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Redaktørens hjørne
Kjære kolleger!

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

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

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

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

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

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

Lasse

lasse.pihlstrom@gmail.com

Redaktør
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Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle om helsefare. Klimakrisen er en helsekrise. Global oppvarming er den største trusselen mot verdens folkehelse i det 21. århundret. Norge er ansvarlig for store globale klimagassutslipp, og har både moralsk og økonomisk ansvar til å engasjere seg. Legenes klimaaksjon er et av mange tiltak som nødvendig for å få til endringer i politikk og samfunn. NNF har flere primærunderskrivere
på oppropet, og engasjerer seg i aksjonen. Styrets møter er nå omorganisert slik at 2 av 5
årlige styremøtene avholdes som videokonferanse for å spare flyreiser. Vi har sendt ut
informasjon om legenes klimaaksjon til alle medlemmene og oppfordrer flest mulig til å
engasjere seg.

NNF har passert 99 år, og forberedelsene til 100-årsjubileet er godt i gang. Selveste 100årsdagen er 29. oktober 2020 og markeres med blant annet bokutgivelse. Redaktørene
for boken mottar fortsatt gjerne bildemateriell til boken. Så sjekk gjerne i dine arkiver
om du har bildemateriell som egner seg for jubileumsboken. Det blir også markering av
jubileet under Nevodagene 9.-13. mars. Programmet finner du på www.nevrologi.no.
Det blir ekstra feiring under årsfesten som foregår i Bankettsalen på Oslo rådhus den
12. mars fra kl 19. Vi er takknemlige for at Oslo kommune åpner sin finstue for oss ved
denne spesielle anledningen. En meget engasjert festkomité med Ragnhild Berling
Grande i spissen forbereder en fest du ikke bør gå glipp av. Invitasjonen finner du lenger
bak i Axonet, og den kommer i tillegg på epost. Merk at påmeldingsfristen er allerede
5. mars. Vi håper å se deg der!

Også i partnerskapet for oppfølgingen av hjernehelsestrategien er dette en av mange
saker som det arbeiders med.

Akutte nevrologiske pasienter inkludert hjerneslagpasientene er en minst like stor pasientgruppe som hjerteinfarkt-pasientene. Mens det er hjerteovervåking på rundt 50 sykehus i Norge, er det kun noen få sykehus som har delvis utbygd hjerneovervåking.
Tilgangen på EEG-overvåking er meget begrenset. Få nevrologiske avdelinger har sykepleiere med formell intensivkompetanse mens slagovervåkingen flere steder drives med
stadig økende innslag av intensivmedisin. Behovet for å styrke dette feltet både med
utstyr og fagkompetanse er påtrengende. Det er grunn til å se litt til hva andre land har
fått til. Dette blir tema på Nevrodagene 12. mars. Så sett av dagen og få med deg dette!

Det nærmer seg Nordic Narcolepsy Symposium som går av stabelen av stabelen 6.-7. februar med Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
(NevSom) og OUS som arrangør. Senere samme måned arrangeres den 5. nasjonale
kongress om hjertet og hjernen. Det nye året byr på mange nye muligheter. Men først
håper jeg alle får nyte noen rolige juledager.

Riktig god jul og de beste ønsker for det nye året!

Vennlig hilsen
Anne Hege

Når man passerer en slik milepæl som 100 år, er det en god anledning til å sikre solide
arkiver. Det nye fagstyret i Legeforeningen jobber med å etablere en løsning for elektronisk lagring i alle de 46 fagmedisinske foreningene. Men for arkivering av papirer, bøker
og annen verneverdig dokumentasjon har vi måttet lete andre steder. Vårt æresmedlem
Ragnar Stien har meget prisverdig jobbet fram en god løsning ved at materialet som er
samlet opp gjennom Norsk nevrologisk forenings 100-årige historie vil kunne bli katalogisert og gjort tilgjengelig på Nasjonalt medisinsk museum. Dette er en del av Teknisk
museum som ble opprettet i 2001 og som samler, forsker på og formidler medisinhistorie.
At NNF år etter år kan være en så aktiv forening hadde ikke vært mulig uten stor og
mangeårig dugnadsinnsats fra kollegiet. Dette er enormt betydningsfullt for foreningen.

God overvåking av akutte nevrologiske pasienter – innen hele vårt fagfelt – er en av
sakene NNF har ekstra trykk på for tiden.

L e d e r´n h a r o r d e t
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Nevrolognytt
World Congress of Neurology i Dubai
WELCOME

Hakket mer eksotisk enn Norges Varemesse på Lillestrøm...

Under verdenskongressen i Dubai møttes også "Constitution and Bylaws Committee" i
World Federation of Neurology, som ledes av Anne Hege Aamodt

Nevrolognytt
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Hjerneuken på OUS

Verdens hjerneslagdag ble markert i Bodø
Av Espen Benjaminsen

29. oktober var det Verdens hjerneslagdag.

NRK hadde fanget opp dette, og kunne by på aktuelle intervjuer både i radio og fjernsyn.
På kvelden ble det av Team slagalarm ved nevrologisk avdeling arrangert offentlige foredrag i samarbeid med rehabiliteringstjenesten i Bodø Kommune og Landsforeningen for
Hjerte og lungesyke.

Helsepolitiker Carl-Erik Grimstad fra
Venstre under Hjerneuken på OUS.
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NNFs styreleder Anne Hege Aamodt snakker om
hjernehelse på TV2 under hjerneuken.

Hjerneuken på OUS: Carl-Erik Grimstad åpnet møtet der brukerorganisasjonene
og fagfolk innen hjerneslagfeltet var bredt representert.

For et nær fullsatt auditorium fortalte Maria Carlsson om utviklingen av den moderne
behandlingen av hjerneinfarkt, mens Ida Bakke skisserte arbeidet med å identifisere tidstyver i håndteringen av akutte slag. Vi fikk også høre om hvordan livet etter et hjerneslag
kan arte seg.

Maria Carlson intervjuet på NRK.
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Det norske slagmiljøet samlet under Bergenkonferansen

Styret i Norsk hjerneslagsforening.

Slaglege Christian Lund - portrettfoto med vinglass og håndsprit.

Lars Thomassen og Arnstein Tveiten.

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

Vi inviterer med dette alle medlemmer som kunne tenke seg å bidra, til å
sende inn korte tekster om morsomme anektoder, spesielle personer eller interessante fakta fra nevrologihverdagen før og nå. Slike små, underholdende
"snutter" vil plasseres i egne rammer spredt i boken.
Send gjerne forslag til korttekst til redaktørene Espen Dietrichs (espen.dietrichs@medisin.uio.no) og Lasse Pihlstrøm (lasse.pihlstrom@gmail.com)!
Redaktørene må gjøre et endelig utvalg av stoff utifra mange hensyn,
og innsendelse er ingen garanti for at bidraget kommer med i boken.
Bidragsytere vil ikke ha navnet sitt knyttet til den enkelte tekst, men listes
opp felles i begynnelsen av boken.

Husk vårmøte i Bergen 8.-9. mai 2020
Påmelding er åpnet!

Nevrolognytt
Guri Hagberg, Christian Lund og Håkon Tobro.
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Planlegging av Nevrodagene

Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset
Bodø vant Helse Nords forbedringspris
Av Espen Benjaminsen

Det brukes stadig mindre tid fra slagpasienten kommer inn døra til akuttmottaket
til trombolyse gis.

For å forbedre den akutte slagbehandlingen ble prosjektet ”Teamtrening slagalarm"
startet i desember 2018, med Diana Hristova Berg som prosjektleder. Dette går ut på at
det gjennomføres gjentatte simuleringer, som involverer alle ledd i behandlingskjeden
frem til trombolysen gis. Samtidig blir øvelsene observert og evaluert, for å gjøre håndteringen enda mer effektiv.

Etter oppstart av prosjeket er det knepet inn ytterligere 4 minutter i median ”door to
needle time”. I tillegg til at pasientene får raskere behandling, er det et mål at kommunikasjonen mellom faggruppene skal bli bedre, og at personellet blir tryggere på sine
arbeidsoppgaver.

Sittende styre med Kristian Kraglund bak kamera og resten foran - styremøte med planleggingen av Nevrodagene.

En av de mange attraktive foredragsholderne som komitéen jobber med å få til Nevrodagene 2020...

Rask diagnostikk og behandling blir enda raskere med et samkjørt og effektivt team. De
fine resultatene i forbedringsarbeidet gjorde at Helse Nord valgte å gi prisen til dette
prosjektet. I tillegg til heder og ære, innebærer førsteplassen en pengesum som vil gjøre
det mulig å gjennomføre en fagdag.

Tverrfaglig team. Fra venstre ser vi Sanna Olsen fra Prehospital klinikk, assisterende
enhetsleder i akuttmottaket Cecilie Rød, slagsykepleier Kristin Berg Pettersen, radiograf.

Nevrolognytt
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Vårmøte i Bergen 8. - 9. mai 2020
Da er det åpnet for påmelding til vårens store begivenhet for nevrofolket! Programmet
er klart, og pent vær er bestilt. Påmeldingsløsningen finnes på følgende nettadresse:
https://gyroconference.eventsair.com/nnf2020/

Det er 3 ulike påmeldingskategorier:
1. Deltakere betaler egenandelen på kr 200 og har mulighet til å bestille hotellrom 8.-9.
mai mot betaling.
2. Foredragsholdere har ingen egenandel og kan bestille hotellrom 8.-9. mai kostnadsfritt.
3. For styret/arr.komite/møteledere gjelder det samme som for foredragsholdere.

I påmeldingsskjemaet må alle velge om de deltar på møtedager og middagen, samt opplyse
om eventuelle matallergier og godkjenne om de vil være med på en eventuell deltakerliste.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Program Vårmøtet NNF, Bergen 2020 Sted: Hotell Norge

Fredag 8. mai:
11.00 – 12.45:
12.00 – 12.45
12.45 – 13.00:
13.00 – 14.15:
14.15 - 14.35:
14.35 – 15.50:
15.50 – 16.10
16.10 – 17.30:

19.00:
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Registrering. Åpen utstilling
Lunsj
Velkommen Nils Erik Gilhus; Åpning; Leder NNF
Multippel sklerose. Møteleder Kjell-Morten Myhr
Kjell-Morten Myhr: Tidlig og høyeffektiv behandling av MS
Trygve Holmøy:
B-celle terapi ved M
Øivind Torkildsen: Stamcellebehandling ved MS og RAM-MS
Pause. Utstilling
Epilepsi. Møteleder Marte H. Bjørk
Kristin Alfstad:
Kirurgisk behandling av epilepsi
Kjersti Power:
Behandling av status epilepticus
Marte H. Bjørk:
Konsekvenser for barnet når mor har epilepsi
Pause. Utstilling
Historie 100 år. Møteleder Stig Hegrestad
Ragnar Stien:
Norsk nevrologis historie
Nils Erik Gilhus:
Nevrologi i Vest-Norge
Charalampos Tzoulis: Neuro-SysMed
Anette Storstein:
Hjernerådet
Middag Restaurant Fløyen

Lørdag 9. mai:
8.30 – 9.00:
Åpen utstilling
9.00 – 10.15:
Cerebrovaskulær sykdom. Møteleder Ole-Bjørn Tysnes
Martin Kurz:
Akutt hjerneslag; organisering og behandling
Halvor Næss:
Forebyggende behandling av hjerneslag
Ellisiv Mathiesen: Behandling på grunnlag av ultralyd
10.15 – 10.30: Pause. Utstilling
10.30 – 11.45: Nevrodegenerative sykdommer. Møteleder Elin Forsaa
Espen Dietrichs:
Behandling av avansert Parkinsons sykdom
Tormod Fladby: Ny behandling for demens
Ole-Bjørn Tysnes: Muligheter for ny behandling av ALS
11.45 – 13.00: Lunsj
13.00 – 13.40: Multippel sklerose. Professor Gavin Giovannoni, London, UK
13.40 – 14.00: Pause. Utstilling
14.00 – 15.15: Hodepine. Møteleder Anette Storstein
Aud Nome Dueland: Ny behandling av migrene
Erling Tronvik:
Ny behandling av klasehodepine
Ruby Mahesparan: Operativ behandling av trigeminusnevralgi
15.15 – 15.45: Pause utstilling
15.45 – 17.00: Nevro-onkologi. Møteleder Christian Vedeler
Ole Solheim:
Behandling av lavgradige gliome
Øystein Tveiten:
Behandling av hjernesvulster med gammakniv
Christian A. Vedeler: Behandling ved paraneoplastisk sykdom
17.00 – 17.15: Oppsummering
18.00:
Middag Marg&Bein, med møteavslutning
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Velkommen til Nordic Narcolepsy Symposium i
Oslo 2020 – narkolepsi etter svineinfluensaen
– 10-års tilbakeblikk
Av Ragnhild Berling Grande

Kjære nevrologkolleger! NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklings-forstyrrelser og hypersomnier - har gleden av å ønske dere velkommen til det 7. nordiske narkolepsisymposiet , 6-7.februar 2020 i Oslo. Dette blir et todagers interessant og
klinisk nyttig møte om narkolepsi, en kompleks, nevrologisk søvnsykdom der søvnanfall og
katapleksianfall kun er noen av de mange symptomene. Vi håper at mange norske nevrologiske avdelinger vil delta.

Her møtes nordiske forskere og klinikere, nevrologer, barneleger, psykiatere, kliniske nevrofysiologer, eksperter i søvnmedisin og andre fagfolk samt brukerrepresentanter.

Nyttig for nevrologer. Alle Norges nevrologiske avdelinger ser narkolepsipasienter. Mange
barn ble syke etter vaksinen. De er nå unge voksne og behandles ved våre nevrologiske poliklinikker. Mange av dem har store skole-, utdannings- og jobbvansker, psykososiale vansker, konsentrasjonsvansker, og vansker med å fungere i hverdagslivet. CNS-hypersomnier
er differensialdiagnoser til mange andre hjernesykdommer, særlig anfallssykdommer og bevegelsesforstyrrelser. Symposiet er derfor aktuelt for det brede lag av nevrologer.

Program

Eksperter fra Danmark, Sverige, Finland og Norge vil presentere siste nytt innen basalforskning, klinisk forskning og erfaringer fra sine land. Hvor mange ble syke i Norge?
Torsdag 6. februar 2020 - Kl. 10.00 - 18.00 + kveld
• Clinical keynote: Narcolepsy after H1N1- 10 years in review
• Narcolepsy in the Nordic countries – patients’ needs and the way forward
• Patients view on 10 years in review. Speakers from Nordic
Narcolepsy patient organisations
• Panel discussion: future focus areas in the Nordic countries
• Mingling lunch and posters
• Narcolepsy in the future – young scientists
• Posters
• Narcolepsy- Status in Norway and Finland
• Demography of narcolepsy in Norway
• Clinical organization/follow-up of narcolepsy in Norway
• Role of the Norwegian tertiary narcolepsy expertise center (Nevsom)
• Scientific focus 1: Neuroimaging and HLA
• Scientific focus 2: Somatic and psychiatric comorbidity and Qol
• 19.00 Symposium Dinner

Hvordan går det med dem? Hva viser MR Cerebrum? Lege og fersk postdoc ved
Nevsom, Hilde Therese Juvodden har nylig disputert på temaet «Pathogenesis of
Narcolepsy after H1N1-vaccination – a neuroimaging and immunogenetic study».
Overlege Berit Hjelde Hansen skal snakke om tilleggsvansker/ psykisk komorbiditet
og undertegnede om tverrfaglig behandling av komplekse pasienter. Vi vil også høre
pasientenes stemme. Det blir minglelunsj og postere begge dager.

Hvorfor utløste H1N1 en autoimmun hypothalamussykdom? Det er nå 10 år
«post-svineinfluensa»og « post-pandemrix» og den plutselig økte forekomsten av
Narkolepsi type 1 (narkolepsi med katapleksi). Det gav unike muligheter for forskning og ny viten om immunologi, genetikk, nevrofysiologi, klinikk, kognitive vansker, tilleggsvansker, behandling og oppfølging av narkolepsi. Danske Birgitte
Kornum, narkolepsi-basalforsker i verdensklasse vil presentere siste nytt.

Narkolepsi-biomarkør: hypokretin. Ved narkolepsi type 1 er det tap/dysfunksjon av
hypokretinproduserende nevroner. Når blir substitusjonsbehandling tilgjengelig?

Narkolepsi – time is brain? Kan immunmodulerende behandling «redde» hypokretinproduserende nevroner i hypothalamus? Når skal tidlig behandling gis? Hvem skal
behandles?
Scientific comittee, ledet av NevSoms ekspert i søvnmedisin, Stine Knudsen Heier
består av: Markku Partinen (FI), Anne Huutoniemi (FI), Poul Jennum (DK), Birgitte R.
Kornum (DK), Stine K. Heier (NO), Kornelia Beiske (NO), Anne-Marie Landtblom (S)
og Lena Leissner (S). Alt på engelsk.
For påmelding og informasjon, se vår nettside: www.nevsom.no

Vel møtt i Oslo!

Fredag 7. februar 2020 - Kl. 09.00 - 15.15
• Basic science keynote: Narcolepsy after H1N1
- 10 years in review
• Narcolepsy -Status in Denmark and Sweden
• Clinical complex cases – diagnostics/treatment pitfalls
• Diagnostic borderland of narcolepsy: role of actigraphy
• Role of neurophysiological digital markers in narcolepsy
• Focus on the right parametres? - Experiences from the
Finnish translation of Narcolepsy Severity Scale.
• Health economic perspectives in treatment of narcolepsy
• Mingling lunch and posters
• Translational basic science challenges

Nordic Narcolepsy
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Spesialistutdanning
Ny spesialistutdanning - hva skjer?
Av Jone Owe, Spesialitetskomitéen

Fra 1. mars 2019 startet ny spesialistutdanning (LIS3 for nevrologi). Dette er en omlegging av tidligere spesialistutdanning der LIS skal vurderes etter oppnåelse av
læringsmål, ikke som tidligere på bakgrunn av tjenestetid ved forhåndsdefinerte utdanningssteder. For nevrologisk spesialistutdanning vil LIS etter gjennomført turnus,
eller LIS1-tjeneste, gå direkte over til et LIS3-løp, som i en periode på minimalt 5 år
vil ende ut i en spesialistgodkjenning.

Læringsmål og læringsaktiviteter
Innføring av læringsmål (LM) og læringsaktiviteter (LA) definerer krav til hva en
legespesialist skal forså, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess.
For nevrologisk spesialistutdannelse har vi 65 læringsmål, og for hvert av læringsmålene er det listet flere læringsaktiviteter som skal sikre at den enkelte LIS oppnår
disse læringsmålene.

Læringsmålene er forskriftsfestet i en form som nok tilsier at vi har et sterkt ønske om
å revidere dem ved første mulighet, men inntil videre må vi forholde oss til dem og
utdanne LIS på bakgrunn av dem. Spesialitetskomiteen har lagt til utdypende kommentarer til de fleste av læringsmålene, og disse kan finnes på legeforeningens sider.
Det anbefales at alle som er involvert i LIS –utdanningen, gjør seg kjent med denne
informasjonen (https://beta.legeforeningen.no/utdanning/spesialistutdanning/).

Læringsaktiviteter kan for eksempel være kurs, klinisk arbeide under supervisjon,
hospitering ved nevrofysiologisk avdeling og utføring av prosedyrer. Det må bemerkes at et læringsmål ikke nødvendigvis er oppfylt selv om alle læringsaktiviteter tilknyttet et læringsmål er utført. Ansvaret for å godkjenne et læringsmål som oppnådd
er lagt til avdelingsleder, som derfor formelt skal innestå for at LIS har den forventede
kompetansen som ligger i det enkelte læringsmålet før det sjekkes ut. Ut fra dette er
det å forvente at godkjenning av læringsmål må inkludere et tett samarbeide mellom
avdelingsleder, LIS-veileder og aktuelle supervisører.

Samtidig ligger det i LIS3-ordningen muligheten for å realitetsbehandle læringsmål
selv om ikke alle læringsaktiviteter er gjennomført (dette gjelder ikke prosedyrelister,
som må sjekkes ut).

Dette bør likevel trolig bare gjøres unntaksvis. Spesielt er det ikke ønskelig at
man godkjenner læringsmål der LIS ikke har tilstrekkelig tid som oppgitt i den
utdypende teksten, der dette er oppgitt.

Utover de spesifikke nevrologiske læringsmålene i nevrologi, kreves det også
oppnåelse av Felles kompetansemål (FKM), der læringsmål rundt etikk,
forskningsforståelse, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk,
pasient- og brukermedvirkning, systemforståelse, organisasjonsutvikling og
ledelse inngår, blant annet. Dette er felles gjennom LIS2/3-utdannelsen, og
organiseres av de regionale utdanningsutvalgene (RegUT).

Veiledning
Både i gammel og ny spesialistutdanning ligger det krav til månedlig avsatt tid
for veiledning av LIS, beskyttet fra klinisk virksomhet. For LIS3-utdanning
benyttes Kompetanseportalen til å skrive referat hver veiledningssamtale, der
både LIS og veileder har egne felt, og det skal også være en forberedelse av
neste veiledning. Referatene vil være tilgjengelige for andre veiledere, om veileder byttes underveis, men ikke for Helsedirektoratet, som bare vil kunne se at
veiledningen har funnet sted. Likevel er det grunn til å være varsom med å legge
sensitiv informasjon inn i disse referatene.
Hvem er LIS3? Og hva teller PhD?
Alle LIS som per 1. mars 2019 hadde mer enn tre år igjen av spesialistutdannelsen (innenfor gammel ordning) MÅ inn i LIS3-løpet, uten mulighet for å
søke etter gammel ordning. Hadde man imidlertid kortere tid enn tre år igjen på
denne datoen, kan man velge om man vil søke etter gammel eller ny ordning. I
denne sammenhengen er det viktig å peke på at ny LIS-utdanning ikke godtgjør 1 år for forskning eller PhD påbegynt før man startet spesialiseringen,
men dette kan gi godkjente læringsmål innen forskning.

Om man i løpet av LIS3-utdanningen starter og fullfører en PhD vil dette kunne gi inntil 20 måneder tellende tjeneste. Samtidig krever de nevrologiske læringsmålene (NEV-004, Akuttnevrologi) 3 års vakttjeneste ved en nevrologisk
avdeling. Når man trenger i tillegg 6 måneder nevrokirurgi, altså 42 måneder
vakttjeneste totalt, vil det da bli vanskelig å få godkjent mer enn 18 måneder
forskningstid som tellende.
Det er ingen øvre grense for når man må ferdigstille spesialiseringen etter gammel ordning, om man per 1. mars 2019 hadde kortere tid enn 3 år igjen, for eksempel om man er i ferd med å fullføre sin PhD og har regnet denne inn i samlet tid. Det er likevel en usikkerhet fremover i forhold til emnekurs, og det anbefales at man blir ferdig med disse så snart man har mulighet.

Spesialistutdanning
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Samtidig kan man på hvilket som helst tidspunkt konvertere fra gammel til ny
spesialist-utdanning; LIS må da ta initiativ til å bli overført til ny ordning,
legges inn i Kompetanseportalen, og gjennom en realitetsbehandling få godkjent de læringsmål man mener å ha oppnådd.

Kurspakken – sikkerhet og usikkerhet
I gammel ordning finnes 7 obligatoriske kurs og 13 emnekurs der man må
gjennomføre minimum 6 kurs fra forskjellige emneområder.

I ny LIS-utdanning er det 9 obligatoriske (nasjonale) kurs, der kurset i akuttnevrologi er nytt, mens kurset i nevroradiologi er flyttet fra emnekursene til de
obligatoriske. Kurset i akuttnevrologi er fremdeles i støpeskjeen innholdsmessig,
og dette arbeidet forestås av den nyopprettede kurskomiteen i nevrologi. Den
klare målsetningen er at dette kurset skal arrangeres minst årlig, fortrinnsvis
årlig ved de fire helseforetakene, og at LIS skal gjennomføre kurset innen det
første året av LIS3-utdanningen.

Det er RegUT Nord som har ansvar for gjennomføringen av kurspakken i
nevrologi. Spesialitetskomiteen og NNF har et klart ønske om også å beholde
løsningen med 6 valgfrie emnekurs som et krav til LIS3-godkjenning, men
dette er noe vanskelig å få gjennomslag for hos Helsedirektoratet. Tilsvarende
ordninger finnes imidlertid hos noen andre spesialiteter (eksempelvis patologi),
og vi har klare forventninger til at dette skal la seg gjøre.
Et stort problem har i 2019 vært tilgjengelighet på emnekurs for LIS som går i
gammel ordning, og derav er avhengig av disse kursene for å ferdigstille spesialistutdanningen. Selv om RegUT Nord nå er ansvarlig for organiseringen av
disse kursene, er både de og vil alle avhengige av at nevrologiske avdelinger
rundt i landet bidrar til å gjennomføre disse kursene – gjerne på eget initiativ –
i samarbeid med RegUt Nord.

Dette er således en oppfordring, kall det gjerne en ydmyk bønn, til tidligere
arrangører av emnekurs om å melde seg for RegUt Nord (eller spesialitets-komiteen, som kan videreformidle) for å arrangere emnekurs. Det
bør ligge mange fordeler i at RegUt samordner dette, og det er i vår alles
interesse at LIS får gjennomført spesialistutdanningen uten vesentlig
forsinkelse.
Dette var et kort sammendrag som forhåpentligvis gir litt innsikt ny spesialistutdanning – og en ganske så ny måte å jobbe på. Her er nok mange ubesvarte
spørsmål – ta gjerne kontakt om det dukker opp spørsmål. Og vær snill: sett i
gang med emnekurs!!
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Nevro-poesi

Humanismen på en knivsegg:
Den levende hjerne blir stående som det
avgjørende kriterium på levende menneske.
En hjerne uten en kropp å spille på
er også et menneske etter denne definisjonen.
Overfor disse individer
Balanserer humanismen på en knivsegg.

Nevro-poesi
Av Ragnar Stien

Mange har sikkert gjort forsøk på å skrive leilighetsdikt - ofte
med tvilsomme rim og vaklende rytme. Men det finnes kolleger
som har gjort karriere som lyrikere. De mest kjente poetiske
leger er nok Friedrich Schiller (1759-1805), John Keats (17951821) og William Carlos Williams (1883-1963). Vi har ikke så
mange eksempler fra det hjemlige parnass. Overraskende for
mange er kanskje at den unge medisinstudenten Johan
Scharffenberg (1869-1965) i 1889 utga en fyldig samling dikt,
"Hjemløse Sange", under pseudonymet Kai Lykke.

Samlingen er utvidet og gitt ut på nytt i 2003 (9). Ved siden av gripende dikt omkring
det å tape sin ektefelle, er tematikken fortsatt den samme;

Hjemløse sange 1889

De eldre tiders helseopplysning gitt i form av såkalte "helsedikt" inneholder også råd om
behandlingen av nevrologiske tilstander. Dette gjelder både de berømte dikt fra
Salernoskolen (1,2) og strofe 137 i det nordiske "Håvamål" (3). De indiske Ayurvedasangene hevdes å inneholde en beskrivelse av parkinsonisme med et behandlingsforslag
med en urt som inneholder dopamin. (4). Men ingen av disse tekstene kan strengt tatt
betegnes som poesi.

Nevrolog og poet er ikke en veldig vanlig kombinasjon. Sir Henry Head (1861-1940) utga
en rekke diktsamlinger og fikk trykket enkeltdikt i litterære magasiner (5). I nevrologkretser er han nok mest kjent for det store to-binds verket «"Aphasia and Kindred Disorders
of Speech" fra 1927 samt sine betraktninger over fenomenet "referred pain". Hans nevrologiske bakgrunn kommer lite til orde i diktene, men enkelte handler om skader og skjebner han så som lege for soldater under 1. verdenskrig.
Tidsskriftet Neurology har i mange år hatt en egen seksjon kalt "Humanities". Her har
mange nevrologer fått trykket enkeltdikt til dels med både alvorlige og humoristiske innslag fra nevrologien. Den historisk-litterære medisinske klubben "The Charaka Club",
som virket fra 1898 til ca 1980 (6), har i sine årbøker flere eksempler på nevrologiske
medlemmer som skrev dikt. Til dels var dette lange episke fremstillinger av medisinhistorie, dels dreide det som om mer generelle emner.

Nevropediateren Bengt Lagerkvist (1936-) Har skrevet en liten samling dikt, "Æsculapi
sånger", som på en glitrende måte beskriver skjebnen til barn med kroniske nevrologiske
lidelser. Noen av disse diktene har vært publisert i Axonet (7).

"Forord. Tekster 1981-1985" (8) er dikt eller lyriske tekster utgitt av nevrokirurgen
Torfinn Solgaard (1944-). Her finnes betraktninger over f. eks de dilemmaer en nevrokirurg står overfor i behandlingen av sterkt skadete pasienter.

Døden defineres:
Fravær av livsytringer gir oss ingen rett til å ta det som måtte være,
men det forplikter oss ikke til å opprettholde restfunksjoner ad teknisk vei.

Solgaard er en stor lyriker med tankevekkende tekster som fortjener et større publikum
enn en snever nevrobiologisk krets.

I det samme grenselandet mellom prosa og poesi befinner mange av tekstene til arkitekten og parkinsonisten Sigurd Muri seg. I korte lyriske beretninger skildrer han livet
på 2-posten på Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet på 1970-tallet (10). Han var også
en skattet forfatter av prologer til festlige tilstelninger i sin pasientforening.
Den amerikanske nevrologen Eric H Chudler ga i 2010 ut
"Elephant on Brain". I 2013 kom en ny utgave nå kalt "The
little book of Neuroscience haikus" (11). Bøkene er nesten
læretekster i nevroanatomi og nevrologi formet som haikudikt. Den enkleste av denne japanske diktformen har tre
linjer med respektive 5, 7 og 5 stavelser. Titteldiktet lyder:

Elephant on Brain 2010

Elephant on brain.
"You have a lot on your mind"
Neurologist says.

Hvert av diktene har en forklarende kommentar under.

Per Martin Linnebo (1942-2018), allmennlege i Holmestrand, har gitt ut to diktsamlinger med i alt 65 dikt om Parkinsons sykdom. Samlingene "Med en uvenn i kroppen"
1 og 2 (12,13) inneholder sorgmuntre tekster om det å lide av parkinsonisme. Et typisk
eksempel kan være (12):

N e v r o - p o e s i
24
22

23
25

Morgenstiv kropp:
Gruer meg til å stå opp i dag
med en kropp full av ubehag.
Tvinge til liv
en uvillig kropp
som er stiv
det haster nå
før fruen skal gå
på jobb
må hun hjelpe å
få klærne på.

T

Vi kan kanskje la Linnebo også få siste ordet i denne lille gjennomgang
av nevrologien i poesien. Hans sorgmuntre tone fornekter seg ikke (12):

Purring:

www.novartis.no
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf.: 23 05 20 00 - www.novartis.no
NO 1811918266

Til min skaper,
hvem du enn er og hvor du enn bor.
Viser til mitt skriv forleden dag
med bønn om å få tilbake min gode helse.
Jeg har ikke fått svar
ikke en gang bekreftelse på at henvendelse er mottatt!
Har dere køer og ventelister der også?
Eller eksisterer ikke mottaker??
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Foreningssaker
Styremøte i NNF 15. november 2019 - Legenes Hus, Oslo

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

Saksliste
26-2019: Godkjenning av referat fra styremøtet 11.10.2019
Godkjennes uten endringer.

27-2019: Orienteringssaker
Det nye legenes husAHA informerer om konklusjonene fra møte med byggeprosjektgruppe
rundt det nye legenes hus. NNF sender kravspesifikasjon til byggeprosjektgruppe.
Høringer AHA informerer: fokus på to høringer:
- Når krisen inntreffer
- Betydningen av syn for hjernehelse.
KF sender ut forslag som styret bes kommentere.

Posterpresentasjoner Endres terminologi til lyn-presentasjoner. Kontinueres i øvrig etter
samme modell som tidligere.
Utstillere: Søknad om konseptgodkjenning sendes snart og deretter invitasjonen til utstillerne.
Årsfest Styret har mottatt bra initiativer fra festkomiteen som støttes. IB informerer:
- gjennomgår festkomiteens budsjett; dette godkjennes med tanke på muligheten for delvis
reduksjon avhengig av tilmeldte.
- Styret vurderer det er passende med egenbetaling for buss-transport til nachspiel ved
avgående leder (AHA).
Evaluering Det planlegges evaluering ved Questback som tidligere.
Priser: Priser, inkl. Monrad-Krohn- og formidlingsprisen, utdeles uendret ift. siste år.
Stipendprisene fra firmaene foregår utenom Nevrodagene.
Media: KK har fått tilbud fra Japan-foto til kamera som kan brukes under Nevrodagene.
Booking møterom på Ingeniørenes Hus til KU, redaksjonskomité NevroNEL,
redaksjonskomiteen for jubileumsboken gjøres av IB.
29-2019: Hjerneuken AHA informerer: Drammen, Haukeland universitetssykehus, Ahus,
Sandvika Nevrosenter, Bodø og OUS har arrangment i Hjerneuken.
TV2-innslag ila. uken.
30-2019: Delegater til faglandsrådet fra fagmedisinsk forening for perioden 2019-2021.
AHAa er delegat foreløpig

31-2019: Styrehonorar
Styrehonorarene har vært uendret siden 2011. Skal honorarene økes må dette begrunnes og
være i tråd med foreningens budsjett og økonomi.
Det skal sjekkes honorarstørrelse med andre FMF – AHA følger opp. Det sittende styret skal
legge frem et forslag på årsmøte 2020.

Nettside, sosiale medier
JS informerer:
- Blesting på facebook med Hjerneuken mv. Fortsatt treghet å oppdatere hjemmesiden etter
som styret ikke har direkte redigeringsmulighet.
- Avventer gjennomgang av arkivet på hjemmesiden til vi får igjen redigeringsmuligheten.
Det avklares ved JS om det er mulig alt lastes ned og Styret deretter gjennomgår hva skal
beholdes.
- Det utarbeides oversikt over avdelinger med kontaktopplysninger. Må overholde
GDPR-reglene hvorfor dette primært gjøres med link til avdelingens hjemmeside.

32 -2019 Logo til Norsk nevrologisk forening
Forslagene fra Melkeveien Designkontor gjennomgås. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før
logo kan skiftes ut. Styret arbeider derfor videre med dette via flere kanaler.

28-2019: Status på Nevrodagene 2019:
Faglig program
- Program inkludert foredragsholdere gjennomgås. Det tas sikte på å publiseres program
med inviterte foredragsholdere i desember.
- Tappin Abstraktpåmeldingsportal er tilgjengelig i appen. Informasjon for Nevrodagene
publiseres løpende når klart på Styrets tilgjengelige hjemmeside/facebook. Når inviterte
oppleggsholdere er bekreftes oppfordres inviterende styremedlem til å publisere dette på
Styres hjemmeside/facebook via JS der koordinerer oppleggene.

34-2019 Eventuelt
NNF trenger et arkiv for papirer, bøker og annen verneverdig dokumentasjon. Tilbudet via
Legeforeningen vil foreløpig kun være elektonisk lagring. Ragnar Stien har ordnet med at
foreningen kan få arkiv i Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum. Styret vedtar at
vi tar dette.

Spesialistutdanning for leger
KF og AHAa har vært i møte med Spesialitetskomiteen rundt status på kurspakken
og rotasjonsordningen.

33-2019 Henvendelse om engasjement innen ME og om innspill vedrørende cDCD.
Innspill om nevrologer i større grad bør ta ansvar for / utrede en pasientgruppe med ME og
pasienter med funksjonelle lidelser. Styret vurderer det slik at arbeidspresset er så stort at
satsningen konsentreres om mer sentrale nevrologiske sykdommer. Styret har gjennom lang
tid hatt fokus på cDCD controlled Donation after Circulatory Death, blant annet ved at dette
var tema på åpningsforedraget under Nevrodagene 2019. Det er kommet henvendelse fra
Morten Horn om bistand fra styret i en del spørsmål som vil bli svart ut.

Dato for kommende møter avtales.
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Nevrofasi
Essensiell tremor - helt essensielt
Av Kashif Faiz

Hva menes egentlig med at tremoren er "essensiell"?

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

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

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

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

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

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

Isolert tremor
Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det vanligere å skrive om essensiell tremor i mediMedisinsk ordbok av
sinsk litteratur, og tilstanden er i dag en av
Magne Nylenna
vanligste bevegelsesforstyrrelsene, som alle
nevrologer kommer borti i klinisk praksis.
For at betegnelsen essensiell tremor skal gi
mening, må det diagnostiske begrepet forstås i sin rette historiske kontekst,
samtidig som ordet essensiell må tolkes i en betydning som i dag kanskje er litt
gammeldags. Dette kan kanskje bli forvirrende for pasienter og andre som ikke
kjenner tilstanden fra før, og sykdommen kunne like gjerne ha blitt kalt isolert
tremor, idiopatisk tremor eller kryptogen tremor. Men når et uttrykk først har
etablert seg i den medisinske terminologien, vil det som oftest bestå. Eller hva
mener norske nevrologer?
Litteratur
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Quiz
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 30

???

Etter uhemmet sutring fra quizredaksjonen over dårlig respons, ble det nå endelig fart på
Axonets lesere! Det er vanskelig å si om dette er pur medynk, eller om det rett og slett er de
tidligere oppgavene som har vært for vanskelige. Uansett kom det denne gangen en fin liten
virituell bunke med brev i den elektroniske postkassen. Quizredaksjonen takker varmt og
kjenner motivasjonen for mer quiz bruse opp igjen.

Leserne fikk tips om at den aktuelle boken var av ganske ny dato, før følgende utdrag ble presentert:

Konklene er hele.
Huden er hel.
Håret og neglene vokser.
Leddbåndene i høyre ankel og begge albuer er forstrukket og slitte.
Leggmusklene er redusert.
Ikke like mye som i nakken, panna skuldrene, brystet, ryggen og buken, men tydelig nok.
Kromosomfeilen min virker i kroppen min.
Natt og dag, dag og natt.
Jeg er unnfanget med det.
Deler av muskulaturen brytes ned og erstattes med fett og bindevev.
En genetisk mutasjon som gir en unormal proteindannelse.
.....
Jeg prøver å presse overkroppen opp slik at jeg får sitte.
Jeg faller tilbake.
Skulderbladene treffer lakenet og madrassen.
- Fiasko, sier jeg. Fiasko.

Det raskeste svaret ble ikke vinneren denne gangen. For vedkommende hadde, som enkelte
andre også, gått i fella og gjettet på Jan Grue og boken "Jeg lever et liv som ligner deres".
Slett ikke dårlig tenkt!

For de som hadde riktig forfatter, var det også vanskelig å gjette riktig bok, for vedkommende
har skrevet flere selvbiografiske bøker livet med arvelig muskelsykdommen er skildret. Det
var en selvtitulert "øyelege som smugtitter i nevrologkonens post" som slo ut alle nevrologer
denne gangen, nemlig Pål Varhaug, som skriver:

"Dette må da være Thorvald Steen. Boken er jeg derimot ikke sikker på. Han har jo skrevet
om sykdommen sin i romanform flere ganger siden ‘Vekten av snøkrystaller’, men jeg tipper
at dette er fra årets nye: ‘Det siste fotografiet’."
Sølv: Åslaug Rudjord Lorentzen ("Fra en rolig nattevakt" - da er Axonet der for deg!)
Bronse: Rune Midgard

Virituelle Mozart-kuler til Erik Taubøll og Remo Gerds som lå i det samme feltet tidsmessig,
men hadde satset på den tidligere utgivelsen "Det hvite badehuset".

Nevrolitterær quiz nr. 31

Relativt fersk, norsk litteratur viste seg altså å lokke mange innsendere til quiz nr. 30, og
vi kjører derfor en oppgave til med dette som tema. Selv om boken er ny, ligger nok
handlingen noe tilbake i tid, der vi får følgende fargerike skildring av en EEG-undersøkelse, sett fra pasientperspektivet:

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

Dette er en forfatter som vil være kjent for de aller fleste. Har man ikke lest boken, kan
man kanskje komme på rett spor ved å ta det på stilen?

Oppgaven er foreslått av Mathias Rake, så han ilegges den strengeste taushetsplikt.
Men til alle andre: Løp til tastaturet og send navn på forfatter og bok til:
lasse.pihlstrom@gmail.com!

Lykke til!

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.

Nevrolitterært
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Vi gratulerer
Rune Høglund fra Ahus ble tildelt "Young Investigator Award" for beste bidrag
innen kategorien "Basic studies" på Charcot Foundation, som hadde tittelen
"CD4+ T cells in blood of MS patients respond to predicted epitopes from
B cell receptors found in spinal fluid".

Rune Høglund fra Ahus

Årets Charcot-konferanse var om B-celler ved MS, og fagmiljøet ved Ahus kan
være stolte over å nå opp i dette celebre selskapet. Studien kombinerer laboratoriearbeid og dataanalyser fra samarbeidspartnere i Seattle, Madison og ved
Ahus og kombinerer dypsekvensering med bioinfarmatisek prediksjonsanalyser,
til å undersøke hvordan B-celler kan stimulere T-celler ved MS. Øvrige medforfattere til bidraget var Andreas Lossius, Jane Homan, Robert Bremel og
Trygve Holmøy.
Axonet gratulerer!
Kristin Varhaug fra Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen ble tildelt
Forsberg og Aulies legat 2019.

Axonet gratulerer!

Billedkunstner Hilde Svalheim og Espen Dietrichs.

Espen Dietrichs gikk av som avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus i
2018. Før sammenslåeingen av hovedstadssykehusene var han avdelingsleder
ved Rikshospitalet, og da bare nummer fem i rekken siden avdelingen ble
opprettet under Christopher Blom Leegaard i 1895! Malerier av alle tidligere
avdelingsledere henger i Monrad-Krohns auditorium på Rikshospitalet.

Billedkunstner Hilde Svalheim har malt Espen Dietrichs, og det flotte kunstverket ble nylig avduket under et arragement ved Nevrologisk avdeling, OUS.
Vi gratulerer!

Axonet ønsker alle
en riktig god jul
og godt nyttår

Vi gratulerer
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