpen. 
-   Programmet er søkt fordelt slik
   o Tirsdag hodepine, MS
   o Onsdag bevegelsesforstyrrelser, nevromuskulære sykdommer, kasuistikk-konkurranse, 
   og priser
   o Torsdag epilepsi og hjerneslag
   o Øvrige sykdomsgrupper fordeles på de tre dagene.
-   Diskusjon vedr. priser: priser er utdelt ved nettopp avholdte Nevrodagene; det diskuteres 
   derfor om samme prisene skal utdeles i 2021. Flertallet av prisene er ikke NNF-styrets 
   beslutning; avklaring avventes. 
-   IB minner på at det er viktig å få samtykke snarest fra innleggs-holdere til offentliggjørelse
   av bidrag. 
-   Digital plattform for Nevrodagene er ikke avklart. Styret har dialog med IT i Legeforeningen 
   for å finne en løsning. 
-   JS beskriver det er viktig at vi før januar avklarer formatet. Dette mht. konseptgodkjenning til 
   LMI, aksept til midler i app, sponsorer som utstillere i Legenes Hus mv. 
   o  Det legges opp til digital kongress slik at det ikke er aktuelt med utstillere, 
   men annonsører i appen er aktuelt. 
   o Vedr. firma-sponsede priser fastholdes tidligere håndtering der ‘pause i programmet’ 
   annonseres før, men at streaming opprettholdes. Erfaringer innhentes fra 
    Legeforeningen/Legenes Hus
-   MB (gammelt styre) setter opp program i samarbeide med Jana (nytt styre). 
-   Viktig å få ut datoene ut til avdelingsledere mv. snarest så poliklinikk kan blokkeres mv. MHB
   og AHAa utarbeider programmet snarest. 
-   Gjennomgår roller, fordeling og prioritering i tidligere styre. Det vurderes viktig at oppgavene
   overdrages fult, inkl. kontakt til og kontrakt med annonsører (MG), web-annonser (JS), 
   sekretær (KK)
43-2020 Generalplan – oppdatering
-   Se ovenfor. Styret finner representant for komité, foreløpig leder Jana M Hoff. 
44-2020 Invitasjon fra EAN om EAN-kongressen i Wien 2021
-   AHAa informerer: Henvendelse fra EAN vedr. promotering på EAN med stand eller liknende.
Nytt styre må svare på denne invitasjonen. Innstilles til å svare nei. 
45-2020 Henvendelse om fysioterapeuters injeksjonspraksis
-   Injeksjon vurderes som viktig ved spastisitet og hodepine med tverrfaglig, omhyggelig 
   vurdering og oppfølging. Tidligere forsøk problematiske. Injeksjoner med bl.a. botolinumtok
   sin brukes også i bl.a. kosmetiske situasjoner, men vurderes problematiske til nevrologiske 
   problemstillinger. AHAa og JMH tar kontakt til henvender. 
46-2020 Eventuelt
a) Akuttveileder – administrasjon for utsendelse til lokale avdelinger
   o Vurderes ikke mulig å avvente til utsendelse av jubileumsbok
   o KK tar kontakt til sekretær på OUS vedr. videre distribuering
   o Videre fordeling legges opp til det nye Kvalitetsutvalg når det er nedsatt - innkallelse til 
   dette møte utsendes snarlig (AHAa).  
Neste møter:
12. januar i Legenes Hus, Oslo (trolig 9.30-14.30) – overlappingsmøte med nytt og gammelt 
styre. Dato for møte i februar bestemmes senere. Det er vanlig å ha møte under første dagen av
Nevrodagene, dvs. 16. mars.

Foreningssaker



Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 34

Axonets to siste nummer i koronaåret 2020 har kommet uvanlig tett på hverandre, og
det bli ikke store vinduet leserne fikk til å svare på den nevrolitterære quizen.
Responsen var heller ikke av de største, dessverre - ikke engang Pål Varhaug har kom-
met med svar. Hvor er du, Pål? Ikke si på gløgg og pepperkaker hos naboen - det er
ikke troverdig i år... 

Uansett, tipset var nyere norsk litteratur, og oppgaven dreiet seg om et hjerneslag, som
ville vært mer alvorlig en betegnelsen «drypp» skulle tilsi, men som til gjengjeld kanskje
bare var oppdiktet:

«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 forferdelige 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.»

«Full spredning», av Nina Lykke ble foreslått, men dette var ikke riktig. Bare én inn-
sender har levert riktig svar og overøses herved med heder, ære og nevrolitterær kred: 

Vidar Gundersen!

Vidar skriver at «svaret må være Ingvar Ambjørnsen, «Ekko av en venn». Dama er
Annelore Frimann-Clausen og han er da Elling.»

Vi får aldri vite helt sikkert om Annelore Frimann-Clausens veninne i Asker faktisk
har fått hjerneslag - men Elling har kommet seg på Facebook, og det er oppdateringer
der som avslører at Frimann-Clausen trolig har løyet for ham.

Nevrolitterær quiz nr. 35

På slutten av dette tunge korona-året skal quizen til en forfatter med et noe dystert
rykte. Dette blir en en nevrolitterær quiz med litt anatomisk vinkling, der ikke selve
hjernen, men snarere kraniet, står i sentrum. Vi ser alle for oss Hamlet som fremfører
sitt «være eller ikke være» med en hodeskalle i hånden. Denne litterære figuren har et
noe annet blikk på kraniet: 

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

Stilen og stemningen må kunne sies å være «umiskjennelig» for de som kjenner denne
forfatteren godt. Og det er langt ifra det eneste stedet man møter kraniet som et 
sentralt motiv i forfatterskapet. 

Løp til tastaturet og send navn på forfatter og verk 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.

N e v r o l i t t e r æ r t34 35
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Anker Stubberud 
Anker Stubberud disputerte digitalt
10. desember på avhandlingen
«Digital Technology Biofeedback
for the Prophylaxis of Pediatric
Migraine». Forskningen er tilknyttet
NTNU og  Nasjonalt kompetanse-
senter for hodepine. Hovedveiledere
var Mattias Linde og Erling
Tronvik, biveiledere Alexander
Olsen og Trond Sand. Prosjektet
handler om utvikling og utprøving
av en smarttelefon-basert biofeed-
back behandling for ungdom med
migrene.

Vi gratulerer!

Disputas Sigrid deRodez Benavent 
Sigrid deRodez Benavent disputerte
24. november. Sigrid har tidligere
jobbet ved Nevrologisk avdeling
OUS og er nå overlege på
Øyeavdelingen medlem av
MS-forskningsggruppen ved OUS. 

Komiteen bestod av Prof. Fiona
Costello, Calgary, Canada, Prof Jana
Midelfart Hoff, Haukeland og prof.
Torgeir Brun Wyller, OUS.
Disputasveileder var prof. Mona
Beyer, OUS. Hovedeileder har vært
Elisabeth G. Celius og biveiledere
Emilia Kerty, Liv Drolsum og Bruno
Laeng. 

Axonet gratulerer!

Disputas Oliver Henning  
Oliver Henning ved SSE disputerte 18-19. november 2020. Koronasituasjonen
gjorde at alt foregikk digitalt.Opponenter var Frank Gilliam, University of
Kentucky, USA og Eva Kumlien, Universitet i Uppsala, Sverige. Erik Taubøll 
ledet disputasen.  Første dag holdt han to prøveforelesninger, og påfølgende dag
forsvarte han avhandlingen «The patients’ perspective on epilepsy – challenges,
sexual problems, provision of information and adherence to treatment». Hennings
arbeid, som har resultert i sju publikasjoner i velrennomerte tidsskrifter, er basert
på omfattende on-line spørreundersøkelser blant medlemmer av Norsk
Epilepsiforbund. Målsettingen har vært å kartlegge hvilke utfordringer personer
med epilepsi opplever i hverdagslivet, og hvilke erfaringer de har med kvaliteten
på norsk epilepsiomsorg.
Hovedveileder har vært Morten I. Lossius, mens Cecilie J. Landmark, 
Bente Træen og Karl O. Nakken har fungert som biveiledere. 

Vi gratulerer!

Vi gratulerer
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Rebergs legat til Parkinson-forskning 2020 

Av Elisabeth Gulowsen Celius

Rebergs legat til Parkinson-forskning ble etablert for over 30 år siden, og siden
oppstart er det delt ut mer enn 7,5 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter.
De siste par årene har utdelingene vært spesielt store og de forventes å bli ekstra
store de neste årene siden legatet skal avvikles over de neste 7 årene. Legatet er 
positivt innstilt til å kunne støtte forskningsprosjekter med bidrag over flere år, 
hvis dette fremmer forskningen. Styreleder er Anne Husbyn som er etterkommer av
legatets stifter, styremedlemmer er Espen Dietrichs og Elisabeth Gulowsen Celius.

I 2020 fikk vi inn flere søknader og det ble tildelt totalt 490 600 kroner fordelt på
følgende prosjekter: Lasse Pihlstrøm, Nevrologisk avdeling, Oslo.
Universitetssykehus: Genetic and multi-omic association studies of Lewy body
neuropathology in Parkinson's disease. Jan Aasly, NTNU: Trondheim PD biobank,
samarbeid med HUNT forskningssenter.
Guido Alves, NKB, Stavanger Universitetssjukehus: PRO LBD studien.
Kari Espolin Fladmark, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen (UiB):
Regulation and function of astrocytic DJ-1 in an animal model of Parkinsons
Desease.

Vi gratulerer mottakerne, ønsker lykke til med prosjektene og imøteser nye
søknader i 2021!

Hold av datoen!
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