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Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
EAN Oslo 2019.

Kjære kolleger!
Oslo rådhus 10.desember 2007: Al Gore og det internasjonale klimapanelet IPCC mottar
Nobels Fredspris for arbeidet med å formidle og forstå mennekseksapte klimaendringer og
legge grunnlaget for nødvendige mottiltak. Ja, det er allerede tolv år siden! Tolv tapte år, vil
mange si, når vi vet hvor mye det haster med å redusere utslipp av klimagasser for å begrense
den globale oppvarmingen og forhindre dramatiske skadevirkninger for mennesker og miljø
over hele verden.
Svenske Greta Thunberg var bare fire år da fredsprisen ble viet klimasaken og har fått høre om
alvoret i situasjonen hele sin levetid. Modig og velformulert, med klar tale og et gjennomborende blikk har hun gitt frustrasjonen over handlingslammelsen i klimapolitikken et ansikt.
Samtidig har aksjonsformen hennes, SKOLSTREJK FÖR KLIMATET, spredt seg til byer
over hele verden. I april fikk de unge streikende støtte fra over 3000 forskere i et brev til
tidsskriftet Science. I London har protestbevegelsen Extinction Rebellion lammet trafikken
i sentrum, samtidig som Thunberg har besøkt parlamentet, og britene har fått presentert
klimakrisens ubehagelige sannheter av legenden David Attenborough i BBC. Man får følelsen
av at noe endelig er i beveglelse.

Why should a neurologist worry about climate change? Det er tittelen på en artikkel fra aprilnummeret av Lancet Neurology. Som eksempel nevner forfatterne at hetebølger kan forverre
anfall hos pasienter med epileptiske encefalopatier. Dette kan ha forårsaket dødsfall hos en
jente med Dravet syndom i Australia, da temperaturen nådde rekordhøye 46,5 grader i
Melbourne. Her i Norge er det kanskje mer aktuelt å tenke på utbredelsen av flått, som øker
med et varmere klima.
Det viktigste er imidlertid ikke nevrologiske eksempler, men at alle medisinske spesialiteter vil
kunne peke på alvorlige helsekonsekvenser av klimaendringer. Den som måtte tvile på at global
oppvarming er blant vår tids største helseutfordringer, anbefales å lese rapportene fra The
Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change, der den ferskeste
kom i 2018.

Oslo rådhus 1. juli 2019: Europas nevrologer møtes til mottakelse i forbindelse med European
Academy of Neurology. Det skal vi være stolte av! For oss nordmenn blir det også en kortreist
konferanse denne gangen. Men til ettertanke har forfatterne bak artikkelen i Lancet Neurology
regnet ut at reiser til medisinske møter medfører utslipp av 3 millioner tonn CO2 årlig: Det er
like mye som hele Madagaskar, et land med 25 millioner innbyggere.
Oslo er ikke bare Europas nevrologihovedstad i overgangen juni-juli, men også Europas
miljøhovedstad i hele 2019. Om dette var tydelig for våre kolleger, ville jeg sett grunn til å
være ekstra stolt. Som leger har vi et ansvar for å synliggjøre den viktige og tydelige
sammenhengen mellom klimatiltak og forebyggende helsearbeid og belyse alvoret i situasjonen fra en medisinsk synsvinkel. Leger blir lyttet til. Greta Thunberg har tatt én viktig rolle
i denne debatten. Nevrologer og andre leger kan - og bør - ta en annen.

God vår og sommer!

lasse.pihlstrom@gmail.com
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Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
Nevrodagene ble en god forsmak på den forestående EAN-kongressen 29.6.-2.7. Fra
åpningen med Morten Horn og Stein Foss om organdonasjon, Kjell Heuser om gliaceller og gjennom 90 presentasjoner fram til Oliver Henning avsluttet Nevrodagene
med foredrag om pasientetterlevelse ved antiepileptika, fikk et imponerende aktivt
fagmiljø og nettverk fra ulike kanter av landet vist seg godt fram. Det norske miljøets
internasjonale nettverk kom også godt til syne under Nevrodagene med nestor innen
hjerneslag Bo Norrving fra Lund, professor Per Fink fra Aarhus som snakket om
medisinsk uforklarte plager og symptomer og vår egen Ellen Merete Hagen fra
London med foredrag om autonome forstyrrelser. Muligheten for hospitering ved
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queens Square ble nok en gang
fremhevet. Ellen Merete kan ta imot henvendelse om dette.
På åpningsdagen ble Are Brean meget vel fortjent tildelt Formidlingsprisen for sitt
mangeårige formidlingsarbeid og ikke minst for utmerkelsen av Tidsskriftet som
årets fagtidsskrift i 2018. Prisen for beste poster gikk til Ola Nakken fra Ahus med
populasjonsbasert materiale om kroppsmasseindeks og risiko for ALS. Beste foredrag gikk til medisinstudent Karina Hauge for presentasjon av OUS-materiale med
reversibelt cerebralt vasokonstriksjonssyndrom. En rekke forskningspriser med støtte
fra industrien ble også delt ut gjennom uken. Se bilder og omtale annet sted i dette
nummeret. Vi gratulerer!
Under utdanningsseminaret på Nevrodagene ble det gitt en oppdatering om den nye
spesialistutdanningen, som var i gang på nevrologiske avdelinger 1. mars. Denne
modellen er fortsatt i støpeskjeen, og perioden framover blir viktig for å forme og
utvikle den. Jone Owe fra Haukeland er ny leder i spesialitetskomiteen etter Torleiv
Svendsen, som er gått av etter imponerende 16 år i komiteen. Ny LIS-representant i
spesialitetskomiteen, Tore Meisingset fra St. Olavs Hospital blir et viktig bindeledd
mot FUN - fagutvalg i nevrologi der han også er representant. Stephan James Ryan i
FUN ga en fin oppdatering på Nevrodagene om arbeidet i FUN så langt. De har
blant annet etablert kontaktpersoner på alle avdelinger. Avtroppende kurskomité har
laget en kursplan framover, og det skal etableres en ny kurskomité som følger opp
denne.

Arbeidet med oppfølgingen av hjernehelsestrategien går framover. Videreutvikling
av ParkinsonNet til andre sykdomsgrupper, hjerneovervåking, styrking av helsetjenesten for hodepine i både 1., 2. og 3. linjetjenesten, styrking av helsetjenesten ved
overgang fra barn til voksen og den medisinskfaglige kompetansen i habiliteringstjenestene, nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hjernesvulster er blant
mange tiltak som nå ligger inne i Helsedirektoratets forslag til prioriteringer.
Arbeidet i Partnerskapet for oppfølgingen av hjernehelsestrategien er et langsiktig
arbeid gjennom perioden 2018-24. Jeg oppfordrer dere alle til å lese hjernehelsestrategien. Ta gjerne kontakt om saker dere mener vi bør jobbe ekstra med i partnerskapet! Den norske hjernehelsestrategien blir tema under EAN-kongressen om
morgenen 1.7. der vi presenterer strategien sammen med statssekretær Anne Grethe
Erlandsen på symposium der både professor Vladimir Hachinski, EAN-presidenten
og presidenten i det europeiske hjernerådet er foredragsholdere.
Dagen før åpningen av EAN-kongressen, fredag 28. juni, avvikles EBN-eksamen.
Vi bidrar med å arrangere eksamen, og vi håper flere norske tar eksamen denne
gangen. Merk at påmeldingsfristen er 1. mai! Som tidligere nevnt dekker NNF
eksamensavgift til de to første som deltar. Det er ikke noe krav at man skal bestå
eksamen for å få dekket avgiften.
Det har vært rekordstor påmelding av abstracts til EAN-kongressen og mange norske
er godt representert også blant inviterte foredragsholdere. Vi håper så mange som
mulig deltar på kongressen til tross for at tidspunktet sammenfaller med starten av
fellesferien. EAN-kongressen er blant de største medisinske kongresser som er
avholdt i Norge og vil gi et betydelig løft for fagmiljøet vårt på flere måter. Bli med
og preg dette!
Som alltid er vi takknemlig for tips til nettside og sosiale medier. Send gjerne innspill
til nettredaktør Julie Sønnervik: julie@hodeverket.no
Fortsatt god vår!
Vennlig hilsen
Anne Hege

L e d e r´n h a r o r d e t
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Seminar om spesialistutdanning

Nevrolognytt
Nevrodagene 2019

Avtroppende kurskomité ble takket av.

Jone Owe, HUS, ny leder i
spesialitetskomitéen.

Nevrodagene blir mulig gjennom en uvurderlig dugnadsinnsats fra styret i NNF!

NNF-leder Anne Hege Aamodt var gjest i både TV2 Nyhetskanalen og God morgen, Norge i anledning
Nevrodagene.

Torleif Svendsen, Sykehuset Innlandet, takker av etter 16
år i spesialitetskomitéen!

Stephan Ryan James, Sykehuset Østfold, leder av
Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi.

Nevrolognytt
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Foredrag under Nevrodagene 2019

Stein Foss og Morten Horn, begge fra Oslo universitetssykehus, med åpningsforedrag og diskusjon om
organdonasjon og dødskriterier.

Øyvind Torkildsen, HUS, i det hardslående hjørnet.

Morten Rønning, Ahus.

Kjersti Vetvik, Ahus.

Charalampos Tzoulis, HUS.

Da Lino Nobili ikke kunne komme og snakke om
sleep related hypermotor epilepsy, steppet like godt
Michaela Gjerstad inn på ett døgns varsel.

Nevrolognytt
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Foredrag under Nevrodagene 2019

Prisforedrag ved vinner av Monrad-Krohn-prisen,
Bo Norrving fra Lunds universitet.

Nevrokirurg Wilhelm Sorteberg, OUS.

Kjell Heuser, OUS, og ordstyrer Marte Bjørk fra NNF-styret og HUS.

Ellen Molteberg, OUS.

Erling Tronvik, St. Olavs hospital.

Ellen Merete Hagen fra National Hospital of Neurology
and Neurosurgery, Queen Square, holdt invitert foredrag
om autonom nevrologi. Dersom du ønsker å hospitere på
NHNN, ta kontakt med EllenMerete.Hagen@uclh.nhs.uk

Martin Weisshaar, Sørlandet sykehus.

Nevrolognytt
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Foredrag under Nevrodagene 2019

Marianne Altmann, Ahus

Annette Fromm, HUS.

Kashif Faiz, NNF-styret og Ahus.

Siri Lynne Rydning, OUS.

Tid er hjerne - også ved narkolepsi, formidler
Stine Knudsen, OUS.

Øyelege Morten Moe, OUS.

Ingrid Nysveen, Sykehuset Innlandet.

Andrea Libardi Gabrielsen, Molde sykehus.

Nevrolognytt
12

13

Vinnere og priser på Nevrodagene 2019

Monrad Krohn-prisen

Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under årets
Nevrodager. Axonet gratulerer alle vinnere!

Kasuistikk-konkurransen

Norsk nevrologis gjeveste pris, Monrad Krohn-prisen, ble tildelt professor Bo Norrving fra Lunds universitet,
her med priskomiteen ved Emilia Kerty, Hanne Harbo og Chantal Tallaksen, samt NNF-leder Anne Hege
Aamodt.

Novartis-stipender

Den prestisjetunge kasuistikkonkurransen ble vunnet av Ingvild Nakstad, Drammen sykehus, her sammen
med NNF-leder Anne Hege Aamodt

Novartis forskningsstipend ble tildelt Cristopher Elnan Kvistad og Gia Tuong Thi Tran, begge fra HUS,
her sammen med komitéleder Nils Erik Gilhus og representanter fra Novartis

Nevrolognytt
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NFFs formidlingspris

Beste foredrag

En legestudent stakk av med prisen for beste foredrag.
Store gratulasjoner til Karina Hauge fra Universitetet
i Oslo!

Beste posterpresentasjon

Prisen for beste poster gikk til Ola Nakken, Ahus.
Vi gratulerer!

Nevromuskulært forskningsarbeid

Redaktør i Tidsskriftet Are Brean mottok velfortjent NFFs formidlingspris for sin fremragende formidling
gjennom mange år, både som redaktør, forfatter og foredragsholder.

Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid gikk til Kjell Arne Arntzen, UNN, for hans artikkel
om Charcot-Marie-Tooth type 4C i Norge. Gratulerer!

Nevrolognytt
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Glimt fra Nevrodagene 2019

Nevrolognytt
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Glimt fra Nevrodagene 2019

Nevrolognytt
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Glimt fra Årsfesten

Fjerde nasjonale møte om endovaskulær
intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

Frikk Heide-Steen underholder på årsfesten.
Norsk slagorganisasjon og Norsk nevroradiologisk forening samlet et bredt norsk slagmiljø,
med UiO og OUS som vertskap.

Invitert ekstern
foredragsholder
var professor
Urs Fischer fra
Bern.

En festglad gjeng fra NNF-styret holder humøret oppe i en strevsom uke!

Nevrolognytt
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EAN 2019 – Nå nærmer det seg!
Av Erik Taubøll

Når dette leses er det ikke lenge igjen til det braker løs, så dette blir siste nyhetsoppdatering fra meg. Programmet begynner nå å falle på plass. Mye er jo allerede satt opp,
som jeg skrev i forrige nyhetsbrev, når det gjelder hovedsesjoner, symposier, focused
workshops, hands-on courses, controversies in neurology, special sessions, teaching
courses, case-based workshops, etc, etc. Nå har jeg akkurat kommet tilbake fra nytt
møte i programkomiteen i Wien der innsendte abstracter for frie foredrag og postere ble
gjennomgått.
Frie foredrag og postere. Hele 2250 abstracter er sendt inn. Det er all-time high! Aldri
har det vært sendt inn så mange bidrag til noen av de tidligere EAN kongressene. Det
gjorde inntrykk på flere programkomitemedlemmer som tenkte at det ville være mindre
interessant å dra til det dyre nord. Deres spådommer ble gjort til skamme. Det er tvert
imot populært å komme til Norge.
Alle abstracter er gjennomgått av fire fagfellevurderere. De har så satt tallkarakter på
hvert abstract og snittet for de fire er regnet ut. Det sier seg selv at det på en langhelg
ikke er mulig å gjennomgå 2250 abstracter. Disse forhånds-satte karakterene ble derfor
brukt nokså slavisk. Kun 7% ble valgt ut til muntlig innlegg. Mer var det ikke plass til.
Dette ble likevel til nesten 30 nye parallellsesjoner med rundt 180 innlegg.
Postere er nå gradert i 3 grader, først «ePresentations» som får inntil 5 minutter med
diskusjon (17% av alle innsendte abstracter, totalt 381), dernest «ePoster» som er
postere med 2 minutter presentasjon og ett minutt til spørsmål (46% av alle innsendte,
totalt 1069), og til slutt «posters on display» som ikke presenteres (12%, totalt 267),
men som kan sees på skjermene som plasseres ut. Avslagsgrensen ble livlig diskutert og
endte med 18% avslåtte abstracter.
Noen hadde nok vært ekstra kreative og delt opp sine prosjekter i
mange abstracts. Rekorden var oppdeling av samme prosjekt i 18
abstracts! Her ble det en tilbakemelding, for å si det slik. Et annet
poeng er at man ønsket at abstracter skulle inneholde noe data og
ikke bare beskrive en studie eller register med informasjon om at
data kommer. Da ble score litt dårligere enn den kunne vært.
Ellers var Norge veldig bra representert med 73 bidrag, beste hittil på EAN, og uten at jeg kunne se noen avslag blant disse. Så
det er god kvalitet på det som kommer fra Norge.

Tournament. Seks arbeider fra klinisk forskning og seks fra basalforskning ble
valgt ut til å være med i en konkurranse om beste presentasjon. Når abstracts ble
sendt inn kunne de som var interessert krysse, av for om de ville være med på dette.
Det var tøff konkurranse for å komme med blant de seks utvalgte med 93 innsendte bidrag til basic science og 290 til clinical research. Likevel er det norske
bidrag som kom videre her. Så følg med og møt opp på «tournament».
Brain challenge. Veldig populært sist var konkurransen «brain challenge» der et
internasjonalt lag konkurrerte mot et norsk lag i nevrologiske kunnskaper basert på
kasuistikker. Dette vil bli fulgt opp også denne gang. Lagene skal velges ut av lokal
arrangementskomite og EAN sentralt. Møt opp og støtt lokalt lag!
Sosiale arrangementer – møt opp! Det vil bli en rekke sosiale arrangementer.
Spesielt vil jeg nevne åpningsseremonien lørdag med blant annet foredrag av Edvard
Moser og show med Frikar etterfulgt av mottakelse. Søndag blir det omvisning på
Nevrologisk avdeling på OUS for yngre nevrologer som er medlemmer av RRFS
(Resident and Research Fellow Section) i EAN. Egen påmelding for dette.Mandag
er det networking event i Oslo Rådhus, gitt av Oslo kommune kl 19.00 til 20.30.
Samme kveld er det kammermusikk-konsert kl 20.30 på Thon hotel, Lillestrøm.
Mandag formiddag er det også «History Tour» til Fridtjof Nansens hjem Polhøgda
etter historie-sesjonen om nevronteorien. Se programmet.
Det er viktig at vi i Norge støtter opp om disse arrangementene og viser vår interesse. Møt derfor opp på åpningsseremonien og meld dere på networking event og
de øvrige arrangementene.
Barnehage. Helt til slutt. EAN vil etablere barnehage slik at kolleger med småbarn lettere kan delta. Dette var noe nytt. Blir spennende å se hvordan det vil
fungere. Fint om tiltaket blir brukt, så se på det.
Da er alt snart klart. Dette er stort for norsk nevrologi, det største vi noensinne har
arrangert. Flott å ha dette rett i forkant av Norsk Nevrologisk Forenings hundreårsmarkering. Håper vi sammen kan gjøre dette til en stor opplevelse ikke bare
for oss, men for alle våre europeiske og andre tilreisende kolleger.
Vel møtt på Lillestrøm!

EAN Oslo 2019
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Hjerne på tvers - del II
Besøk i Oulu, Finlands
nordligste universitetsklinikk
Av Claus Albretsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
I fjor besøkte jeg nevrologisk avdeling i Umeå og tenkte at nå skulle også den nordligste finske universitetsklinikken få besøk. Tanken er at vi har felles utfordringer i et
arktisk klima under endring og at vi bør knytte nærmere kontakt. Jeg reiste til Oulu og
ble møtt av Tarja Haapaniemi, en meget hyggelig avdelingsoverlege. Hun takket først
UNN for innsatsen vi gjør helt nord i Finland med akuttbehandling bl.a. av hjerneslag, da avstanden til den nordligste finske nevrologiske avdeling i Rovanemi er lang.
Oulu universitetsklinikk har ansvar for 400.000
innbyggere fordelt over et meget stort geografisk
område. I selve byen bor nå 200.000. De har en
aktiv slagenhet med fem senger av totalt 35 nevrologiske som skal utvides til syv-åtte neste år, og
videre til ti senger når de flytter inn i nybygg. De
har, som oss på UNN, ansvar for alle voksne. De
får overført pasienter fra Rovanemi hvis det er
behov for trombektomi ved hjerneslag. Vurdering
av røntgenbilder med tanke på trombolyse gjøres
av radiologer i Oulu på dagtid. Ved behov på
kveld /natt får sykehuset i Rovanemi hjelp fra
Helsinki via telekommunikasjon. Nevrologisk
Den korpulente politimannen er et
avdeling i Oulu har omtrent samme bemanning
populært landemerke i sentrum av
som UNN med ti overleger og åtte LIS.
Oulu.
Nevrokirurgisk avdeling i Oulu utfører dystoni
og parkinsonkirurgi, mens epilepsikirurgi for voksne utføres i Kuopio. Barna får
operasjonene i Helsinki og epilepsi DBS kirurgi utføres i Tampere. I Norge er all
epilepsikirurgi sentralisert til OUS-Rikshospitalet.
Stamcellebehandling ved MS har fått økende anvendelse her til lands. I Oulu er det
ikke mange som får slik behandling. Mitt inntrykk var at de heller ikke ser det samme
engasjementet blant pasientene sammenlignet med Norge. Noen få er behandlet i
Sverige og Russland.

Oulu universitetsklinikk er
Finlands nordligste.

Claus Albretsen foran universitetsklinikken i Oulu med helikopterlandingsplass på taket.

Universitetet utdanner 150
leger i året og det planlegges
nå flere nybygg. Tilslutt
viste avdelingsoverlegen
slagenheten, med god overvåkningskapasitet. På vei ut
finner jeg bildet av Ilmar
Sulg på veggen. Mange
husker den estiske professoren som jobbet på nevrofysiologisk lab på Regionssykehuset Tromsø i en årrekke.

Artikkelforfatteren med avdelingsleder Tarja Haapaniemi.

Claus Albretsen foran bilde av professor Ilmar Sulg,
leder av nevrofysiologisk seksjon på Regionsykehuset i
Tromsø i over 10 år og professor på UiT.

Hjerne på tvers
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Foreningssaker
Styremøte i NNF 4. januar 2019 - Legenes Hus, Oslo
Anne Hege Aamodt (leder), Julie Sønnervik, Marte Helene Bjørk,
Michaela-Alexandra Dreetz Gjerstad (med på telefon deler av dagen),
og Kristian Kraglund (sekretær).
Avbud:
Kashif W. Faiz
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent:
Kristian Kraglund
Til stede:

Saksliste
1-2019:

Godkjenning av referat fra styremøtet 26.11.18

2-2019:
Orienteringssaker
Økonomi
Ida: avventer regnskap for 2018, dette forventes i februar. Utgifter for Nevrodagene 2018 var
NOK 674.000,- (netto). I 2017 var vi minus NOK 117.000,-, det forventes liknende underskudd i 2018.
Anne Hege: det budsjetteres med NOK 100.000,- til WFN visit programme. NevroNEL er
forsinket planlegges trykt og levert ut på Nevrodagene (mars).
Høringer
Marte: informerer om høringssvar fra Forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Generelt har
det vært få innspill. Problematisk at man får formell meldeplikt til registre, men uten dette
medfører ekstra ressurser til avdelingene. Det foreslås fx. DRG-kode til å imøtekomme dette.
Vi støtter at tilgjengeliggjøring bør være åpen og kostnadsfritt for forskere som mottar data
utover kostnadene ved selve utleveringen.
Nettside, sosiale medier
Det forberedes utsendelse av ekstra info ifm. Nevrodagene og EAN i Oslo.
EAN 2019 i Oslo
Promoveres i Axonet med EAN-spalte og lederens beretning.
Spesialitetskomiteen
Anne Hege: Informerer om den nye listen fra valgkomiteen.
1. Jone Owe - leder, Haukeland
2. Kjersti Vetvik, Ahus
3. Espen Benjaminsen, Bodø
4. Else Charlotte Sandset, OUS
5. Solveig Ruth Takle, Førde
6. Unn Ljøstad, professor, overlege, Sørlandet sykehus og UiB
7. Tore Meisingseth, St. Olavs Hospital (LIS)
Det er kommet innspill fra sentralt i Legeforeningen om at valgkomiteens forslag om Stephan
J Ryan ikke er godkjent fordi Solveig Takle fortsatt er LIS, og antallet LIS-plasser ikke kan
økes. Valgkomiteen må derfor finne en kandidat til som er spesialist.

Vårmøtet 2020
Bergen har takket ja til avholdelse, dato avventer fastsettelse. Ønskelig med historisk innlegg
i anledning av 100-års jubileum.
Jubileumsbok
Det planlegges møte komiteen ifm. Nevrodagene.
3-2019:
Oppfølgingen av hjernehelsestrategien
NNF følger dette arbeidet, Anne Hege deltar i partnerskapsgruppen som Helsedirektoratet har
invitert til. Men rapporten som Helsedirektoratet har oversendt til HOD før jul vurderes å
være svak. Dette er det gitt tydelig tilbakemelding om til Helsedirektoratet om. Via videre
deltakelse i partnerskapsgruppen og via Hjernerådet følger NNF opp dette arbeidet videre
for at hjernehelsestrategien blir fulgt opp med tiltak. Styret foreslår, NNF styrker arbeidet i
samarbeid med Hjernerådet der det innhentes innspill fra de ulike fagmiljøer i Foreningen og
følger opp i kommende årene. Styret finner det er viktig med fortsatt utvikling innenfor alle
diagnoseområder. ParkinsonNet fremheves til etterfølgelse.
4-2019
Nevrodagene 2019:
Faglig program
Marte informerer
• Mandag på siste sesjon planlegges avslutning med diskusjon det mangler nasjonal
konsensus om behandlingsveiledning for akutt hodepine. Planlegges med oppsetting
av panel. Panel og moderatorer er under avklaring.
• Få innsendte kasuistikker har kommet med, herunder flere fra samme sykehus, men er
forsøkt satt på fri foredrag i stedet.
Formidlingspris
Oppslag på facebook, svarfrist 15.2.
Forskningspris
Prisen sendes direkte til mottaker.
5-2019
Tappin
Sandra Hasselknippe Dahl-Hansen informerer Styret om mulighetene for app til Nevrodagene
samt giver opplæring som administrator i appen. Styret finner det positivt med de mange
muligheter med mulighet for registrering av informasjoner om deltagere, foredragsholdere, pollavstemninger, tilmeldinger til bl.a. nevrofesten, spørsmål til scenen/oppleggsholdere, reklamer
(må avklares ift LMI, Tappin vil tilsende oss forslag der ev. kan sendes til firmaer), beskjeder
der kan sendes ila. dagen, samt tilbakemeldinger for dagen/uken. Flg. avventes fra Tappin:
• Mulighet for gullsponsorater + promovering av legemiddel-møter - tillatt ift LMI?
• Mulighet for at framelde alle og da deltagere der deltar neste år kan reaktivere seg?
• Mulighet for å melde seg på de dagene man deltar
6-2019
Eventuelt
Ingeniørenes hus
- det plass til 14 utstillere i restaurant. Det er aktuelt flg. antall utstillere (men flere
forventes): mandag 17, tirsdag 20, onsdag 10, torsdag 8, og fredag 8. Det vurderes derfor
aktuelt å leie restaurant alle dagene (mandag-fredag).
- bare vi har adgang til restaurant
- det tilrettelegges med servering så tilgang til lokalene med oppleggsholdere fremmes.
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Dato for neste møte: 11.3.19 (mandag under Nevrodagene)
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Foreningssaker
Styremøte i NNF 11. mars 2019 - Legenes Hus, Oslo
Anne Hege Aamodt (leder), Julie Sønnervik, Michaela-Alexandra
Dreetz Gjerstad, Kashif W. Faiz og Kristian Kraglund (sekretær).
Fravær:
Marte Helene Bjørk
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent:
Kristian Lundsgaard Kraglund
Til stede:

Saksliste
7-2019:

Godkjenning av referat fra styremøtet 4.1.2019 uten kommentarer.

8-2019:

Orienteringssaker

Høringer – innleverte og kommende
• Kashif informerer om kommende høringer. NNF vil arbeide på innspill disse, herunder til
Akademikerprisen.
Nettside – ny versjon av Episerver, sosiale medier
• Ny hjemmeside er lagt klar rett før Nevrodagene.
EAN 2019 i Oslo
• Anne Hege informerer om status i planlegging. NNF ønsker å promovere dette med bl.a.
Twitter og Facebook.
Spesialitetskomiteen og FUN
• Anne Hege informerer om spesialitetskomiteen og FUNs arbeid. FUN skal presentere seg
på Nevrodagene.
Jubileumsbok
• Møte om dette onsdag under Nevrodagene der NNF deltar.
Helsepolitisk arbeid
• Anne Hege informerer om det arbeidet med oppfølgingen av hjernehelsestrategien
og partnerskapet i Helsedirektoratet.
Hjerneuken
• NNF ønsker bred inklusjon i Hjerneuken. LHL Hjerneslag har arbeidet for at
Helsedirektoratets informasjonskampanje for hjerneslag gjentas jevnlig og foreslått at det
skal foregå under Hjerneuken. NNF var invitert på møtet i Helsedirektoratet om dette nylig
og presenterte arbeidet med Hjerneuken. NNF støtter at slagkampanjen foregår under
Hjerneuken og at lokallag i LHL bidrar med arrangement i Hjerneuken i samarbeid med
nevrologiske avdelinger. NNF inviterer også andre fagmedisinske foreninger til å bidra med
hjernehelsestoff under Hjerneuken.
9-2019: Nevrodagene 2019
Bruk av appen
• Foreløpig tilbakemeldinger fra Nevrodagene har vært positive. Bra med tilstedeværelse fra
Tappin (app-utvikler) på førstedagen.

Årsmøtesakene gjennomgås
Økonomi.
• Ida informerer om årsregnskap.
• Regnskap er gjennomgått ved regnskapsfører, og sendt til godkjenning ved revisor.
Der kommer vi ut med NOK -101.000 i 2018 mot NOK -110.000 i 2017.
• Noen forskjell i inntekter fra bl.a. NevroNEL og annonseinntekter.
• Fortsatt god balanse da NNF har oppstarte midler (NOK 2.605.350).
• Overordnet budsjett viser inntekter på NOK 1.451.000 og utgifter på NOK 1.669.676.
• Utgifter for frikjøp til NevroNEL, to deltakere på EBN-eksamen, WFN visit programme,
og EAN (Local Organising Committee, LOC) legges til.
• Det bemerkes økte portoutgifter til Axonet, budsjetteres til NOK 85 000 i 2019.
Forskningsstipend og priser:
• Ønskelig med tidligere utlysninger av forskningsstipend til Nevrodagene. Følgelig må
første kontakt vedr. dette ligge i god tid før Nevrodagene, dvs. allerede i oktober 2019.
Møter under Nevrodagene:
1. Kvalitetsutvalget (lunsj tirsdag)
• Ny utgave av Akuttveilederen deles ut på Nevrodagene.
• NNF finner det ønskelig med harmonisering ml. NevroNel, nel.no og Akuttveilederen.
2. Møte i jubileumsbok-komiteen onsdag (1. pause)
3. Redaksjonsmøte i NevroNEL onsdag (lunsj)
• Kashif, Julie, og Michaela deltar.
4. Møte i lokal organisasjonskomité for EAN 2019 (lunsj onsdag)
• Anne Hege deltar.
Utstillingene:
Kommunikasjon, media under Nevrodagene: Medieinnslag på TV2 Nyhetskanalen og TV2
God morgen Norge med tema hodepine mandag morgen. Dagens medisin, Dagbladet,
Tidsskriftet, forskning.no og flere er invitert til å dekke saker under Nevrodagene.
Årsfesten: Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo sentrum.
Styret ønsker å systematisere arbeidet med foreberedelser av Nevrodagene i en prosedyrebok.
Dagens beste foredrag kåres.
NNF formidler informasjon om legemiddel-sponsede kveldsmøter på nevrologi.no.
Ønskelig med tilbakemelding fra utstillere, der sendes derfor ut survey etter Nevrodagene.
Oppdatering om underholdning og festkomité til årsfesten. Aktuelt 55 påmeldte til årsfest,
70 plasser. Det blestes om årsfesten på Nevrodagene og isosiale medier.
10-2019 UEMS - representant til UEMS-møte lørdag 29.6.19
• Anne Hege deltar som eksaminator.
• Julie eller Michaela deltar på NNFs vegne.
11-2019 Eventuelt
• Ingen punkter.
Dato for neste møte:
• 15. mai 9.30-14.30, Oslo
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Foreningssaker
Referat fra årsmøte i NNF 13. mars 2019 - Legenes Hus, Oslo
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent:
Kristian L. Kraglund
Dagsorden
1. Åpning ved leder i NNF Anne Hege Aamodt.
2. Dagsorden, innkalling og årsmelding ble godkjent uten kommentarer.
3. Minneord
Styret er ikke bekjent med der siden siste års generalforsamling har vært dødsfall.
4. Nye nevrologer
Anne Hege informerer om at der det seneste år er 26 nye spesialistgodkjenninger, her
under én konvertering (fra Slovakia).
5. NevroNEL
Christian G Lund (OUS) som sitter i redaksjonskomiteen for NevroNEL informerte om
arbeidet med oppdateringer. Avdelingssjef på Sørlandet sykehus Martin Weisshaar ga en
kort orientering om redaktørene Åse Mygland og Unn Ljøstads arbeid. NevroNEL er godt
besøkt, oppdateres jevnlig, brukes som referanseverktøy og anvendes med henvisning
som lokal prosedyre. Bidragene fra avdelingene utgjør den økonomiske støtten fra NNF.
6. Regnskap og budsjett
Orientering ved Ida Bakke, økonomiansvarlig styremedlem i NNF som gikk gjennom
regnskap og budsjett. Regnskapet er godkjent ved regnskapsfører, men avventer revisorgodkjenning. Aktivitetsresultat er NOK -101868,- i 2018 mot NOK -110.726,- i 2017.
Nevrodagene er den største utgiftsposten. Foreningen har fortsatt god likviditet. Inntekter
fra standleie 2019 er gode. Budsjettet ble godkjent med et estimert underskudd for 2019
på ca. NOK 270 000.
Utgifter knyttet til utsendelse av Axonet ble diskutert i forbindelse med at portoutgiftene
har økt etter at B-post ikke lenger er tilgjengelig. Det fremkommer delte ønske om hvor
vidt papirversjon foretrekkes. Tidligere redaktør i Axonet og nåværende redaktør i
Tidsskriftet, Are Brean, informerte om at elektronisk konvertering også vil bety reduserte
annonseinntekter med ca. 85-90%. Anne Hege informerer at styret vil beholde papirversjon da det vurderes som det beste for Axonet Dette ble også understreket av sittende
og tidligere redaktører. Men styret vil gjennomgå distribusjonslisten for å unngå unødige
portoutgifter.
7. Nettside, sosiale medier
Orientering ved Kashif Faiz
Ny nettside (fra 12. mars). Der ønskes tilbakemeldinger vedr. denne til nettredaktør Julie
Sønnervik.

8. FUN
Orientering ved Stephan James Ryan i FUN.
Fagutvalg av leger i spesialisering i nevrologi ble etablert i forbindelse med årsmøtet i
2018 og har gjennom året bestått av Marion Boldingh (OUS), Ingvild Morken (UNN
Tromsø), Andrej Netland Khanevski (Haukeland universitetssjukehus) og Stephen James
Ryan (Sykehuset i Østfold). Tore Meisingset (St. Olavs Hospital) har nylig tatt over for
Ingvild Morken som er gått ut av FUN. Stephan fortalte om FUN sine oppgaver med å
fremme fagutdanningen til LIS-legene i nevrologi, og å være yngre legers talerør når det
gjelder påvirkning av utdanning. FUN sin mål-setning er å sikre faglig god og lik kompet
anseutvikling for alle yngre nevrologer, uavhengig av RegUt og utdanningssted. FUN job
ber også for å være et bindeledd for internasjonalt samarbeid om og ble ekstra ppfordret
til å være aktive i EAN og samarbeide med nordiske grupper, herunder den danske.
9. Spesialitetskomiteen
Orientering ved Jone Owe, Haukeland, ny leder av Spesialitetskomiteen etter Torleiv
Svendsen. Rapporten gjennomgås kort, men det henvises i øvrig til nylig gjennomgang
under nevrodagene.
Emnekurs vurderes vanskelig gjennomførbart i klinisk praksis og samtidig under press fra
Helsedirektoratet. Det er mange kurs der skal gjennomføres under LIS-perioden.
Samtidig er der aktuelt få kurs, således foreløpig kun ett gjennomført emnekurs i 2019.
Spesialistkomiteen oppfordres til å gjøre internasjonale kurs er lettere overførbare og ev.
obligatoriske.
Det diskuteres hvorvidt det finnes viktig med gode, varierte emnekurs således at
muligheten for at LIS kan dyrke spesialiserte interesser under spesialisering, eller
om alle får en felles grunnutdanning.
Spesialistkomiteen informerer at der arbeides med inspirasjon fra den danske modell
mhp. kurs, rotasjon mv.
Det finnes problematisk med ulike fortolkninger av rotasjons-prinsippet ved de ulike
regioner. Spesialistkomiteen er kontinuerlig oppmerksom problemet.
Spesialistkomiteen informerer at de finner deres tiltaksmuligheter reduseres til
godkjenning av de enkelte avdelinger som utdannelsesenheter.
Der er gjennomført avdelings-besøk i 2018 og flere planlagte i 2019. Det er her notert
primært tre problemstillinger: 1. Tilpasse mengde poliklinisk tjeneste. 2. Strukturer opp
læring i fx. ultralyd. 3. Gjennomføring av veiledning (avsatt tid)
Spesialitetskomiteen mener at de nye læringsmål vil være med til å sikre utdannelsens
kvalitet. Avgående kurskomite applauderes.
10. Axonet
Axonets økonomi er diskutert under pkt. 6. Det understrekes fra tidligere redaktører
Espen Dietrichs og Are Brean og sittende redaktør at det er ønskelig å videreføre
papirversjon.
Axonets redaktør får rosende omtale for sitt arbeid.
11. Kvalitetsutvalget
Orientering ved leder av Kvalitetsutvalget Petter Sanaker. Det er laget ny utgave av Akuttveilederen til Nevrodagene med omfattende review med bl.a. nedkorting, mer ensartet
oppbygging og oppdatering.

Foreningsaker
32

33

Nye kapitler er lagt til, basert bl.a. på nevroNEL der også er brukt som referanse. Der har
vært ekstern revisjon av alle kapitler, bl.a. akutte ryggsmerter, Wernickes encephalopati,
og funksjonssvikt av invasive behandlinger. Akuttveilederen er utarbeidet som veileder
med anbefalinger (kan, bør mv).

Roche satser
innen nevrologi

Kvalitetsutvalget (KU) legger opp til at dette er til diskusjon fremover og ønsker tilbakemeldinger på seneste versjon og er åpne for innspill. KU arbeider på elektronisk versjon
som er mer lese- og mobilvennlig enn den aktuelle PDF. Dette vil gi flere muligheter for
bl.a. løpende oppdatering.
12. UEMS
Orientering ved Ida Bakke
Det er mye fokus i denne gruppe på den europeiske nevrologi-eksamen. Det er en norsk
kollega som har gjennomført denne. Under EAN i Oslo vil den 11. europeiske nevrologieksamen avholdes 28. juni 2019. NNF-medlemmer kan søke NNF om å få dekket
eksamens-avgiften på Euro 650 (tilbud til inntil 2 medlemmer i 2019).
13. EAN
Orientering ved leder av Erik Taubøll, leder av LOC (Local Organizing Committee)
Første påmeldingsfrist er 10.4. Avdelingene oppfordres til å støtte kollegers deltakelse,
tross denne holdes i sommerferien. Det poengteres at det har aldri vært flere innsendte
abstracts til EAN.
14. WFN
Orientering ved nasjonal delegat Espen Dietrich, OUS
WFN støtter fortsatt nevrologiske kvalitetsoppbygging i afrikanske land. Det er planlagt
besøk av afrikanske kolleger til nevrologisk avdeling i Trondheim i 2019 som NNF
finansierer.

NO/OCRE/1711/0006

Les mer om nevrologi på vår fagportal for helsepersonell: rochehelse.no. Der kan
du også lese om høstens store fagmøte NevroNytt.

Foto: Bård Ek

Hundrevis av sykdommer påvirker hjernen og dens forbindelser til kroppen. Roche
satser på forskning og utvikling av medisiner til forebygging og behandling av
nevrologiske sykdommer, som multippel sklerose, Alzheimers sykdom, autisme,
spinal muskelatrofi, depresjon og Parkinsons sykdom.

15. Eventuelt
Bernd Muller, Molde har ønsket et at det gjøres en kartlegging av ressurser i nevrologiske
avdelinger. Han vil ta initiativet til å sette opp noen variabler som skal brukes i kartleggingen. NNF-styret sender ut informasjon til avdelingene. Det var oppslutning på
årsmøtet om at avdelingene bidrar inn i en slik kartlegging.
Jubileumsboken
Espen Dietrichs informerer om arbeidet som redaksjonelt styres av han og
Lasse Pihlstrøm med større redaksjonsgruppe.
Der planlegges oppbygging kapitler om bl.a. norsk nevrologisk historie,
NNF, ‘landet rundt’ og ‘nervesystemet rundt’
Der oppfordres til å innsende bilder, anekdoter mv. til redaksjonen.
Boken planlegges ferdig til Nevrodagene 2019.
Jacob og Inger Valsøs stiftelse
Ole Bjørn Tysnes informerer at Stiftelsen planlegges avviklet og at det vil bli delt ut
midler årlig de neste årene.
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Nevrohistorisk
Tid for hjerne
- historien om hvordan hjerneslag ble akuttmedisin
Av Karianne Larsen

Medisinsk forskning har gjennom århundrer med teorier, disseksjoner og eksperimenter endret forståelsen av hjerneslag fra en ekstern kraft man ikke kunne gjøre
noe med, til en sykdom der minutters forsinkelse til behandling kan skille mellom
liv og død.
I Det gamle testamentet ble slagsymptomer forstått som en straff fra Gud, og Hippokrates
introduserte ordet "apoplexia" (truffet av lynet) for symptomene han mente var en ubalanse
i kroppsvæsker, dyskrasi (1, 2). Gjennom historien og flere etiologiske teorier, er hjerneslag
i dag forstått som hemmet cerebral sirkulasjon som igjen forårsaker skadet hjernevev (3). I
Norge rammes cirka 11.000 mennesker av slag årlig, der 85% har iskemiske slag mens
nærmere 15% har hjerneblødning (4). Sykdommen er i dag den vanligste årsaken til uførhet og den 3. vanligste årsaken til død i industrialiserte land (5, 6).
Tilbake i tid
Hjerneslag var lenge forstått som en overnaturlig kraft som ble slått ned på menneskene fra
oven, og i bibelske tekster fra omtrent 500 år før Kristus, ble disse lynakutte symptomene
sett på som en straff fra Gud (7, 8). Et eksempel er fra Salmenes bok kapittel 137; 5-6:
"Hvis jeg glemmer deg Jerusalem, la min høyre hånd bli forglemt og la tungen sitte fast i
min gane". Dette er kan representere et venstresidig mediainfarkt med armparese og afasi.
En annen beskrivelse i Det gamle testamentet fra Andre Kongebok kapittel 4; 19-20, kan
beskrive en akutt hjerneblødning med et tragisk utfall: Barnet til en Sjunem-kvinne roper i
smerte til sin far: "Hodet mitt, hodet mitt! Bær ham hjem til hans mor! sa faren til tjenestegutten. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag; da
døde han."
Den første skriftlige dokumentasjonen som definerer hjerneslag er funnet i Hippokrates’
skrifter fra ca år 400-200 før Kristus (1, 2, 5, 9). Hippokratisk forståelse av apopleksi
(apoplexia) er gjengitt i en monografi av T. Kirkland i 1792, "A Commentary on
Apoplectic and Paralytic Affections":

"A person in health is suddenly seized with a pain about the head. He becomes mute and
snores, he dies within seven days, unless a fever comes on, and then he gradually recovers...This kind of disease generally happens to people advanced in years, rather than of
young subjects" (2)
Hippokrates vektla observasjon og klinisk beskrivelse av slagsymptomer, og han antydet at
det var nesten umulig å behandle denne sykdommen. Apopleksi ble forstått som en sykdom

Disseksjon av et kadaver. Maleri fra 15. århundre

der hjernen led av ubalanse mellom de fire kroppsvæskene; blod, slim, gul og svart
galle (2). I “Apoplexy in the Hippocratic Writings” publisert av Clarke i 1963, beskrives
fremprovosert oppkast og årelating som behandling for å gjenopprette likevekt
mellom kroppsvæskene (2). Det er usannsynlig at disseksjon av mennesker ble gjort
av Hippokrates og hans leger, da dette var et religiøst og moralsk tabu på den tiden,
og vurdert som uten vitenskapelig verdi. Disseksjon av mennesker var derfor ikkeeksisterende i flere århundrer.
Hjernens anatomi og sirkulasjon ble beskrevet av Galen (131-201 e.Kr.), en av de
viktigste medisinske forfatterne i antikken. Han utdypet konseptene fra Hippokrates,
og supplerte med egen klinisk erfaring og dyredisseksjon (1, 2, 5, 9, 10). Galens
arbeid med hjernen var mest teorier og spekulasjoner med feil og brister, men han
gjorde noen viktige funn. Han argumenterte for at sinnet var i hjernen, og ikke i hjertet
som Aristoteles hadde påstått. Han beskrev årene i kroppen med blod og ikke med luft
som man tidligere hadde trodd, jamfør betegnelsen "arterier". Galen foreslo at blodet
kom fra hjertet til hjernen, brakte med seg "vitale ånder" som ble omformet til "dyreånder" i hjernens ventrikler (1, 2, 5, 9, 10). Han resonnerte at apopleksi oppsto grunnet
en hemmet strøm av dyreånder til hjernen, og dette dannet en akkumulering av slim i
ventriklene (1, 2, 5, 9). Som Hippokrates, koblet Galen sykdom til en ubalanse
mellom kroppsvæskene, og hans teorier og voluminøse skrifter dominerte forståelsen
av hjerneslag i 1300 år etter hans død (5).
Fra 12oo-tallet var det en økende interesse for naturalisme og menneskets anatomi blant
fysikere, leger og renessansekunstnere. På samme tid godkjente kirken disseksjoner, og
dette gjorde at obduksjoner ble en viktig del av medisinsk vitenskap fra 1300-tallet (11),
selv om teoriene til antikkens grekere først ble utfordret så sent som på 1500-tallet.
Fernel, en fransk filosof, lege og ledende Galensk opponent, presenterte i 1544 et tilfelle
der en pasient døde av apopleksi, men til stor overraskelse viste ikke obduksjonen det
forventede slimet i ventriklene! Dette gjorde det vanskelig å beholde Galens teori (2).
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Fernel resonnerte dermed at apopleksi ikke kom fra obstruksjon av vitale ånder i ventriklene,
men som et resultat av en propp av blod som hemmet de vitale åndene å komme inn i arteriene
til hjernen (2). Med denne oppdagelsen ledet Fernel forklaringen av apopleksi inn på blodårene, og mer kritikk av Galens lære skulle komme fra andre store renessanseanatomikere.
Paracelsus (1493-1541) var en sveitsisk patolog og alkymist som var kjent for sin aggressive
kritikk av andre vitenskapsmenn. Han oppfordret leger til å studere naturen og utvikle erfaring gjennom kliniske eksperimenter. I protest mot Galenske teorier arrangerte han angivelig
en offentlig tilstelning der han nonsjalant brente den tykke Galen-inspirerte boken Avicenna,
«Canon of medicine» (12). Andreas Vesalius (1514-1564) viste at andre aspekter av Galens
medisinske doktrine var uriktig, og i 1543 illustrerte han i sin deskriptive og detaljerte anatomibok, “De Humani Corporis Fabrica”, at den Galenske beskrivelsen av hjernens anatomi var
fullstendig feil (2).
Mens Galens livsverk brant til aske, ble beskrivelser av hjernens anatomi og sirkulasjon
videreutviklet av den engelske legen W. Harvey (1578-1657). Han introduserte elementer basert på elegante, fysiologiske dyreeksperimenter, og dette skulle senere bidra til en rekonseptualisering av apopleksi (1, 2). Harveys teorier dannet grunnlaget for to andre leger på 1600tallet, J. J. Wepfer (1620-1695) og T. Willis (1621-1675). De begynte å undersøke om apopleksi kunne være en cerebrovaskulær hendelse (5). Willis beskrev den cerebrale sirkulasjonen
i detalj (9), og Wepfer beskrev både cerebrale blødninger og vaskulære okklusjoner (1, 2, 5,
9). Hjernens blodårer ble fra denne tiden antatt å spille en signifikant rolle i patogenesen til et
hjerneslag.
På 1700-tallet beskrev den italienske patologen G. B. Morgagni (1682-1771) cerebrale blødninger og forkalkninger i hjernearteriene til pasienter som døde av slag, og han fastslo at
paralyse oppstår på motsatt side av hjernelesjonen (2, 5, 9). Hans arbeid “De Sedibus et
Causis Morborum per Anatomen Indagatis” fra 1761, ble et fundament for den moderne
studien av patologi, med en imponerende og systematisk samling av klinisk-patologiske
observasjoner utarbeidet gjennom et helt liv. Verket ble formulert som brev til en ung lege, og
ble publisert når Morgagni var 79 år gammel (2, 5, 9). Forkalkningene i arteriene som
Morgagni beskrev, ble i 1820-årene koblet til funn av «myke områder» i hjernen, og dette
avdekket sammenhengen mellom aterosklerose og infarkt (1, 2, 9).
Oppdagelsene frem til 1800-tallet gjorde at hjerneslag ble oppfattet som en cerebrovaskulær
hendelse. 300 år etter at Fernel fremla at propper av blod hemmet strømmen av vitale ånder til
hjernen, introduserte den tyske patologen R.Virchow (1821-1902) termene trombose og
embolus. Han fremla teorien om at tromboser og embolier var årsaker til okklusive slag, og
han klassifiserte hjerneslag som enten hemoragiske eller iskemiske (2, 5).
På slutten av 1800-tallet var dette en akseptert teori innen medisinsk forsking og praksis (2).
Tid for å ta en titt
W. C. Röntgen (1845-1923) fant opp røntgenbildet i 1895, men denne metoden kunne ikke
skille mellom blødning og iskemi i hjernen (9, 10, 13). Pneumoencefalografi og ventrikulografi var andre metoder for å ta røntgenbilde av hjernen som utviklet seg på 1920-tallet (13).
Ved pneumoencefalografi ble luft injisert via spinalpunksjon for å fylle hjernens ventrikkelsystem med luft, og ved ventrikulografi ble luft injisert direkte inn i en sideventrikkel i

hjernen gjennom et borehull i
kraniet (13, 14). Pasientene ble
deretter rotert i ulike posisjoner
for å flytte den injiserte luften til
områder i hjernen man ville se
nærmere på. Metodene var smertefulle, kompliserte og ganske
farlige, og de var som regel utilstrekkelige for å diagnostisere
intrakraniell patologi (13, 14).
Cerebral angiografi var introdusert av den portugisiske nevrologen E. Moniz (1874-1955) på
30-tallet, og denne metoden visualiserte pre- og intracerebrale kar
in vivo, men klarte heller ikke å
En tidlig skisse Hounsfield gjorde av en prototyp CT maskin
fremstille hjernevevet (5, 9, 10). I
mangel av en metode som kunne
skille mellom blødning og iskemi, måtte pasientene gjennom smertefull og utilstrekkelig billeddiagnostikk og fortsatt endte de ofte opp feildiagnostiserte og sannsynlig feilbehandlet. Det var en frustrerende situasjon, men det var et strålende håp i horisonten.
På slutten av 60-tallet utviklet G. Hounsfield CT-skanneren, og innen 5 år etter introduksjonen av denne maskinen, fantes den på alle store medisinske sentre på alle kontinenter
(5, 13). Den første pasienten som ble skannet var en 41-år gammel kvinne med mistenkt
frontallappstumor. Det var stor spenning blant legene som var tilstede når CT-bildene
kom opp på skjermen, og Hounsfield hoppet av glede når CT-bildene perfekt og udiskutabelt fremstilte den mistenkte tumoren (13). Dette øyeblikket endret radiologien og
nevrologien for alltid. CT-skanneren kunne «se inn i hjernen» til levende mennesker
uten invasive eller kirurgiske prosedyrer. Verdien av billeddiagnostikk med CT var manifestert (13), og er fortsatt i dag den mest brukte billeddiagnostiske metoden for en rekke sykdommer, inkludert akutt hjerneslag. CT-bilder viser umiddelbart cerebrale blødninger som hyperdense lesjoner i hjernens parenkym, men den er lite sensitiv på iskemiske lesjoner tidlig etter symptomdebut. Så for pasienter med pågående slagsymptomer og en nativ CT-skanning uten tegn til blødning, antar man et iskemisk hjerneslag
(15). Siden CT er best på å vise blødninger og større lesjoner i parenkymet, var det et behov for en mer detaljert billeddiagnostisk metode.
Magnetisk resonans (MR) maskiner ble utviklet tidlig på 70-tallet, og det første bildet av
en menneskehjerne ble tatt i 1980 (5, 13). MR viser hjernevev med høy oppløsning, og
kan allerede i tidlig fase identifisere iskemiske hjernelesjoner (5, 9, 10, 13). Ulempen
med MR er at maskinene er dyre og avbildningsprosessen tar relativt lang tid, derfor har
CT-skanning forblitt det primære billeddiagnostiske verktøy ved akutt hjerneslag ved de
fleste medisinske sentre i dag.
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Tid for behandling
Ulikt kardiell iskemi, der en rekke behandlinger var tilgjengelige fra 1970-tallet, forble iskemisk slag gjennom 1990-årene en fryktet hendelse uten behandlingsmuligheter. Det kan sies
at å behandle hjerneslag i 1990 faktisk var samme umulighet som på Jesu tid (15). Mange behandlinger var funnet ubrukelige, f.eks. blodigler, antikoagulantia, årelating, steroider, reduksjon av intrakranielt trykk og barbiturater (9, 15). “No specific drug treatment for cerebral infarction is of proven value” uttalte V. Hachinski og J. W. Norris i boken “The Acute Stroke”
fra 1985 (15). Flere studier med ulike antikoagulantia ble utført på 1950-tallet, men behandlingen viste ingen effekt eller ble stoppet grunnet blødningskomplikasjoner (9, 15). Ettersom
CT-skanneren ble introdusert på 70-tallet, er det åpenbart at disse studiene ble gjennomført
med utilstrekkelige diagnostiske metoder som ultralyd, spinalpunksjon og røntgenbilder (9,
15), og med en signifikant risiko for at pasienter fikk antikoagulasjonsbehandling selv om de
hadde en blødning!
I 1993 skrev nevrologen C. Gomez en lederartikkel i Stroke der han angir at hjerneslag har
blitt sett på med nihilisme, men at man på 90-tallet begynte å skjønne at det haster å gi disse
pasientene behandling (16). Tidligere studier var ofte basert på diagnostikk uten CT og med
et bredt tidsvindu der man ikke kunne forvente at noe medikament skulle virke. Han mente at
kunnskapen om den tidskritiske penumbraen måtte fungere som basis for videre studier.
Tidlig intervensjon nevner han som sannsynlig avgjørende faktor for å begrense hjerneskade,
og han innfører det nå så velkjente uttrykket: Time is Brain! Først når nevrologer anser slag
som medisinsk ø-hjelp på lik linje med hjerteinfarkt og hodetraume, kan man vurdere om medikamenter har effekt. Et system, tilsvarende traumatologiens organisering rundt «The
Golden Hour», vil gjøre det mulig for nevrologer å utøve hyperakutt slagbehandling, skriver
Gomez. Selv om man i 1993 ikke visste om noe medikament ville vise seg effektivt, hadde
rapporter vedrørende behandling med vevs plasminogen aktivator (tPA) indikert viktigheten
av rask behandling. tPA ble opprinnelig brukt ved hjerteinfarkt på 1980-tallet, og multisenterstudien NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) som varte fra 1991
til 1995, forsket på effekten av tPA ved iskemisk hjerneslag (15, 17). I denne studien ble akutt
hjerneslag behandlet som en ø-hjelp-diagnose, og døgnet rundt ble pasienter randomisert til
trombolyse eller placebo (15, 17). Tidsgrensene for å inkludere pasienter var symptomdebut
innen 90 eller 180 minutter (17). Sykehusene endret sine systemer; legen, akuttmottaket og
radiolog ble nå varslet før slagpasienten ankom sykehuset, slik at mottaket av pasientene ble
gjort på en tidseffektiv måte (15). I August 1995 ble resultatene fra NINDS studien presentert
i New England Journal of Medicine, og for første gang i historien hadde en behandling vist
effekt på akutt, iskemisk hjerneslag (15, 17). Etter evaluering av resultatene ble tPA godkjent
for behandling av iskemisk hjerneslag av U. S. Food and Drug Administration (FDA) i juni
1996 (15, 18).
Selv om tPA ble godkjent for bruk i USA, fortsatte trombolyseskepsisen inn i det nye årtusenet. Mindre enn 5% av tilgjengelige akutte slagpasienter ble behandlet med trombolyse i disse årene (15). Dette var et resultat av mistro til NINDS studien, frykt for komplikasjoner,
høye kostnader og trege inhospitale systemer. I 2002 konkluderte den kritiske artikkelen i
Western Journal of Medicine “Truths about the NINDS study, setting the record straight” av
J. Mann, at NINDS manglet intern validitet fordi sannsynligheten for at man skulle klare å

behandle pasientene innen 180 minutter
var nesten ikke-eksisterende, og derfor
var resultatene feiltolket (19). Artikkelen
ble skrevet 2 år etter at The American
Heart Association (AHA) ga tPA klasse 1
anbefaling ved akutt iskemisk hjerneslag, og forfatteren var også kritisk til denne anbefalingen (19). Mange leger nektet
å behandle pasientene med tPA fordi de
mente at forskningen var ugyldig og risikoen for stor (15).
Tiden rant ut for slagpasientene, igjen
Mike Welch, nevrolog og verdenskjent
forsker, uttalte problemet på denne måten
i 1996: "It might be easier to get a neurologist into bed than out of bed" (15). Det
Portrett av Paracelsus, maleri av Qentin Matsys
virket som om overdrevet frykt for å gjø(1456-1530)
re skade overskygget bevisene for at
bevegelse.
Eadweard
Muybridge,
1878. eller
trombolyse fungerte. Noen argumenterteHesten
at de i ikke
hadde
bemanning,
kapasitet
nok erfaring til å starte med tPA, og professor Zivin, som spilte en stor rolle i å etablere
tPA som standard slagbehandling, besvarte disse uttalelsene i en debatt i 2007: "If you
don’t have the capability to do this sort of thing, you should take down the sign at your
hospital that says emergency room!" (15). EU godkjente tPA som slagbehandling i
2002, men med krav om en overvåkningsstudie og en ny randomisert studie (15).
Studiene SITS-MOST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring
Study) og ECASS-III (European Cooperative Acute Stroke Study) konkluderte i hhv
2007 og 2009, at tPA var sikkert og effektivt for bruk opp til 3 og 4,5 timer etter symptomstart (20, 21). Resultatene viste også at behandlingen hadde best effekt dess tidligere
behandlingen ble startet (22), og fra nå av ble "tid til hjerne".

Fig.
2

I løpet av det første tiåret på 2000-tallet tilkom en økende konsensus for behandling med
tPA ved iskemisk slag. Over 3000 artikler i medisinske tidsskrifter diskuterte bruk av
trombolyse ved hjerneslag, og tPA ble akseptert og etablert som standardbehandling
nesten 15 år etter godkjenningen fra FDA (15). Tall fra 2017 viser allikevel at kun 21%
av norske pasienter med hjerneinfarkt behandles med trombolyse, og under halvparten
av slagpasientene kommer til sykehuset i tide til å få behandlingen (4). Hjernens hastegrad er altså like aktuelt nå som ved trombolysens introduksjon, og det kan gjenspeiles
ved at "Time is Brain" er overskriften på lederartikkelen i Stroke i mars 2019, slående
likt med ovennevnte lederartikkel av Gomez for 26 år siden (16, 23).
Storkarokklusjoner har dårligere effekt av tPA behandling, og studier har konkludert
med at endovaskulær intervensjon (mekanisk trombektomi) kombinert med tPA gir best
utfall for disse pasientene (24, 25). I Norge ble trombektomi godkjent og anbefalt som
behandling for slagpasienter med storkarokklusjon i april 2017 (26, 27).
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Tidene endres
Prehospital tidsbruk spiser seg langt inn i det snevre terapeutiske vinduet til tPA, og med bakgrunn i at hoveddelen av pasientene ikke når frem til sykehus i tide til trombolysebehandling,
presenterte Dr. Fassbender idéen og teorien om mobile slagenheter (Mobile Stroke Unit,
MSU) i Stroke i 2003 (28). Den samme forskningsgruppen i Saarland, Tyskland, konstruerte
i de påfølgende år en ambulanse utstyrt med CT-maskin, point-of-care laboratorium og bemannet den med et spesialisert slagteam som inkluderte en nevrolog - verdens første MSU. I
2012 demonstrerte Fassbender et al. at bruk av en slagambulanse til prehospital slagdiagnostikk er gjennomførbart og tidsbesparende. Studien viste at tiden fra symptomstart til behandlingsbeslutning ble redusert fra 76 til 35 minutter i MSUen sammenlignet med sykehusmodellen (29). Senere har lignende modeller ulike steder i verden vist reduksjon i tid fra symptomdebut til behandling og samtidig en økning i trombolyserate (30), men fortsatt er det usikkert hvilket system slagambulansene skal operere i praktisk og økonomisk. I Norge har vi en
slagambulanse som del av et forskningsprosjekt i Østfold - Treat-Norwegian Acute Stroke
Prehospital Project (Treat-NASPP) (31). Prosjektet er initiert av Stiftelsen Norsk
Luftambulanse (SNLA) i samarbeid med Sykehuset Østfold Kalnes og Oslo
Universitetssykehus. I dette prosjektet er slagambulansen bemannet med en ikke-nevrolog og
imiterer et norsk luftambulansecrew med en anestesilege (luftambulanselege), en sykepleier
(redningsmann) og en ambulansearbeider (pilot). På denne måten settes slagambulansen inn i
et allerede eksisterende prehospitalt system i stedet for å flytte inhospitale spesialister ut i det
prehospitale feltet.
Av ambulanseutkall til antatte hjerneslagpasienter, er det vist at opptil 50% har en annen diagnose enn slag (32). Fordelen med den norske MSU-modellen er at dette akutteamet kan
agere ikke bare ved hjerneslag, men på mangfoldet av prehospitale akuttmedisinske tilstander. Hjerneslag inkluderes dermed på listen over tidskritiske, alvorlige sykdommer der diagnostikk og behandling initieres prehospitalt.
Selv med høyspesialiserte og effektive inhospitale systemer er det kun en liten andel av pasientene som behandles i den mest terapieffektive delen av tidsvinduet, den gylne timen (30,
33, 34). Slagambulansene har vist seg å kunne bryte dette "gylne" komplekset (35). I den norske slagambulansestudien er det nå inkludert cirka 200 pasienter fordelt på intervensjons- og
kontrollgruppe. 50 pasienter har fått prehospital trombolyse og i overkant av 15% av disse har
blitt behandlet innen den gylne timen (36). Studien undersøker om prehospital trombolysebehandling utført etter den norske MSU-modellen, er tidsbesparende og trygt. Slagambulansen
parallellvarsles med vanlig ambulanse ved mistanke om akutt hjerneslag, og prehospital CT
og trombolysebehandling initieres hvis det er indikasjon. Prosjektet sluttføres i løpet av 2019.
I tillegg til å administrere trombolyse prehospitalt, startes også målrettet medisinsk behandling ved påvist hjerneblødning, og det avklares om det er behov for direktetriage til nevrokirurgisk avdeling. Vi har en stående avtale om direkte transport av atraumatiske subaraknoidalblødninger til Nevrokirurgisk avdeling OUS, og pasienter med pågående slagsymptomer
med NIHSS ≥ 6 eller afasi samt negativ CT-caput for blødning, kan transporteres direkte for
trombektomivurdering uten forutgående undersøkelse ved lokalsykehuset. Ved å bruke prehospital hjernediagnostikk til slik direktetriagering utnyttes potensialet for tidsbesparelse
ytterligere.

Mobile slagenheter er kun én metode for å redusere den
prehospitale tiden. Andre løsninger for å iverksette prehospital hjernediagnostikk kan være økt tilgang til stasjonær CT-diagnostikk i rurale strøk, for eksempel CTtilgang på distriktsmedisinske sentre, slik som Hallingdal
Sjukestugu. Dette muliggjør tidligere oppstart av trombolyse og prehospital triagering til riktig behandlingsnivå
ved akutt hjernesykdom.
I tillegg er det behov for kunnskapsheving hos prehospitalt helsepersonell for å øke treffsikkerheten ved klinisk
diagnostisering og bedre kommunikasjonen mellom preog inhospitale aktører. Ambulansearbeidere er en prehospital gruppe som hungrer etter et mer spesifikt diagnostisk verktøy enn "prate, smile, løfte", som er det de
Portrett av G. Hounsfield
bruker per dags dato. Om man kan "snakke samme
språk" pre- og inhospitalt, skal studien Para-NASPP undersøke fra 2019 ved å lære opp
ambulansepersonell i NIHSS og som del av studien utforske dette som diagnostisk verktøy i ambulansetjenesten i Oslo. Para-NASPP er et samarbeidsprosjekt mellom SNLA
og OUS, og er del av NASPP-studiefamilien der prehospital diagnostikk, triagering og
behandling av akutt hjerneslag settes på agendaen.
Fremtiden?
Å putte en CT-maskin inn i en ambulanse virker kanskje
ambisiøst nok, men det er flere institusjoner i verden
som nå jobber for å utvikle hjerneslaghelikoptre og
hjerneslagfly, såkalt Air-MSU (37, 38). Dette for at
slagbehandlingen skal være tilgjengelig for alle, også
der hvor avstanden til sykehus alene, gjør at pasientene
Slagambulanse-team
ikke kommer innenfor tidsvinduet for trombolytisk
behandling.
I dag er det heller ingen blodprøve som kan diagnostisere slag, men det er forskning som indikerer at dette
kan være mulig i fremtiden (39, 40). Hvis en biomarkør
i blodet viser seg å være like sensitiv og spesifikk som
en CT-maskin til å finne cerebrale blødninger, kan
potensielt en hurtigtest erstatte CT-maskinen som slagSlagambulanse innvendig
diagnostisk metode i fremtiden, eller fungere som et tillegg i slagdiagnostikken prehospitalt. Tidligere biomarkørstudier har avdekket markører
som er lovende, men blodprøvene fra slagpasientene er ofte tatt utenfor trombolysevinduet, og er dermed terapeutisk sett verdiløse. Vi trenger biomarkører som viser seg
sykdomspesifikke svært tidlig etter symptomdebut. Slagambulansestudien i Østfold
har en eksplorativ del der man allerede prehospitalt og svært tett opptil symptomdebut, tar blodprøver til biomarkøranalyse. Prøvene skal screenes bredt med tanke på
om man finner et «fingeravtrykk» i blodet som kan indikere propp eller blødning.
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På tide
Gjennom historien har kunnskapen om cerebrovaskulær sykdom gått “slag i slag”. Fra
Hippokrates sin beskrivelse av de skremmende symptomene til “apoplexia”, via lokalisering
av hjernelesjoner ved obduksjon, til koblingen mellom symptomer og lesjoner (5). Evnen til
å lokalisere hjernelesjoner in vivo med CT og MR, og den økende forståelsen av at hjerneslag
tilhører akuttmedisinen, ledet til en revolusjonerende forandring i diagnostikk og behandling
for slagpasienter på starten av 2000-tallet.
1,9 millioner hjerneceller dør hvert minutt når hjernen rammes av et slag (41), og det faktum
at "tid er hjerne" har ført til at også nevrologer løper med pipende alarmer i akuttmottaket.
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Mikhail Bulgakov: lege og forfatter
Av Emilia Kerty
Det er mange som har gledet seg over "Mesteren og Margarita", Bulgakovs store
roman, som først kom ut vel 25 år etter forfatterens død. Men det er færre som vet at
Bulgakov var lege.
Han er født i 1891 i Kiev, som eldst av syv søsken. Faren var professor i teologi, var
en velutdannet person og snakket foruten latin og gresk, fransk, tysk og engelsk. Han
døde tidlig, 48 år gammel, og etterlot den 15 år gammel Mikhail til å ta hånd om sine
yngre søsken og moren. Likevel fikk alle barna en god utdannelse, Bulgakov studerte
medisin i hjembyen. Allerede da drømte han om å bli forfatter. Da første verdenskrig
brøt ut i 1914, måtte han som student delta i behandling av sårede.
Han fikk sitt diplom i 1916 og ble distriktslege i en liten landsby, Nikolskoje, 12 mil
vest for Moskva, hvor han alene med en sykepleier og en feltskjærer fikk ansvaret
for lokalbefolkningen. I de årene skrev han selvbiografiske noveller om den unge
legens hjelpesløshet, angst og usikkerhet. Noen av novellene ble offentliggjort i
medisinske tidsskrifter, men samlet ble de gitt ut først i 1963 - 20 år etter hans død
- med titteln "En ung leges opptegnelser". Hans mareritt, både i våken tilstand og
om nettene, er ikke helt ukjent for de fleste nyutdannete leger som settes i situasjoner
som de må klare alene:

"Nåvel, men om det nå kommer en kvinne med en komplisert fødsel? Eller en pasient
med inneklemt brokk? Hva gjør jeg da? For seks måneder siden tok jeg eksamen
"med utmerkelse". Men utmerkelse er en ting; brokk er noe helt annet. Jeg har en
gang sett professoren operere en inneklemt brokk. Han opererte, og jeg satt og så på
i auditoriet. Slik var det…"
"Det forsvunne øyet" handler om en ettåring, som ble bragt til sykestuen, og hadde
bare ett øye. Istedenfor det andre sto det frem under de tynne spente øyelokkene en
gul ball, så stor som et lite eple. Legen tenker- er det sarkom og vil skjære ut
hevelsen . Moren tillater det ikke, da hun påstår, at dagen før var øyet på plass., og tar
med seg barnet. En uke senere kommer hun tilbake med et smilende barn, som har to
øyne En kjempe stor verkebyll utgående fra nedre øyelokk har tømt seg og dekket
over øyet. Legen- i starten av sitt andre tjenesteår- måtte konkludere med at det er
viktig å vise tilbakeholdenhet og ydmykt lære seg nye ting!

En av novellene - "Morfin" - er sannsynligvis en selvbiografisk beretning og gir en
troverdig tegning av det helvete som kreves
for å komme ut av misbruket. Bulgakov
klarte det. Arbeidsbelastningen var enorm,
det var dager da han tok i mot 110 pasienter
fra kl. ni om morgenen til åtte om kvelden.
Opptegnelser sier at i løpet av første året har
han tatt i mot 15 613 pasienter, har hatt 200
inneliggende i den lille sykestuen og bare
seks av dem døde.
"Hundehjertet", også oversatt til norsk, er
en kort, satirisk roman med innslag av
science fiction og er meget aktuell i vår tid.
Mikhail Bulgakov (1891-1940)
Riktignok var den store kirurgen Filipp
Filippovits metoder for å skape et menneske
fra en hund mindre kompliserte enn dagens genetiske metoder, som Crispr - med
varig endring av genetiske materialet. Professoren i boken drev med transplantasjoner av menneskets hypofyse til hund- og lykkes! Resultatet blir et monster, og
skaperen oppsummerer:
"Fanden ta meg…. Her har jeg jo sittet i fem år og pirket ut vedheng fra hjerner… De vet hva for et arbeid det har vært- helt ubegripelig. Og nå må man spørre seg- til hvilken nytte? Bare for en vakker dag å kunne forvandle en nusselig
hund til noe så ufyselig at hårene reiser seg på hodet på en!"
Etter to års virksomhet i provinsen, reiser Bulgakov tilbake til fødebyen, åpner
privat praksis, men den kaotisk politisk situasjon krever stadig mobilisering av
alle leger, og på slutten av 1919 beslutter han å gi opp sin medisinske virksomhet.
Han ble også selv alvorlig syk med tyfus,
Hans viktigste verk, "Mesteren og Margarita" regnes som en av verdenslitteraturens
betydningsfulle verker. Romanen bygges opp som et middelaldersk mysteriespill,
løper langs tre linjer, med streng logisk samhørighet med hverandre: fantasi, realitet
og filosofi. Den ene tråden er satirisk fremstilling av 30-årens Moskva , mens den
andre er Mesteren og Margaritas vidunderlige kjærlighetshistorie. Den tredje, og
filosofiske, er en liten roman i romanen, som gjennom sammenstøtet mellom
Pontius Pilatus og Jesus viser konflikten mellom makt og godhet. Boken var
forbudt, men ble spredt som undergrunnslitteratur og første gang publisert i 1968
i sterkt sensurert form.
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Et utvalg av Mikhail Bulgakovs bøker

Han har skrevet flere teaterstykker og arbeidet som regissør. Myndighetene har
tilintetgjort hans verker, likevel ble ett eksemplar bevart som underjordisk litteratur og han skrev sin store roman flere ganger på nytt. Boken kom ut første gang
25 år etter hans bortgang. Bulgakov døde i 1940, etter mange års sykdom, bitter,
desillusjonert og nesten blind. I samme alder og av samme sykdom som faren av
nyresvikt - som sannsynligvis skyldtes cystenyrer. Året før skrev han i ett brev til
sin ungdomsvenn:
"Mot slutten av mitt liv har jeg hatt en skuffelse. I terapeutisk medisin. Jeg vil ikke
kalle legene mordere, det ville være altfor strengt, men jeg kaller dem nonchalante, ubegavete (hacks). Det finnes unntak, selvfølgelig, men sjelden. Med tiden vil
man le av vår terapeutiske medisin som man gjør av Moliers doktorer."
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Reflekser
Æresretter, nazisme og norsk nevrologi
Av Ragnar Stien
I Axonet nr 3, 2018 finner vi en meget lesverdig artikkel om Andre Bjerke og hans
alkoholisme skrevet av Vidar Gundersen. Han og Axonets redaktør tar begge et oppgjør med Forfatterforeningens landssvikerstempel på Bjerke fordi han hjalp sin far
med en oversettelse av en bok som senere ble utgitt på et nazistisk forlag. Vi synes i
dag at terskelen for å bli "dømt" var meget lav, men tiden var også preget av revansjelyst og kanskje også egenmarkering av "riktige" holdninger. Mange fagsammenslutninger hadde tilsvarende "æresretter" som Forfatterforeningen - også Den norske
lægeforening. Hos Lægeforeningen het utvalget: "Gruppen til å vurdere uverdig
holdning" og hadde fem medlemmer. Tallene som følger, er ikke kvalitetssikret (det
betyr mange timer i Riksarkivet!), men de gir et uttrykk for omfanget av reaksjonene.
129 leger ble ekskludert fra Lægeforeningen fordi de hadde vært medlemmer
av Nasjonal Samling. Disse legene fikk også sine saker vurdert ved de vanlige domstolene. 26 medlemmer ble ekskludert fordi de trofast hadde betalt medlemsavgift og
lisensavgift til Legeforbundet. Da nazistene oppløste Lægeforeningen, dannet de det
kommissarisk ledete Legeforbundet som alle offentlig ansatte leger var forpliktet til
å være medlemmer av. Det utgikk umiddelbart paroler om at man ikke skulle melde
seg inn og slett ikke betale avgift. "Parolebrudd" ble da anset som en alvorlig forseelse
i 1945. 16 medlemmer fikk reprimande (den mildeste form for reaksjon) og 79 fikk
sakene henlagt uten videre forføyninger. Karakteristikkene av enkelte av de vurderte
sier noe om stemningen i 1945: "Utpreget streber", "omgåttes tyskere", "har tidligere
vært sinnsyk" og "i den siste tid kraftig roer".
Har så Norsk nevrologisk forening noen skjeletter i dette skapet? Jeg tror vi kan
svare et rungende nei. NNF hadde bare ett medlem som også var medlem av
Nasjonal Samling, men da riktignok fra stiftelsen av NS i 1933: Okkupasjonstidens
medisinaldirektør, spesialist i nevrologi Thorleif Dahm Østrem (1892-1980). Han
ble dømt til fire års straffarbeid for samarbeid med fienden noe han meget forbitret,
i artikler i "Farmand" og "Anders Langes avis", mente var en urettferdig dom og uten
grunnlag. Han mente også at ekskluderingen fra Lægeforeningen, og NNF, var uten
rettslig grunnlag fordi foreningene ikke hadde noen eksklusjonsparagraf.

Østrem viste seg aldri etter 1945 i noen
faglig nevrologisk sammenheng.
To av Norsk nevrologisk forenings stiftere
ble faktisk kritisk vurdert. Professor
Georg Herman Monrad Krohn (18841964) var dekanus for det medisinske
fakultetet under hele okkupasjonen.
I Universitetets kollegium var det to fraksjoner: En "samarbeidsgruppe" som gikk
inn for samarbeid med myndighetene,
først og fremst den kommissariske rektor,
Adolf Hoel, og statsråden, Ragnar
Skancke. En annen gruppe, "aktivistene", Professor Georg Herman Monrad Krohn
gikk mot alt samarbeid og støttet heller (1884-1964)
provokasjoner. Dekanene Monrad Krohn
og Solberg (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) var forgrunnsfigurene i "samarbeidsgruppen". Etter krigen ble denne gruppen anklaget for
unasjonal adferd, noe som avstedkom et langt forsvarsskriv – åpenbart ført i
pennen av Monrad Krohn. Kritikken mot de samarbeidsvillige dekanene førte
ikke frem, Monrad Krohn ble renvasket, og han ble også oppnevnt som sakkyndig i rettsaken mot Quisling.
Knut Zeiner-Henriksen (1884-1968) var også en av de fem stifterne av NNF.
Han ble gransket fordi han det første året etter Lægeforeningens oppløsning
hadde betalt kontingent til Legeforbundet. Han forsvarte sitt "parolebrudd" med
at han ikke helt hadde fått med seg at mottageren av hans innbetaling var noen
annen enn Lægeforeningen. Han ble knapt trodd, men fikk bare en reprimande.
Den siste var en medisinsk student, en senere meget aktet nevrolog, som i 1943
etter Universitetets stengning, hadde forespurt Medisinaldirektoratet om det var
mulig å fortsette studiene i Tyskland. Dette ble ikke oppfattet som graverende og
saken ble henlagt uten videre kommentarer.
Det kan godt hende at noen av de legene som fikk reaksjoner for "uverdig
holdning" under okkupasjonen, burde fått en unnskyldning. Norsk nevrologisk
forening behøver ikke å bekymre seg. Østrems sak er spikret av en rettskraftig
dom i Høyesterett. Ettermælet til Monrad-Krohn og Zeiner-Henriksen står seg
utmerket selv med beskyldningene fra 1945.
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Quiz

???

Løsning på nevrolitterær quiz nr. 28
I quiz nr. 28 presenterte vi en oppgave etter forslag fra Mathas Rake, der vi mente vi var
snille ved å gi flere sentrale hint: Vi anslørte at originalspråket var engelsk, nevnte at forfatteren har oppnådd en "svært stor anerkjennelse" i senere år, og understreket at vi ba
om "tekst" snarere enn "bok". I teksten møtte vi en datters beskrivelse av sin mor med
tidlig debuterende Parkinsons sykdom:

My mother, during this summer, would have been forty-one or forty-two years old, I
think, somewhere around the age that I am now. Just her left forearm trembled. The hand
trembled more than the arm. The thumb knocked ceaselessly against her palm. She could,
however, hide it in her fingers, and she could hold the arm still by stiffening it against her
body.
Alice Munro er en kanadisk novelleforfatter som fikk Nobelprisen i litteratur i 2013.
Utdraget er hentet fra novellen "The Ottawa valley". Dessverre fikk Axonet initialt ikke
inn et eneste løsningsforslag på denne oppgaven! Ble noveller for smalt, eller har
Axonets lesere helt mistet appetitten på quiz? Redaktør og quizmaster ser med stor
bekymring på dette forfallet...
I fortvilelse satte imidlertid Axonet etterhvert ut et strategisk plassert rykte på
Nevrologisk poliklinikk, OUS, om at oppgaven sto uløst, slik at veien lå åpen for en
enkel quiz-seier uten tidspress. Dermed våknet gjengangeren Arnstein Sekse fra dvalen
og fikk sendt inn nummerets eneste svar. Han kom frem til Alice Munro, men bommet
dessverre på novellen, der han satset på "The Peace of Utrecht".
Likevel heder og ære til Arnstein Sekse, som i tillegg premieres med å få sitt oppgaveforslag brukt i nevrolitterær quiz nr. 29. Men da kan han ikke svare selv - så dermed blir
det opp til dere andre lesere å våkne opp fra deres katatone tiltand av nevrolitterær fatigue
eller agnosi!

Nevrolitterær quiz nr. 29
I quiz nr. 29 skal vi til en roman vi vil tro mange norske nevrologer har lest, der en
nevrokirurg kommer ut av en truende situasjon ved å stille en nevrologisk lyndiagnose.
Det kan absolutt diksuteres hvor realistisk denne passasjen er. Finnes det egentlig nevrokirurger med så stor detaljkunnskap om nevrologiske tilstander som vanligvis ikke skal
opereres? Og ser man virkelig verden gjennom de diagnostiske brillene, helt ned til
betraktninger om nivåene av GABA i hjernen, selv når man trues på livet?
Vel, slik er hvertfall hovedpersonen her:

...the pressures of the past week won't release him from the habits, the intellectual game
of diagnosis. The phrase is, a false sense of superiority, Yes, it can be down to a slight
alteration in character, preceding the first tremors, somewhat short of, a little less
disabling than, those other neurological conditions - grandiosity, delusions of grandeur...
...there remains in a portion of his thoughts a droning, pedestrian diagnostician who
notes poor self-control, emotional liability, explosive temper, suggestive of reduced levels
of GABA among the appropriate binding sites on striatal neurons... ...a gaze that can't be
shifted unless he moves the whole of his heavy shaven head. His face is alive with small
tremors that never quite form into an expression...
Hvilken forfatter, hvilken bok, og hvilken nevrologisk sykdom?
Her foventes det svar om den nevrolitterære quizen i det hele tatt skal overleve! Så løp og
skriv, førstemann med riktig svar til lasse.pihlstrom@gmail.com.

Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi
Om man ønsker eksemplarer av Veileder i akuttnevrologi,
kan man ta kontakt med: Gro Owren Nygaard,
UXGRYG@ous-hf.no
Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis bestilling, slik at den
som tar kontakt tar ansvar for å fordele til sin avdeling.

ALS-nettverksmøte, 27. - 28. august 2019
Akershus universitetssykehus arrangerer det fjerde nasjonale ALS-nettverksmøtet på Holmen Fjordhotell 27. – 28. august 2019.
Dette er en viktig møteplass for alle som arbeider med ALS-pasienter.
Påmeldingen er nå åpen.
For mer informasjon og påmelding:
www.kompetansebroen.no/kurs/als-nasjonalt-nettverksmote-2019/
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Vi gratulerer
De mange gratulasjonene som er knyttet til ulike høydepunkter under
Nevrodagene 2019, finner du lenger frem i bladet. Ellers må vi minne om
at den som ønsker oppmerksomhet om disputaser, priser, jubiléer og andre
gratulasjoner, må sende inn tekst og bilder til Axonets redaktør!

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

Underholdende glimt fra norsk nevrologi
ønskes til NNFs jubileumsbok
I forbindelse med Norsk nevrologisk forenings 100-årsjubileum i 2020 skal
det lages en illustrert bok for et bredt publikum om fagets og foreningens
historie. Vi ønsker at boken skal speile mangfoldet i norsk nevrologi gjennom
tidene og i hele landet og samtidig være underholdende og interessant for den
generelle leser.
Vi inviterer med dette alle medlemmer som kunne tenke seg å bidra, til å sende
inn korte tekster om morsomme anektoder, spesielle personer eller 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.
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Fotoutstillingen
som vil fjerne
fordommer
Besøk prosjektet PS jeg har MS, et samarbeid
mellom MS-forbundet og Merck.
Utstillingen vil stå ved inngangen til
Varemessen i Lillestrøm under EAN
29. juni - 2. juli.
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