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Redaktørens 
hjørne

Kjære kolleger!

Det er vår i Nevro-Norge, og Axonet fyrer igjen sine aksjonspotensialer ut i med-
lemsmassens grå substans. Ivrige lesere synes kanskje ventetiden har vært lang?
Hvertfall er det slik at det tidligere kom to nummer av Axonet i vårsemesteret og ett
på høsten. Men i 2017 ble dette endret, fordi den sentrale kongressen European
Academy of Neurology nå arrangeres sent i juni. Mange kolleger reiser dit og 
genererer billedstoff til den kulørte nevropresse, som det blir uråd å få publisert før
sommerferien. Vi trykker derfor nå et vårnummer som skuer tilbake på Nevro-
dagene, et høstnummer som kan mimre om EAN og eventuelt Vårmøtet, og til slutt
et julenummer.

Endel av stoffet i spalten Nevrolognytt vil mange lesere ha kommet borti på
Facebook, Twitter eller nevrologi.no for lenge siden. Men i strømmen av informasjon
på skjermen går det fort. Det trykte Axonet har en roligere rytme, og forhåpentligvis
har noen av dere glede av å dvele ved navn og blider på en litt annen måte med det
fysiske bladet i hånden. 

Videre kan denne utgaven av Axonet også by på en historisk, farmakologisk og 
nevrolitterær innføring i temaet nervegass, selvopplevde nevrologiske utfall etter
deltakelse i verdens lengste skirenn og skarpe iakttakelser av nevrologiske symptomer
hos Charles Dickens. Disse tekstene er signert noen av Axonets mest trofaste bidrags-
ytere, som fortjener stor takk for sin innsats! Samtidig er jeg sikker på at flere 
kolleger sitter på stoff som kunne egnet seg godt i dette bladet - enten det er rapporter
fra det som rører seg i fagmiljøet, personlige meninger og refleksjoner, nevrokultu-
relle tekster, gratulasjoner eller bilder. Så være ikke sjenerte! Husk at Axonet ikke
kan fyre med mindre det kommer inn tilstrekkelig med eksitatoriske impulser på
epostadressen: lasse.pihlstrom@gmail.com. 

God vår og sommer!
Beste hilsen, Lasse

lasse.pihlstrom@gmail.com
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Vi håper en slik pris kan stimulere formidlingsarbeidet i vårt fagmiljø. Vi arbeider 
nå sammen med medierådgiver tilknyttet Hjernerådet hvor det legges opp til at kolleger
presenterer hjernehelsestoff i media. I forbindelse med Nevrodagene ble det gjort ekstra
innsalg av de mest medievennlige sakene og det var oppslag i bl.a. TV2, Dagbladet, P4 og
Dagens medisin. Vi har mange gode formidlere i vårt miljø, to som utmerket seg ekstra
under årets Nevrodager var Marte Syvertsen og Espens Saxhaug Kristoffersen som fikk
prisen for henholdsvis beste foredrag og beste poster.

Det jobbes veldig godt for å styrke nevrologien lokalt mange steder, for eksempel i Helse
Midt Norge. Jeg var nylig invitert til Vestnes der nevrologisk avdeling i Møre- og Romsdal
hadde fagdag for å diskutere nevrologifaget og samarbeid med hjernehelsestrategien og 
generalplanen som utgangspunkt. Det er bra å se hvor godt det jobbes med avdelingssjef
Åse Hagen Morsund i spissen for å drive nevrologisk avdeling både i Ålesund og Molde.
Tverrfaglig poliklinikk for hodepine og en god fordeling mellom sykepleier og lege når det
gjelder epilepsi er noen av feltene det er verdt å trekke fram. Sistnevnte er også nevnt spe-
sielt i hjernehelsetrategien. Også nord i Trøndelag er det skjer det mye som jeg synes alle
kan merke seg. Etter lengre tids arbeid blir det endelig nevrologisk vakt i Namsos.
Avdelingsoverlege Stephan Schüler har etter påtrykk fra St. Olavs Hospital, fagledernett-
verket i Helse Midt og NNF endelig fått Helse Midt til å styrke vaktberedskapen for nevro-
logi. Det er nå etablert rådgivningstelefon 24/4 og planlagt ordinært vaktsystem fra i høst.
Det er tilført en ny LIS-stilling. Dette var et etterlengtet løft for nevrologien i denne delen
av Trøndelag. Stephan Schüler fortjener honnør for å ha jobbet så godt for dette i lang tid. 

Midt i Oslo er det også behov for å styrke av nevrologisk helsetjeneste. Både ved
Lovisenberg og Diakonhjemmet er store sykehus, men har svært begrenset tilgang på
nevrolog. I forbindelse med konseptfase for det nye OUS er det nå muligheter for å legge
planer for å styrke nevrologi-tilbudet også for sektorsykehusene slik at pasienter som 
legges inn på disse sykehusene og viser seg å ha nevrologisk sykdom kan sikres optimal
helsetjeneste. Tiden er moden for å skifte ut gårdagens nevrologiske tilsynstjeneste med
en mer moderne og tilgjengelige nevrologisk helsetjeneste ved disse sykehusene. 

Bergen hadde i fjor besøk av to afrikanske nevrologer i forbindelse med WFN
Department Visit Program. Nå har henvendelsen om neste besøk kommet, og Trondheim
ved ny avdelingsjef, Christian Samsonsen vil ta ansvar for det neste besøket som er plan-
lagt i 2019. NNF-styret setter stor pris på at avdelingene bidrar så godt inn i dette WFN-
ledede programmet. 

Det nærmer seg årets EAN-kongress i Lisboa. Vi oppfordrer flest mulig til å delta, spesielt
alle norske representanter i fagpanelene. Når det gjelder EAN2019 er hovedtema bestemt –
det blir nevroinflammasjon. NNF med den lokale organisasjonskomiteen for 2019 har egen
stand i Lisboa for å bleste om kongressen i Oslo. Håper alle NNF-medlemmer som er på
kongressen kommer innom standen!

God sommer til dere alle!
Vennlig hilsen
Anne Hege

Ledeŕ n har ordet

 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Hjernehelse og nevrologi er på dagsorden i stadig økende grad, noe statssekretær Anne
Grethe Erlandsens åpningsforedrag på Nevrodagene om Europas første nasjonale hjerne-
helsestrategi ga en tydelig bekreftelse på. Med presentasjonen av nasjonale tall for omfanget
av hjernesykdommer i "Global burden of disease"- prosjektet ved professor Lars Jacob
Stovner ble dette enda tydeligere belyst. 

Helse- og omsorgsdepartementet har jobbet effektivt og fått til en vidtfavnende strategiplan
for hjernehelse. Den er ambisiøs og omtaler både forebygging, brukerorientert helsetjeneste,
pasientforløp samt forskning og innovasjon. Den inneholder mye om hva som bør gjøres,
men er ingen handlingsplan. Selv om vi gjerne hadde sett at planen inneholdt enda mer om
kompetansen i spesialisthelsetjenesten og at helsetjenesten for barn med hjernesykdommer
var mer omtalt, er dette et veldig godt utgangspunkt for handlingsplanen som
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av HOD å utarbeide innen november. Det at handlings-
planen er ferdig såpass sent på året betyr imidlertid at tiltakene ikke vil komme på budsjet-
tet for 2020. Strategiplanen skal gjelde for 2018 til 24. For at ikke alle bevilgningene skal
vente helt til 2021, jobber vi nå opp mot Stortinget for at noen av de skisserte tiltakene i
strategiplanen får finansiering fra 2019. Hjernerådet har sørget for oversettelse til engelsk
slik at den blir godt tilgjengelig også internasjonalt. En rekke aktører har vist interesse,
blant annet European Brain Council og EAN. Det er allerede bestemt at den blir et tema
under EAN2019. 

Under Nevrodagene ble en rekke aktuelle faglige problemstillinger belyst; sånn som rituxi-
mab-behandling ved MS, avansert tverrfaglig hodepinebehandling, ny anfallsklassifika-
sjon og retningslinje for epilepsi, overgangen fra pediatrien til voksennevrologien, trom-
bektomi og andre nyheter innen hjerneslag, utbrenthet, plastikkirurgisk behandling etter 
facialisparese, nevrooftalmologi, ParkinsonNet og Spinraza for å nevne noen. Styret vil takke
alle foredragsholdere og for oppslutningen fra alle møtedeltakere under Nevrodagene som
sammen bidrar til å skape denne viktige møteplassen. Ikke minst er vi svært takknemlige
for at Nevrobandet ”Nerver” med Jan Frich, Are Brean, Frank Becker og Lasse Pihlstrøm
og festkomitéen ved Agnes Hochnowska, Elin Dahl, Leif Andre Oksum, Ida Bakke nok
en gang sørget for så hyggelige og morsomme rammer for årsfesten. Med festkomité-
medlemmene fra årsfesten i 1988, Astrid Edland og Einar Kinge som ledet an polonesen
var 30-årsfeiringen og med ulike tilbakeblikk til 1988 ble det en flott 30-markering.

NNFs nyopprettede formidlingspris ble delt ut under Nevrodagene. De verdige vinnerne
Kaja Nordengen, Espen Dietrichs, Leif Gjerstad, Ragnar Stien og Johan A. Aarli har vist
glitrende formidlingsarbeid gjennom mange forskjellige kanaler. NNF ønsker med denne
prisen å styrke og honorere formidlingsarbeid som er nødvendig for at dette feltet skal
komme enda tydeligere på dagsorden. 
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Nevrolognytt

Nevrodagene 30 år!

Glimt fra ingeniørenes hus

Epileptologene Hennig og Nakken
identifiserer seg med skøyeren Albert. 

NNF-leder Anne Hege Aamodt åpner de 30. Nevrodager! 

NNF-leder Anne Hege Aamodt skaffer oppmerksomhet
om hjernehelse på "God morgen, Norge" på TV2 under
Nevrodagene. 

Årsmøtet valgte nytt styre og takket avtroppende styrerepresentanter for flott og viktig innsats. Fra venstre: Kristian
Lundsgaard Kraglund (påtroppende), Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk (påtroppende), Michaela Gjerstad
(påtroppende), Kjell Morten Myhr (avtroppende), Kari Anne Bjørnarå (avtroppende), Geir Slapø (avtroppende), Ida
Bakke, Kashif Faiz og Guttorm Eldøen (avtroppende). Nytt styremedlem Julia Sønnervik var ikke tilstede på bildet. 

NNF-leder Anne Hege Aamodt, leder i Norsk hodepineselskap Anne Christine Poole og professor og
leder for Dansk Hovedpinecenter Rigmor Jensen, som holdt foredrag om erfaringer fra tverrfaglig
hodepineklinikk i Danmark.



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

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

Novartis forskningsstipend innen MS og hodepine ble tildelt Rune Høglund, Akershus universitetssykehus og 
Espen Saxhaug Kristoffersen, Akershus universitetssykehus. På bildet Rune Høglund og Espen Saxhaug
Kristoffersen sammen med Mary Jørgensen (Novartis) Nils Erik Gilhus (stipendkomité).

Novartis-stipender

Monrad Krohn-prisen

Norsk nevrologis høyeste utmerkelse, Monrad-Krohn-prisen, gikk i år til Lars Thomassen og David Russel for 
deres fremragende forskningsarbeid innen hjerneslag. På bildet er prisvinnerne flankert av styreleder Anne Hege
Aamodt og komitémedlem Espen Dietrichs. 

Vinner av årets kasuistikkonkurranse ble Eline Dahl-Hansen fra Drammen sykehus.

Vinnere og priser på Nevrodagene 2018

Kasuistikk-konkurransen 
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Beste muntlige presentasjon  

Marte R. Syvertsen fra Drammen fikk prisen for beste
muntlige presentasjon med foredraget "Sosiale vansker
ved juvenil myoklon epilepsi"

Beste posterpresentasjon  

Prisen for beste poster gikk til Espen Saxhaug
Kristoffersen for posteren "Hodepinerelatert 
livskvalitet før og etter seponering av medikamenter 
ved medikamentoverforbrukshodepine". 

NNFs nyopprettede formidlingspris gikk til Leif Gjerstad, Kaja Nordengen, Ragnar Stien og Espen
Dietrichs, samt Johan A. Aarli (ikke avbildet).

Formidlingspris

Sanofi-Genzyme MS-forskningsspris ble tildelt Tone Berge, her sammen med Anne Lise Hestvik fra Sanofi
Genzyme og priskomiteens leder Nils Erik Gilhus.

Sanofi-Genzyme-prisen

Octapharma-prisen

Octapharmas pris for nevromuskulært forskningsarbeid gikk til Trine Popperud, her avbildet med Nils Erik Gilhus
fra priskomitéen. 
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Glimt fra Nevrofesten 2018

God stemning på Nevrofesten, som i år ble holdt på SAS-hotellet.

Nevrofest komiteen. Fra venstre: Ida Bakke, Agnes Hochnowska, Elin Dahl og Leif-Andre Oksum. Einar Kinge og Astrid Edland, veteraner fra tidligere
års festkomitè. 

Bandet Nerver underholdt i år som i fjor. Fra venstre Franck Becker, Are Brean, Lasse Pihlstrøm og Jan Frich. 

Styreleder og "nevrodronning" Anne Hege Aamodt 
holder tale på årfesten.

Inger Marie Skogseid og Torleif Svendsen demonstrerer
jubileumsbrillene festdeltakerne fikk utdelt i anledning
Nevrodagenes 30-årsfeiring.
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Lansering av Nasjonal hjernehelsestrategi

Blomster til tidligere leder av Hjernerådet Hanne Harbo, NNF-leder Anne Hege Aamodt, statsråd Bent Høie og
nåværende leder av Hjernerådet Henrik Peersen etter lanseringen

Professor og tidligere leder av Hjernerådet
Hanne Harbo ga en oversiktsforelesning om
nevroforskning.

Lanseringen gikk av stabelen i auditoriet Rotunden på
Domus Medica i Oslo, der tilhørerne kunne høre innlegg fra
politikere og fagpersoner og bla i det nye strategidokumentet.  

Helseminister Bent Høie fikk omvisning i lokalene til
Forskningsenhet for nevrofag ved OUS og ble intervjuet 
av TV2 i laboratoriet. 

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, samt seniorrådgiverne Siv Lunde og Odd Bakken har vært meget sentrale
i utarbeidelsen av strategiplan for hjernehelse. Til venstre NNF leder Anne Hege Aamodt.
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G     DKJENT

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: 1 ml inneh.: Okrelizumab 30 mg, natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, trehalosedihydrat, polysorbat 20, 
vann til injeksjonsvæsker.1 Indikasjoner: -
tiske funn. Behandling av voksne med tidlig primær progressiv multippel sklerose (PPMS) mht. sykdomsvarighet og grad av funksjonssvikt, og bildediagnostiske funn som er 

Dosering: Preparatnavn og batchnummer skal registreres i pasientjournalen. Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist med 
erfaring i diagnostisering og behandling av nevrologiske tilstander. Egnet medisinsk utstyr for håndtering av alvorlige reaksjoner, f.eks. infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR), skal 
være tilgjengelig. Premedisinering mot IRR: Premedisinering med følgende legemidler skal gis før hver enkelt okrelizumabinfusjon: 100 mg metylprednisolon (eller tilsv.) i.v. ca. 
30 minutter før og antihistamin ca. 30-60 minutter før. Premedisinering med antipyretikum (f.eks. paracetamol) ca. 30-60 minutter før hver okrelizumabinfusjon kan vurderes i til-
legg. Innledende dose: 600 mg gis som 2 separate i.v. infusjoner, først 300 mg, deretter 300 mg etter 2 uker. Infusjonshastighet: 30 ml/time i 30 minutter, økes med 30 ml/time 
hvert 30. minutt til maks. 180 ml/time. Infusjonsvarighet ca. 2,5 timer. Påfølgende doser: Enkeltstående i.v. infusjoner på 600 mg hver 6. måned. 1. dose på 600 mg skal gis 6 
måneder etter 1. infusjon av innledende dose. Infusjonshastighet: 40 ml/time i 30 minutter, økes med 40 ml/time hvert 30. minutt til maks. 200 ml/time. Infusjonsvarighet ca. 3,5 
timer. Doseringsintervall minimum 5 måneder. Justering av infusjon ved IRR: Ved tegn til livstruende eller invalidiserende IRR, som akutt overfølsomhet eller akutt respiratorisk 
distress-syndrom, avbrytes infusjonen umiddelbart og nødvendig behandling gis. I slike tilfeller skal okrelizumab seponeres permanent. Ved alvorlig IRR (som dyspné) eller 
symptomer som er sammensatt av rødme, feber og smerte i halsen, avbrytes infusjonen umiddelbart og symptomatisk behandling gis. Infusjonen skal kun gjenopptas når disse 
symptomene ikke lenger er til stede, og innledende infusjonshastighet skal tilsvare halvparten av hastigheten da reaksjonen oppsto. Infusjonsjustering er ikke nødvendig ved 
påfølgende nye doseringer, med mindre IRR oppstår. Ved lett til moderat IRR (som hodepine), skal infusjonshastigheten reduseres til halvparten av hastigheten da reaksjonen 

doseringer, med mindre IRR oppstår. Doseendringer: Dosereduksjon anbefales ikke. Glemt dose: Utelatt infusjon skal gis så raskt som mulig, ikke vent til neste planlagte dose. 
Behandlingsintervallet på 6 måneder (minimum 5 måneder) bør opprettholdes mellom dosene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke 
undersøkt. Doseendring forventes ikke å være nødvendig. Ingen erfaring ved moderat til alvorlig nedsatt lever-/nyrefunksjon. Barn og ungdom 0-18 år: Sikkerhet og effekt ikke 
fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes før bruk. Fortynnes i en infusjonspose med 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid, til ca. 1,2 mg/ml (300 mg/250 ml eller 

Administrering: Oppløsningen skal være romtem-
perert. I.v. infusjon via en separat slange. Skal ikke gis som støtdose/bolus. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pågående aktiv infeksjon. Alvorlig immun-
kompromitterte pasienter. Kjente aktive maligniteter. Forsiktighetsregler: IRR: Symptomer kan oppstå i løpet av enhver infusjon, men er hyppigst rapportert under 1. infusjon. 
Kan oppstå opptil 24 timer etter infusjon. Før infusjon: Egnede ressurser for håndtering av alvorlige reaksjoner, som alvorlig IRR, overfølsomhetsreaksjoner og/eller anafylaktiske 
reaksjoner, skal være tilgjengelig. Hypotensjon kan oppstå under infusjon som symptom på IRR. Behandling med antihypertensiver skal vurderes å opphøre i 12 timer før og 
under infusjon. Pasienter med hjertesvikt i anamnesen (NYHA III/IV) er ikke undersøkt. Premedisinering reduserer hyppighet og alvorlighetsgrad av IRR. Under infusjon: Nødven-
dige tiltak ved alvorlige lungesymptomer som bronkospasmer eller forverring av astma: Infusjonen avbrytes umiddelbart og permanent, symptomatisk behandling gis, og pasi-
enten overvåkes inntil lungesymptomene har opphørt, da innledende forbedring av kliniske symptomer kan etterfølges av forverring. Symptomer på overfølsomhet kan være 
vanskelig å skille fra IRR. Ved mistenkt overfølsomhetsreaksjon skal infusjonen stanses umiddelbart og permanent. Etter infusjon: Symptomer på IRR skal kontrolleres i minst 1 
time etterpå. Pasienten bør advares om at IRR kan oppstå opptil 24 timer etter infusjon. Se også doseringsveiledning ved IRR. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreak-
sjoner kan oppstå under enhver infusjon, men vanligvis ikke i løpet av 1. infusjon. Ved symptomer som er mer alvorlige enn før eller nye alvorlige symptomer ved påfølgende 
infusjoner, skal mulig overfølsomhetsreaksjon vurderes. Infeksjon: Administrering utsettes ved aktiv infeksjon, inntil denne er ferdig behandlet. Immunstatus bør kontrolleres før 
behandling. Ved PPMS har pasienter med svelgevansker høyere risiko for aspirasjonspneumoni, og okrelizumab kan øke risikoen for alvorlig pneumoni ytterligere. Pneumoniut-
vikling krever umiddelbar handling. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Risiko for PML kan ikke utelukkes. Vær oppmerksom på tidlige symptomer på PML, inkl. nye 
tilfeller eller forverring av nevrologiske symptomer, da disse kan ligne på MS. Ved mistanke om PML, skal behandling avventes. Vurder evaluering som inkluderer MR-undersøkel-
se, fortrinnsvis med kontrastvæske (sammenlignet med MR før behandling), bekreftende testing for JCV i cerebrospinalvæsken, samt gjentakelse av nevrologiske tester. Behand-
lingen avbrytes permanent ved bekreftet PML. Reaktivering av HBV: Reaktivering, i noen tilfeller til fulminant hepatitt, leversvikt og død, er sett ved behandling med andre an-
ti-CD20-antistoffer. HBV- screening iht. lokale retningslinjer anbefales før oppstart. Ved aktiv HBV-infeksjon bør ikke okrelizumab gis. Pasienter med positiv serologi (dvs. 
HBsAg- og HBcAb+), bærere av HBV (HBsAg+) bør konsultere en ekspert på leversykdom før oppstart, samt overvåkes og følges opp etter lokal medisinsk praksis for å forebygge 
reaktivering av hepatitt B. Malignitet: Økt antall maligniteter (inkl. brystkreft) er sett hos pasienter behandlet med okrelizumab. Forekomsten er imidlertid som forventet i forhold 
til bakgrunnsraten i en MS-populasjon. Individuelt nytte-/risikoforhold bør vurderes ved kjente risikofaktorer for malignitet og ved aktiv overvåkning for tilbakefall av malignitet. 
Pasienter med kjent aktiv malignitet skal ikke behandles. Standard brystkreftscreening iht. lokale retningslinjer bør følges. Alvorlig immunkompromitterte pasienter: Skal ikke 
behandles før tilstanden er bedret. Ved andre autoimmune tilstander kan samtidig behandling med andre immunsuppressiver resultere i økning av alvorlige infeksjoner, inkl. 
opportunistiske infeksjoner, f.eks. atypisk pneumoni og pneumocystis jirovecii-pneumoni, varicellapneumoni, tuberkulose og histoplasmose. I sjeldne tilfeller er infeksjonene fa-
tale. Faktorer forbundet med risiko for alvorlige infeksjoner: Høyere doser enn anbefalt, andre komorbiditeter og kronisk bruk av immunsuppressiver/ kortikosteroider. Det er ikke 
kjent om samtidig bruk av steroider til symptomatisk behandling av tilbakefall er forbundet med økt infeksjonsrisiko. Ved oppstart av okrelizumab etter immunsuppressiv behand-
ling eller oppstart av immunsuppressiv behandling etter okrelizumab, bør det tas hensyn til potensielt overlappende farmakodynamiske effekter. Ved forskrivning bør det tas 

Vaksinering: Sikkerhet av immunisering med levende eller svekket virusvaksine gitt etter okrelizumab 
er ikke undersøkt. Data mangler vedrørende effekt av vaksinering ved samtidig behandling. Svekket eller levende virusvaksine anbefales ikke under behandling og ikke før 

Ekspone-
ring i livmor/vaksinering av spedbarn med levende og levende, svekkede vaksiner: Spedbarn av mødre som er blitt utsatt for okrelizumab under graviditet bør overvåkes for 
B-celledeplesjon, og vaksinasjon med levende og levende, svekkede vaksiner bør utsettes til spedbarnets B-celletall er gjenopprettet. Sikkerhet og tidspunkt for vaksinering bør 
diskuteres med barnets lege. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Ingen legemiddelinteraksjoner forventes via CYP450-enzymer, andre metaboliserende enzymer eller 
transportører. Etter 2 års behandling var andelen pasienter med positive antistofftiter mot S. pneumoniae, kusma, rubella og varicella tilsvarende andelen ved baseline. Andre 
immunsuppressiver bør ikke brukes samtidig med okrelizumab, med unntak av kortikosteroider til symptomatisk behandling ved tilbakefall. Graviditet, amming og fertilitet: 
Fertile kvinner skal bruke prevensjon under behandling og i 12 måneder etter siste infusjon. Graviditet: Unngås under graviditet med mindre potensiell fordel for mor oppveier 
potensiell risiko for foster. Immunglobuliner passerer placentabarrieren. Begrensede data på bruk hos gravide. Data for telling av B-celler hos spedbarn eksponert for okrelizumab 
mangler, og varighet av B-celledeplesjon hos spedbarn er ukjent. Forbigående perifer B-celledeplesjon og lymfocytopeni er sett hos spedbarn født av mødre eksponert for andre 
typer anti-CD20-antistoffer under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen teratogene effekter. B-celledeplesjon i livmor er sett. Reproduksjonstoksisitet er sett i pre- og postnata-
le utviklingsstudier. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i brystmelk hos dyr. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Kvinner bør rådes til å slutte å amme 
under behandling. Fertilitet: Data fra studier i cynomolgusaper viser ingen spesiell risiko for mennesker. Bivirkninger: -
ke studier av MS (RMS og PPMS). Viktigst og hyppigst rapportert er IRR og infeksjoner. Økt forekomst av alvorlige infeksjoner ved RMS mellom år 2 og 3, men ikke i etterfølgen-
de år. Ingen økning ved PPMS. Reduksjon av lymfocytter er i hovedsak grad 1 og 2. Ca. 1% har lymfopeni grad 3. Økt forekomst av alvorlige infeksjoner under redusert lymfocytt-

Undersøkelser: Redusert IgM i blod. Øvrige: Infusjonsrelaterte reaksjoner (innen 24 timer etter infusjon), inkl. pruritus, utslett, urticaria, erytem, rødme, hypotensjon, pyreksi, fa-
tigue, hodepine, svimmelhet, halsirritasjon, orofaryngeal smerte, dyspné, faryngealt/laryngealt ødem, kvalme, takykardi.  Blod/lymfe: Nøytropeni. Infek-
siøse: Sinusitt, bronkitt, oral herpes, gastroenteritt, luftveisinfeksjon, virusinfeksjon, herpes zoster, konjunktivitt, cellulitt. Herpesinfeksjonene er primært lette til moderate. Luftvei-
er: Hoste, katarr. Undersøkelser: Redusert IgG i blod. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring. Høyeste dose testet er 2 g, gitt som 2 infusjoner à 1000 mg 

siste infusjon. En anafylaktoid reaksjon for gadolinium kan ha bidratt til SIRS. Behandling: Infusjonen avbrytes umiddelbart og pasienten observeres for IRR. Egenskaper: Klassi-
 Rekombinant humanisert anti-CD20 monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til CD20-uttrykkende B-celler. Nøyaktige mekanismer er ikke klarlagt, 

men immunmodulering ved å redusere antall/funksjon av CD20-uttrykkende B-celler antas å være involvert. Depleterer selektivt CD20-uttrykkende B-celler via antistoffavhengig 
cellulær fagocytose, antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet, komplementavhengig cytotoksisitet og apoptose. Fordeling: Vd er 2,78 liter. Halveringstid: Konstant clearance: 

Metabolisme: Fjernes hovedsakelig ved katabo-
lisme. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. 
Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, og deretter 8 timer i romtemperatur, med mindre fortynningen er utført under 
aseptiske forhold. Hvis infusjonen ikke kan gjennomføres samme dag, skal gjenværende oppløsning kastes. Pakninger og priser: 10 ml (hettegl.) kr 72608,40. 
Sist endret: 29.01.2018
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  N e v r o l o g n y t t

Seminar i klinisk nevrogenetikk

Professor Henry Houlden fra University College London og Queen Square
i engasjert dialog med medarrangør Jeanette Koht.

Møteleder Lasse Pihlstrøm og ekspertgjest 
Henry Houlden utenfor Rikshospitalet i Oslo.
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Tredje nasjonale møte om endovaskulær 
intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

Fra venstre: Intervensjonsnevroradiolog Ruth Sletteberg, nevrologene Kristian Kraglund, Mare
Ranhoff Hov, Mayank Goyal, Rajiv Advani, Maria Argen, Kristine Stø og geriater Hege Ihle-Hansen. 

Mayank Goyal fra University of Calgary presenterer
for et fullsatt audutorium på Domus Medica i Oslo.



Søk på "cross-country skiing AND neurology" gir 2 treff i PubMed. Andre kombina-
sjonssøk gir også få treff. Hvis "cross-country skiing" søkes på alene er det per i dag
689 treff. På Google var det lettere å finne artikler som beskrev sportsrelatert nevro-
logi og også entrapment av nerver. Blant artiklene jeg fant var det en artikkel som 
viser at toppløperne i Vasaloppet har høyere risiko for ALS enn den øvrige befolk-
ningen bedre, men blant oss skimosjonister er det betydelig lavere risiko.1 En studie
viser også, kanskje ikke overraskende, at ulnaris entrapment kan oppstå etter kraft-
full staking. I tillegg finnes det artikler som viser nerver til underekstremiteter er 
utsatt for entrapment hos sportsutøvere2,3 og blant dem er også suralisnerven beskrevet,
men dette er mere sjeldent.4

Studier blant menn viser at ski har gunstige effekter på helse og dødelighet.5Vi som har
gått mye på ski, er vel ikke uenige i at langrenn har en rekke gunstige helseeffekter,
men at det enkelte ganger kan ta litt av.6 Det å utsette kroppen for trening - og spesielt
ekstreme belastninger - gir plager, og en kasuistikk fra et 24 timers skirenn viser
også avvik på blodprøver med blant annet tretti ganger forøket CK.7

Sportsrelatert nevrologi fikk jeg ny kjennskap til da jeg deltok i verdens lengste skiløp
den 23. mars i år, et ultra-renn på 220 km i nord Sverige mellom Jokkmokk og
Kvikkjokk. Nordenskiöldsloppet er verdens lengste skirenn (https://www.redbullnor-
denskioldsloppet.se/) og toppen av lykke for oss med tidlig ervervet skiencephali.6

Jeg har siden sommeren 2017 trent iherdig
for å kunne delta i dette rennet og lagt ned
mange treningstimer. Siste året har jeg
trent variert mellom rulleskiturer, skiturer,
elghufs, løpeturer, styrketrening, padling
og sykling. Jeg har snakket med langløpere
og en av de viktigste egenskapene er å
kunne gå "billig" og få kroppen enkelt
over på fettforbrenning under langtrening.
Det å få kroppen over på fettforbrenning
skal visstnok være trenbart og sannsynlig-
vis er det store fysiologiske forskjeller
mellom oss. 

En glad skiløper

Skirelatert nevrologi: 
nervus suralis entrapment
etter ultra-langløp

Av Janette Koht

S k i n e v r o l o g i
Registeringer fra pulsklokken under rennet

Jeg visste allerede før jeg meldte meg på løpet at jeg sjeldent går tom for energi og at
jeg kan drive med fysiske aktiviteter over lengre tid uten å måtte spise altfor mye
underveis. Jeg har også før konkurransen trent på å ha det ubehagelig ved å trene 
supertidlig og supersent, trene fastende, trene på å holde jevn høy fart uten å ta inn
mat og drikke, osv. Dette er kun moro for oss som er affisert av sykdommen6! Totalt
har jeg i løpet av denne sesongen tilbakelagt ca 2000 km på langrennski.

Jeg gjennomførte løpet på 19 timer og 41 minutter, noe som er en anstendig tid og en
gjennomsnittshastighet på ca 54 minutter på mila, inkludert en middagspause og andre
småpauser (se bilde 1 fra rennet og figur 1 fra pulsklokkeregisteringer). Jeg hadde en
god følelse under hele løpet selv om det var både tungt og kaldt. Vi hadde nysnø, 
dårlig oppkjørte løyper, trått føre og 10-18 minusgrader, men motivasjonen var god,
kroppen føltes fin. Under rennet hadde jeg ingen spesielle plager, ut over å kjenne at
jeg ble generelt sliten og at det ble vondt under føttene av å holde på så lenge.
Muskelsmerter eller kramper hadde jeg ikke noe av under eller etter løpet. 

Suralisentrapment
Dagen etter løpet hovnet føttene og leggene litt opp og etter 2-3 dager begynte det å
prikke i føttene og huden var nummen (ved hælen og laterale del av foten på over og
undersiden). I tillegg merket jeg at hvis jeg sto på huk eller fikk strekk på leggmus-
kulaturen, så forverret dette plagene og ga prikking på baksiden av leggen, hælen og
lateralt i foten. Jeg fant fort ut at dette ikke er så uvanlig etter langvarig belastning.
Men det er lite tilgjengelig litteratur på entrapment av nerver og lange løp/skirenn o.l..
Min venninne, som også hadde gått løpet, hadde fått nøyaktig de samme plagene. 
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Ved å lese meg opp og etter selvundersøkelse er det suralis nevritt/nervus suralis 
entrapment jeg mener vi har fått begge to. Sannsynlig skademisme er entrapment/
avklemming av suralisnerven etter stor belastning og mye bruk av leggmuskulatur
i.l.a rennet og fysiologiske trange forhold for nerven når den går ut gjennom fiberlag
i nedre del av leggmuskulaturen og også dens overfladiske plassering perifert.
Sannsynligvis må skisko, som er trange, tettsittende sko, også ta noe av skylda for å
klemme av nerven, i tillegg til at ødem i muskulaturen etter løpet bidro til å forverre
inneklemmingen. Etter tre uker har plagene gått delvis tilbake, men jeg har positivt
Tinels tegn over den perifere delen av nerven ved laterale malleol og palpabel og
synlig nervestreng bilateralt (se bilde fra venstre fot). Nummenheten og prikkingen
kommer fortsatt tilbake hvis jeg går med sko, og spesielt pensko. 

Snart er det barbentsesong. Det passer meg fint.
God sommer fra Jeanette

Nerven sees mellom de rød pilene

www.zenicor.no
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 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 2. februar 2018 - Legenes Hus

Til stede: Anne Hege Aamodt, Kjell-Morten Myhr, Geir Slapø, Guttorm Eldøen, 
      Kari Anne Bjørnarå, Kashif W. Faiz og Ida Bakke 
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Ida Bakke 

1-2018: Godkjenning av referat fra styremøtet 24.11.2017
Referatet ble godkjent med mindre endringer.

2-2018: Orienteringssaker 
Økonomi: Økende utgifter til Nevrodagene. Standleie i 2017 kr 520 000. I forhold til budsjett
for 2017 ca 140 000 kr i underskudd. Mindre budsjetterte inntekter fra NevroNEL og Axonet.
Generelt økte utgifter, dyrere drift. Det vil være viktig for NNF å skaffe mer inntekter.

Høringer: Høringer NNF skal besvare:
Endring i forskrift om ansettelse i undervisnings – og forskerstillinger – Kjell-Morten. 
Pakkeforløp psykisk helse og rus – Guttorm.
Forslag til endringer i Førerkort- og yrkessjåførforskriften - Geir.
Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid - Anne Hege.
Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning – Kashif.
Forslag om endringer i kreftregisterforskriften – Geir.

Nettside, sosiale medier: NNF er aktiv på sosiale medier. Flere i styret skal ha tilgang til 
FB-siden for å dele saker og forskning.

Hjernehelsestrategi: Nevropsykiatri og psykiatri hvor biologiske faktorer spiller en rolle 
inkludert, men i definisjon av strategien ikke inkludert alle. Lenke til hjernehelsestrategien i
medlemsmail. Behov for å få større fokus på hjernehelse i media. Oppfordres til å lage flere
lokale nyhetssaker til media.

EAN 2019: Lokal organisasjonskomité er godt i gang med arbeidet. Overordnet tema for
EAN 2019 er «Neuroinflammation – Science. Synergies.»

Spesialistutdanning: Spesialitetskomitéen involvert i arbeidet og vil fortsette arbeidet
gjennom året. På noen av møtene vil også NNF være representert.

3-2018: Nevrodagene 2018
Program: Nevrodagene får mange påmeldinger og det fordeles mellom muntlig presentasjon
og postere. Programforslaget gjennomgås og vedtas. Programmet vil publiseres på FB og i
medlemsmail. Ordstyrere er fordelt.

Forskningspriser/priser: Et firma som tidligere har delt ut pris innenfor forskning på MS har
trukket seg fra forskningspris. Diskusjon rundt årsaker til at de trekker seg der firmaet blant
annet har tatt opp bruk av «off-label» behandling av MS som et problem. Det deles ut flere
forskningspriser, kasuistikkkonkurransen og Monrad-Krohn prisen. Kasuistikkonkurransen
skal også i år ha avstemming via Kahoot. 

Foreningssaker
Årets formidler: Det foreslås å opprette en ny pris som formidler av nevrologi og nevrofag.
Denne trenger ikke å deles ut årlig, men er naturlig å opprette fra og med 2018 som er 
30 årsjubiléet til Nevrodagene.

Jubileum: 30-årsjubileum vil markeres med jubileumsforedrag ved Ragnar Stien og Espen
Dietrichs og også på årsfesten at Nevrodagene arrangeres for 30.gang.
Utstillere: Antall utstillere til nå: 16 firma + to idéele organisasjoner bekreftet. Flere svar
ventes inn, det skal sendes purring. For 2018 er prisen kr 8500 pr dag for utstillerne. Neste år
vil prisen for utstillere økes noe. LMI, registreringsstand: Det følges opp hvilken praksis en
skal ha på dette ved året arrangement.
Årsmøte: Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 6 uker. Innfører ny pris som deles ut på
årsmøtet «Årets formidler».
NevroNEL- innstilling er å øke bidraget til avdelingene til kr 12 000. Forslaget vil legges
frem på årsmøtet.
Årsmelding: Anne Hege utformer denne og sender den på intern høring i styret. 
Møter under Nevrodagene: De planlagte møtene under Nevrodagene er KU, Lokale EAN-ko-
mité og redaksjonsmøte for NevroNEL,
Årsfest: Egen komité arbeider med festen. Egenandel settes til 400 kr. Festen avholdes i år på
Hotel Radisson Blu Scandinavia.

4-2018: FUN, residentgruppen i EAN
Valgkomitéen vil foreslå 4 styrerepresentanter til FUN – Fagutvalg for Utdanningsleger i
Nevrologi. FUN etableres formelt ved årsmøtet på Nevrodagene. Medlemmer i FUN kan gå
inn i residentgruppen i EAN.

5-2018: Jubilèumsbok 2020
Redaksjonskomitéen består av to redaktører som er Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm og
en representant fra hver av helseregionene; Guttorm Eldøen, Nils Erik Gilhus, Astrid Edland,
Svein Ivar Mellgren. Hovedutgiftene vil legges til budsjett til 2020.

Redaktør for Tidsskriftet Are Brean er invitert til møtet. Det vil etableres et samarbeid med
Tidsskriftet. Tidsskriftet kan være juridisk ansvarlig og kan bidra med kompetanse på redak-
sjonelt nivå og på lay-out. Redaksjonskomitèen må ta stilling innhold og former på bok som
kan være frittstående tekster, fagartikler, faksimale fra gamle artikler. Forslag om at det kan
søkes om støtte til jubileumsboken for eksempel fra Fritt ord og Legeforeningen.

6-2018: Eventuelt 
Gjør Kloke valg-kampanjen: Kampanje som er satt i gang av Legeforeningen. Petter Brelin
og Tor Carlsen fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) kommer på møte for å disku-
tere samarbeid mellom NNF og NFA. Det er generelt ikke overforbruk av helsetjenester
innenfor nevrologi og det er derfor viktig å velge ut riktige områder. For å utarbeide anbefa-
linger har Hodepineselskapet vært involvert. Det er videre foreslått samarbeid med NFA.
Aktuelle områder kan være seleksjon av pasienter som skal henvises spesialisthelsetjenesten,
henvisningspraksis og medikamentoverforbruk ved kronisk hodepine.
MS-behandling utenom LIS-anbud/ «off-label»: Innspill fra andre nevrologiske fagmiljøer at
Rituximab-behandling i utstrakt grad ved Haukeland universitetssykehuset og enkelte andre
avdelinger. Det planlegges en ny studie ved kompetansesenteret.
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Nevrolitterært

Figur 1. Avenida de Mayo i Buenos Aires.
Til venstre: Gatebilde fra 1915. Her var det at
opprørerne kom stormende mot barrikaden som
beskyttet Jonas Fjeld og hans regjeringslojale 
venner. For enden av gaten ligger nasjonal-
forsamlingen (Kilde: Wikimedia)

Over: Demonstranter flykter i det opprørspoliti
bryter opp en anarko-feministisk demonstrasjon 
i Buenos Aires 1. mai 1909. 

Øverst: «Leieboeropprøret» i Buenos Aires 1907.

N e v r o l i t t e r æ r t

Norsk lege bruker nervegass mot 
revolusjonære i Buenos Aires!

Av Bjørnar Hassel

Jonas Fjeld, denne dunkle størrelse blant norske leger! Hans biograf, Øvre Richter
Frich, forteller i boken Donna Francesca (1916) om hvordan Fjeld reiser til Buenos
Aires i Argentina og der blir vitne til en revolt. Idet en blodtørstig menneskemengde
er i ferd med å bryte gjennom barrikaden som beskytter hans venner fra tilintet-
gjørelsen, kommer Fjeld løpende med en selvlaget konkoksjon. Han slynger den
mot folkehopen. En grønn gass utvikler seg og bæres med en østlig bris mot opp-
rørerne, som faller bevisstløse om. Dette var under første verdenskrig, da giftgass
var det nye og forferdelige våpenet. I år, 100 år etter verdenskrigens slutt, sprer
gassene fremdeles død og redsel. Men dr. Fjelds gass var likevel human: Etter en
halvtimes søvn våkner rebellene til liv igjen.

Vi er i Buenos Aires i 1916. Byen er hjemsøkt av opprør. Bak står demagogen Fernando
Gomez, også kalt "slakteren", og bak ham igjen Demetrios, "den greske dverg", en ond-
sinnet farmasøyt med en morbid kjærlighet til livsfarlige gifter. Tusenvis av forledete
mennesker stormer rasende gjennom hovedgaten, Avenida de Mayo (Fig. 1).1

Jonas Fjeld er kommet til byen på invitasjon av Donna Francesca, en ung, regjeringstro
diplomatfrue som ildner politi og rettenkende borgere til kamp mot de samfunnsopp-
løsende krefter. Akkurat nå står hun på en barrikade sammen med dr. Fjeld og ser 
opprørerne nærme seg. I det avgjørende øyeblikk forstår Fjeld at folkemengden er 
overmektig. Han må ty til spesielle midler og tar seg inn i et apotek. Der rasker han 
sammen flasker og salter, blander ingrediensene i en morter og lager en boblende grøt.
Apotekerne som går ham til hånde, kommenterer arbeidet: 

– Det må være en slags sprengstoff, mumlet den ene farmasøyt. Undres på om det ikke
er turpinat. – Umulig, sa den annen. Han bruker jo ikke pikrinsyre. Men at det er en
slags dynamitt…

‘Turpinat’ er muligens Øvre Richter Frichs egen term. Den er avledet av navnet til den
franske kjemikeren François Turpin (1848 -1927) som patenterte pikrinsyre som
sprengstoff til granater. Pikrinsyre er trinitrofenol (Fig. 2). Den erstattet nitroglyserin
(trinitroglyserol), virkestoffet i dynamitt, som var mer ustabil og hadde tendens til å 
eksplodere i kanonløpet heller enn idet den slo ned blant fienden. 

Pikrinsyre var også ustabil og ble etter hvert avløst av trinitrotoluen (TNT) som har
mindre effekt, men er tryggere å skyte ut.

Dr. Fjeld sier intet til apotekernes spekulasjoner, bare: 

– La meg få en jernpanne og et gassbluss! (…) og innen ett minutt var gått, holdt
mannen [Fjeld] på å tørre grøten over en stor jernpanne. (…) – Lukk opp alle vind-
uer og dører, sa han plutselig. Det var også på tide, for deigen på platen begynte å
ese på en forunderlig måte. Det dannedes store, tykke, gulgrønne blærer som sprakk
og utsendte en forunderlig skarp lukt som minnet litt om løk og litt om mandler.

Etter tørkingen er deigen blitt til et pulver som Fjeld heller over i en glasskrukke
som han stopper omhyggelig til med lommetørkleet sitt. Tilbake på barrikaden
slynger han krukken mot opprørerne og spyler etter med vann fra brannslanger.
Den grønne gassen som utvikler seg, etterlater seg hundrevis, kanskje tusenvis,
av mennesker i bevisstløse hauger. 
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Figur 3. Stridsgassenes virkninger. Øverst: Britisk skyttergrav i Fromelles i Nord-Frankrike etter tysk
gassangrep, sannsynligvis med fosgen 19.7.1916. Under: John Singer Sargents maleri «Gas-sed»
(1919) av britiske soldater etter et sennepsgassangrep. Begge bilder: Wikimedia. 

Hva var den grønne gassen?
Fjeld beskriver den grønne gassens virkning som en slags "kloroformering i stor
stil". Kloroform er triklormetan, et svært enkelt molekyl (Fig.2). Det ble synteti-
sert av Justus Liebig i 1831. Liebig, som regnes som den organiske kjemiens
grunnlegger, utviklet også den første buljongterningen! Kloroform-innånding gir
bevisstløshet. I 1842 ble kloroform brukt i forsøk på hunder, og som anestesimid-
del på mennesker ble den brukt i 1847 av den skotske legen James Simpson i et
middagsselskap. Kloroform lukter søtlig, mens Fjelds produkt lukter skarpt, så det
var altså ikke kloroform Fjeld brukte. 

Om kloroform utsettes for sollys og oksygen, dannes fosgen (Fig.2). På den 
solfylte dagen i Buenos Aires ville kloroform blitt omdannet til fosgen dersom den
ble sluppet ut i gatene. Fosgen virker helt annerledes enn kloroform. Innånding gir
lungeødem og dermed kvelning. Som giftgass avløste fosgen den mindre potente
klorgassen som også ga lungeødem og kvelning foruten øyeskader og blindhet.
Klorgass var synlig som en grønn gass. 

Fjelds pulver lukter forunderlig skarpt og minner «litt om løk og litt om mandler».
En gass som lukter løk, er sennepsgass. Den gir blemmer i huden som ved en tre-
djegradsforbrenning, men først flere timer etter eksponering.2 En gass som lukter
som mandler, er blåsyre. Blåsyre reagerer med cytokrom oksidase i alle kroppens
mitokondrier og hindrer at oksygen blir nyttiggjort, slik at den forgiftete dør ved
kjemisk, ‘cellulær’ kvelning.3 Men det var verken fosgen, klorgass, sennepsgass,
eller blåsyre Fjeld laget, for opprørerne i Buenos Aires faller umiddelbart om, og
de har ikke pusteproblemer. De må ha vært utsatt for en slags nervegass, en gass
som slår ut bevisstheten! Den gassen Fjeld lager, er en framtidsgass. Den har farge
som klorgass, lukt som sennepsgass og blåsyre og virkning som kloroform. Fjelds
gass har to særegenheter til. For det første er virkningen av den reversibel; etter en
halvtime våkner opprørerne opp igjen. For det andre er den et to-komponent-vå-
pen: Pulveret han lager, er ikke virksomt i seg selv. Først når det reagerer med
vann, utvikler den bedøvende gassen seg. Dette prinsippet er først brukt i nyere
tid: i den russiske nervegassen novichok, som nylig ble brukt på den tidligere spi-
onen Sergej Skripal i Salisbury i England.4

Fjeld kommenterer ominøst: «Nu fører vi krig i moderne stil uten kuler og krutt. Det
er kjemikaliene som skal avløse alt det besværlige stell med kanoner og geværer.»
Dette ble skrevet i 1916, midt under verdenskrigen. 

N e v r o l i t t e r æ r t
Figur 2. Noen enkle sprengstoffer og gasser.
Øverste rekke viser tre typer sprengstoff som
avløste hverandre: Glyseryltrinitrat (nitro-
glyserin), pikrinsyre og trinitrotoluen (TNT).
Nedre rekke viser kloroform, fosgen, 
sennepsgass og blåsyre. Alle gassene 
ble brukt under første verdenskrig..
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Tyskerne brukte klorgass første gang mot franske skyttergraver 22. april 1915
ved Ypres i Nordvest-Frankrike. Det var en solskinnsdag med vind i riktig 
retning. Vinden fraktet gassen med seg til de franske stillingene. Det er et ekko
av denne dagen hos Øvre Richter Frich når dr. Fjeld spør mens han lager sin
boblende grøt: «Vinden er østlig – ikke sant? – Jo, den er østlig, svarte en av
farmasøytene. Og den friskner nok på ut over eftermiddagen.»

The chemists’ war: kjemikernes krig - eller farmasøytenes?
Tumultene i Buenos Aires foregår mens første verdenskrig raser. I Tyskland leder
kjemikeren Fritz Haber arbeidet med å ta i bruk giftgasser som våpen, i strid med
Haag-konvensjonen av 1899 som forbød bruk av gift i krig.5 Resultatet var våpen
med klorgass, fosgen eller sennepsgass. Haber dirigerte selv det første angrepet med
klorgass ved Ypres.6 De allierte var ikke sene om å starte sin egen giftgassproduk-
sjon. Første verdenskrig er blitt kalt "the chemists’ war" - kjemikernes krig. Man har
beregnet at over én million soldater ble utsatt for stridsgasser 1914-1918 og at ca. nit-
ti tusen døde, de fleste av fosgen.6 Selv om dette tallet er lite sammenliknet de milli-
oner som døde av konvensjonelle våpen, var den psykologiske virkningen av strids-
gassene enorm: Man kunne dø av å puste! Etter krigens slutt fikk Fritz Haber merke-
lig nok Nobelprisen i kjemi (1919), men det var for arbeidet hans før krigen med å
framstille ammoniakk fra nitrogen og hydrogen.



Sluttord
Mens gasskyene seiler over slagmarkene i Europa, står det en kamp i Buenos Aires
mellom en farmasøyt og en kjemikyndig lege. De to illustrerer hvilken kraft kjemien
var på 1800- og 1900-tallet. Da man begynte å forstå prinsippene for kjemisk syntese,
kunne man produsere enkle forbindelser som revolusjonerte verden: kunstgjødsel,
næringsmidler, medisiner og massedrapsvåpen. Som Fjeld sier: "Den grønne gass 
(…) er enkle greier. Enhver mann kan fabrikere den av de mest elementære stoffer i
kjemien." Dette er de kjemiske våpens uhyggelige skygge: det skal ikke så mye til for
å lage dem. Verden hadde enorme lagre, men under ledelse av OPCW (Organisation
for the Prohibition of Chemical Weapons) er svært mye blitt destruert.10 For dette 
arbeidet fikk organisasjonen Nobels fredspris i 2013. Likevel blir det, i skrivende
stund, bombet med stridsgasser mot sivilbefolkningen i Syria, 100 år etter avslutningen
av "The chemists’ war".

Tilegnet Gunnar Westin (1946-1986), norsk biokjemiker som tidlig forsto at verdens
kjemiske våpen måtte under strengere kontroll.

Takk til Bjørn A. Johnsen, forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
for viktig diskusjon.
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Habers metode var forutsetningen for kunstgjødselproduksjonen. Den ble livsgrunnlaget
for millioner av mennesker. Metoden var også grunnlaget for storstilt produksjon av spreng-
stoffene pikrinsyre og TNT. Haber forsvarte bruk av kjemiske stridsmidler hele livet. Han så
på krigføring med gass som mer humant enn å bruke prosjektiler og eksplosiver. I 1923 sa
han til det tyske parlamentet: Innånding av blåsyre er på ingen måte plagsomt. Man kan ikke
dø på en behageligere måte. ("Die Einatmung der Blausäure belästigt in keiner Weise. Man
kann nicht angenehmer sterben").7 

"The chemists’ war" kan også bety farmasøytenes krig. På engelsk er "chemist" både kjemi-
ker og farmasøyt. Den ondsinnete Demetrius, som står bak opprøret i Buenos Aires, er far-
masøyt og, som Fritz Haber, intenst opptatt av gifter. Han har kurare, blåsyre og en egyptisk
slangegift i små ampuller på innerlomma. Demetrios tenker metaforisk om gift: "Gift var 
tidens løsen. Den mann som kunne brygge de sterkeste samfundsgifter ble en gang herre."
Dette er profetiske ord i 1916: Året etter kommer Lenin til makten i Russland, og etter 
krigens slutt starter Hitler sin agitasjon. "Farmasøyt" kommer fra gresk, pharmakeus, som
betyr medisinmaker, giftblander, trollmann. Den nære forbindelsen mellom giftgasser og 
farmasi ser vi både i sennepsgassen, som brukes i kreftbehandlingen (klorambucil), og i
prinsippet bak nervegasser (se nedenfor), som brukes i behandlingen av demenssykdommer.

Nervesystemet som mål for krigføring
Det vi i dag kaller nervegasser, ble utviklet på 1930-tallet. De hemmer acetylkolinesterase,
enzymet som bryter ned acetylkolin. Overstimuleringen av acetylkolinreseptorer som 
følger, fører til kraftig sekresjon i luftveiene og bronkospasme, økt tarmmotilitet og spytt-
produksjon, miose og langvarige krampeanfall. Mange av symptomene lar seg behandle
med atropin, men ofte trengs svært store doser. Krampene skyldes overstimulering 
kolinerge reseptorer i hjernen, men de behandles med benzodiazepiner fordi atropin ikke
krysser blod-hjerne-barrieren. I tillegg gir man en såkalt enzym-reaktivator som opphever
enzymhemmingen og gjør acetylkolinesterasen funksjonell igjen.8

Opprørskontroll vs. legeetikk
I begynnelsen av 1900-tallet var Buenos Aires hjemsøkt av opprør og politiske attentater. Det
var altså historisk belegg for Øvre Richter Frichs revoltbeskrivelse. Han reiste i Argentina
1914-1915 og kjente de lokale forholdene.9 Opprørskontroll den gang var med batong og
gevær. Senere er vannkanoner, gummikuler og gasser tatt i bruk, både tåregass og kvalme-
gass. Og ‘ikke-dødelige’ våpen basert på mikrobølger, varme, laser og intens lyd er under ut-
vikling. Jonas Fjeld var en slags pionér da han reversibelt slo ut opprørernes hjerner med sin
grønne gass allerede i 1916. I 2002, da tsjetsjenske opprørere tok mer enn 800 gisler i
Dubrovkateateret i Moskva, brukte politiet gass for slå ut gisseltakerne. Antakelig var dette
fentanyl, et svært sterkt opiat. Men mange mennesker døde på grunn av respirasjonshem-
ming, både opprørerne og over hundre gisler.  Jonas Fjeld passet på å lage sin gass såpass
mild at den ikke tok livet av sine ofre; de fikk bare hodepine og kvalme når de våknet. Han
sier: "Jeg kunde uten vanskelighet ha tilsatt denne gassblandingen et stoff som ville gjøre
søvnen av en kronisk beskaffenhet. Men jeg liker ikke det urenslige svineri. Spesielt da man
kan risikere selv å få en ladning i nesen." Dr. Fjeld formidler sin legeetikk her: Han vil ikke
drepe! Midt under verdenskrigen tar Fjeld avstand fra massedrap og massedrapsvåpen.



Charles Dickens og nevrologien         

Av Ragnar Stien

I min studieplan for medisin sto det: «- iakttagelsesevnen oppøves under studiet.» 
Vi får håpe at det skjedde. Likevel er det påfallende at sykdomstegn og symptomer
fra til og med ganske vanlige nevrologiske sykdommer har gått upåaktet av medisin-
mennene gjennom lange tider. Andre, skarpere iakttagere, har beskrevet dem før 
legene. En typisk nevrolitterær sport er da å finne forfattere som har beskrevet 
alminnelige sykdomsfenomener lenge før den akademiske medisin. I Axonet kan vi
finne flere eksempler.1,2,3

Charles Dickens (1812-1870) er et godt eksempel på en slik ekstremt skarp iakttager.
Hans litterære teknikk var preget av at han skrev sine romaner som føljetonger. Han
fikk betalt for hvert kapittel, noe som gjorde at romanene forlenges av svært mange
innlagte hendelser og personer som ikke akkurat driver handlingen fremover. I dette
myldrende galleriet av bipersoner dukker det opp figurer som oppviser eiendomme-
lige symptomer og adferdsavvik – mange av dem av klart nevrologisk natur. Den
mest kjente er antagelig «den tykke gutt», fat Joe, i «The Pickwick papers» (1836).
Indremedisinen har adoptert hans fremtoning som prototypen på en person med høy-
resvikt, fedme og søvntrang, kalt Pickwick-syndromet, selv om det for en nevrolog
er nokså åpenbart at «fat Joe» er en narkoleptiker.4

Tourettes syndrom er oppkalt etter Georges Brutus Gilles de la Tourette. Charcot lot
sin unge assistent beskrive ni tilfeller av dette syndromet i 1885. Så påfallende som
symptomene ved denne tilstanden er, er det vel nesten uforståelig at dette ikke er 
beskrevet i medisinen tidligere. Forfattere har selvfølgelig gjort det. Det sies at i
«Malleus maleficorum» fra 1486 finnes en prest som er besatt av djevelen. Han 
banner og grimaserer. James Boswell beskriver Samuel Johnsons merkverdige 
adferd i «The life of Samuel Johnson” (1791)5, og kjent er også “den bannende 
markisen”, de Dompierre, fra 1830-tallet. Dickens har beskrevet to personer med
denne tilstanden før Tourette så gjorde. Den ene er den ulykkelige læreren, Mr Mell,
i «David Copperfield (1849): "He would talk to himself sometimes, and grin, and
clench his fist, and grind his teeth and pull his hair in an unaccountable manner."

Den skarpe iakttageren Dickens viser seg i
at han til og med har fått med seg trichotillo-
manien – den tvangsmessige rivingen i håret
– som enkelte av Tourette-pasientene kan
oppvise. 

En annen med samme syndrom, Mr Pancks,
beskrives i «Little Dorrit» (1855): "He snor-
ted and sniffed and puffed and blew, like a
labouring steam-engine". Og videre: “He
here made a singular and startling noise,
produced by a strong blowing effort in the
region of the nose”. Også Mr Pancks river ut
hårtuster på seg selv.

Det er ikke sikkert at den unge legen (Steele) eller nevrologen (Richardson) eller
patologen (Olszewski) hadde lest Dickens beskrivelse av den gamle mannen i
«The lazy tour of two idle apprentices (1857) da de selv i 1963 beskrev syndro-
met som skulle bære deres navn. Senere har supranucleær parese helt overtatt
som betegnelse. Dickens symptombeskrivelse er ganske karakteristisk for en
parkinsonliknende person med uttalte blikkpareser og axial rigiditet med tendens
til å falle bakover: "A chilled, slow, earthly fixed old man…… unable to wink, as
if his eyelids had been nailed to his forehead……eyes had no more motion that if
they had been connected with the back of his skull by screws driven through it. He
did not bend to sit down, but seemed to sink bolt upright, until the chair stopped
him”.

Og som om disse eksemplene ikke er nok, hva sies om denne observasjonen av
fangen i "Great expectations" (1860): "-something clicked in his throat, as if he
had works in him like a clock". Jeg har ikke greid å finne en beskrivelse av palatal
myoclonus i den medisinske litteratur før 1931.

Vi behøver heller ikke å stanse her. Jeg er ikke sikker på når restless legs ble 
første gang referert i medisinen. Dickens observerte fenomenet og gjengir det slik
hos den søvnige kelneren i David Copperfield (1849): "At last I rose to go to bed,
much to the relief of the sleepy waiter, who had got fidgets in his legs, and was
twisting them, and hitting them, and putting them through all kinds of contortions
in his small pantry”.  

Charles Dickens var en engelsk
forfatter fra viktoriansk tid, kjent
for romaner som Oliver Twist og
David Copperfield.

Nevrolitterært
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At Dickens hadde observert RSL-
fenomenet, tilsier også Camillas
uttalelse fra “Great expectations”
(1860): ”-in the night, Raymond
is a witness what nervous jerkings
I have in my legs”. 

Litteraturen er full av artikler om
nevrologien hos Dickens. Søke-
ordene «Dickens» og «neurology»
gir over 200 000 tilslag på nettet.
Dickens døde under bildet av en
vasculær katastrofe i høyre hemis-
fære.

I mange år hadde han hatt flere
forbigående utfall fra denne
hemisfæren uten at hans lege-
venner klart har forstått hva dette
var. Så sent som 2001 forsøker en
nevrologisk forfatter å hevde at
Dickens var den første som 
beskrev visuell neglect og da hos seg selv.6 Dickens egen beskrivelse lyder slik -
gjengitt av en venn: "He had not been able to read, all the way, more than the right-
hand half of the names over the shops". Jeg vil tro de fleste vil oppfatte at dette er
en beskrivelse av hemianopsi og ikke neglect, all den stund han var klar over at han
ikke så halvparten av butikkskiltet. En nevrolog og et anerkjent tidsskrift feiltolker
Dickens beskrivelse. Også etter sin død er Dickens hakket skarpere enn den akade-
miske medisin. 
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Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 25

Etter at Nevrolitterær quiz nr. 24. rett og slett ble for vanskelig for Axonets lesere, ble det
i forrige nummer fristet med en bok som alle Axonets lesere har hørt om, og sannsynlig-
vis svært mange har lest. Vi ønsket å vite opphavet til denne skildringen av en mormor
med tremor.

Jeg så på mormor. Hendene hennes skalv, og når hun skulle skjenke i, ristet kaffeskjelen
så kraftig opp og ned at det bare var med det største oppbud av vilje hun klarte å få strå-
len ut fra tuten og ned i koppen uten å søle. Mamma så på henne, og skulle til å reise seg,
antageligvis for å ta over, da hun seg tilbake og isteden strakte hånden etter korgen med
brødskiver. Det var en lidelse å se på, for det gikk så sakte, og rett som det var, havnet det
kaffe på skålen, samtidig som det uhørte i at hun, et voksent menneske, ikke klarte en så
enkel ting som å helle kaffe uten å søle, og det uvanlige i å se et menneske men hender
som skalv uavbrut, likesom av seg selv, gjorde at jeg fulgte bevegelsene hennes med stor
interesse.

Dette skulle vise seg å være litt greiere, selv om redaksjonen heller ikke denne gangen er
blitt bombardert av svar. 

Utdraget er hentet fra "Min kamp" av Karl Ove Knausgård, det selvbiografiske seks-
bindsverket som ble utgitt i 2009-2011. Bøkene har fengslet store skarer av lesere, høstet
priser og gjort stor suksess over hele verden, men har også vært omdiskuterte. 

Første riktige svar, kom inn på bittelillle julaften i følgende rekkefølge: 

1.    Egil Alnæs - Gratulerer!

2.    BarbaraRatajczak-Tretel - 1t og 32 minutter etter, 
      i følge innsender grunnet ammetåke

3.    Pål Varhaug - øyelege som smugleser quizen i 
      sin nevrolog-ektefelles eksemplar av Axonet

I tillegg til denne seierspallen går også spesiell heder og ære til tidligere vinner 
Arnstein Sekse, sekretær på Nevrologisk poliklinikk, Rikshospitalet, som var 
den eneste som ikke bare viste til "Min kamp"-serien, men også presiserte 
riktig bok, nemlig "Min kamp 3".  

Nevrolitterær quiz nr. 26

Neste nevrolitterære quiz tar oss videre til en annen prisbelønt forfatter, og Axonet takker
denne gangen Emilia Kerty for tips til oppgaven. Vi befinner oss her på et slags primitivt 
sykehus - der det helt åpenbart ikke er noen egen nevrologisk avdeling. En eldre lege går 
visitt. Pasientene fremviser ikke åpenbare nevrologiske symptomer, men sykdomspanora-
maet vi møter, bør kunne gi noen nyttige hint om miljøet denne forfatteren skriver fra. 
Ett nevrologisk tegn nevnes riktignok - men dette er hos den gamle legen selv, som beskrives
som "skjelvende". Det er kanskje et halmstrå, men nok til at utdraget kvalifiserer som 
nevrolitterært i vår liberalt anlagte quiz-redaksjon: 

De tar det ene firesengsrommet, det vil si kvinneavdelingen. To eldre kvinner med pneumoni
og kronisk bronkitt, en kvinne med gulsott og hårtap som antagelig skyldes at hun har 
forgrepet seg på en bjørnelever, altså en A-vitaminforgiftning... En femtenårig jente med en
fraktur midt på lårbeinet etter et vådeskudd. Han snakker med dem om røntgenbildene, som
han nettop har vært inne og kikket på, om blodprøvesvar, justerer litt på medisinen og legger
en oppdatert plan for hver og en.
...
Den gamle legen forsøker seg med en objektiv undersøkelse, skjelvende og brydd nærmer
han seg en av kvinnene, drar av henne dynen med en litt abrupt bevegelse, trykker henne på
magen, palperer lymfekjertlene på halsen og under armene, drar i huden under øynene så
den fiskebleike øyeslimhinnen vrenges fram, banker henne på brystet med leverflekkede
fingre, mumler om dempning or resonans, anemi og krepitasjon og dyspné og kronisk med-
tatthet, som om han filosoferer melankolsk over sin egen forestående oppløsning og død. 

Vi aner at kanskje ikke dør-til-nål-tid er noe sentralt satsningsmoråde ved dette sykehuset.
Hva slags tid og sted kan dette dreie seg om? Har du en teori om forfatter og bok, så løp til
tastaturet - ikke skjelvende og brydd, men målrettet og resolutt - og send ditt svar til
lasse.pihlstrom@gmail.com. 

Vår sedvanlige premieringpraksis har som mål å trigge belønningssenteret i nuleus accum-
bens, uten å etterlate spor av karbonfotavtrykk: Vi snakker selvfølgelig om heder, ære og 
rosende omtale i neste Axonet!

Nordic Sleep Conference 2019 i Oslo 
Den nordiske søvnkonferansen (Nordic Sleep Conference) 
holdes i Oslo (Holmenkollen Park Hotel) i mai 2019.

For mer informasjon, se: www.nsc2019.no 



Vi gratulerer

Ragnar Stien 80 år
Ragnar Stien, tidligere avdelingsleder, nylig vinner
av NNFs formidlingspris, tidligere redaktør og fort-
satt utrettelig bidragsyter til Axonet fylte 80 år 
12. februar. 

Axonet gratulerer!

DisputasMaren Ranhoff Hov
Maren Ranhoff Hov som 22. mars forsvarte avhandlingen "Prehospital assessment
of acute stroke". Ikke nok med det, så ble hun også tildelt LHL Hjerneslags 
ærespris 2018 for sin kstraordinære innsats for å spre nødvendig kunnskap 
om hjerneslag.

Vi gratulerer!

Maren Ranhoff Hov sammen med hovedveileder Christian G. Lund, biveileder og professor David Russell
og biveileder Erik Zakariassen.
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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.
 
Les mer om nevrologi på vår fagportal for helsepersonell: rochehelse.no. Der kan 
du også lese om høstens store fagmøte NevroNytt.

Roche satser 
innen nevrologi

Roche Norge AS  |  Postboks 6610 Etterstad 0607 Oslo  |  Tlf 22 78 90 00
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