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Redaktørens 
hjørne

Kjære kolleger!

Neste EAN-kongress går av stabelen i Oslo, det legges nasjonale planer for hjernehelse,
og NNF går mot et storslått 100-årsjubileum. Om dagens tilstand i Nevro-Norge skal
oppsummeres i en de Lillos-tittel, vil det ikke være Hjernen er alene, men snarere Suser
avgårde alle mann.Midt oppi det hele døde Arvid Carlsson 29. juni, 95 år gammel.

Arvid Carlsson ble født i Uppsala, studerte i Lund og ble senere professer ved universitetet
i Gøteborg. Hans arbeider fra 1950-tallet og fremover knyttet nevrotransmitteren dopamin
til hjernens basalganglier og lanserte prinsippet om at Parkinsons sykdom kan behandles
med dopaminerg medikasjon. Carlsson mottok Nobelprisen i medisin eller fysiologi i 2000.

En annen sannhet om hjernen vår, er at den har et sterk affinitet for det narrative. Historier
inspirerer og skaper identitet, på en måte som strategiplaner, eller nettverk aldri vil gjøre.
Axonet handler om begge deler, men spesielt viktig er det stoffet som dere sjeldent møter
andre steder, slik som Trygve Holmøys artikkel i dette nummeret, om øyelegen Marius
Haarr - norges første MS-forsker. Holmøy tar til orde mot en "forflatende historieløshet",
og løfter frem en fascinerende historie med mange interessante fasetter, bade menneskelig
og faglig. 

Marius Haarr virket i en "annen og svunnen tid", skriver Holmøy,
og det samme kan sies om de første gjennombruddsarbeidene til
Arvid Carlsson. På Nobelmuseet i Stockholm kom jeg for noen år
tilbake over et monter som viste et av apparatene Carlsson brukte
i prosessen med å måle dopaminnholdet i hjernevev, og det ligner
ikke mye på dagens laboratorieutstyr. Men vår egen tid trenger
disse historiene for å fortelle videre.

I det siste har flere av mine pasienter, som selv bruker levodopa, fått høre historien om
Arvid Carlsson. Jeg tror ikke de glemmer den igjen. "Han kom fra Sverige, fant ut dette
for 60 år siden, og døde akkurat nå! Og den medisinen gjør all verdens forskjell i mitt
liv..."

Evnen til å pakke formidling inn i gode historier har de siste årene også blitt assosiert
med markedsføring og reklame, kalkulert inn i en bedriftskultur som omdreiningspunkt
for profilering, teambuilding og luftige visjoner. Dette er kanskje en fallgrube for det
narrative. Men den tror jeg vi nevrofolk skal unngå - så lenge målet ikke er å selge oss
selv, men snarere å forstå oss selv.

God høsthilsen fra Lasse
lasse.pihlstrom@gmail.com
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Oppfølgingen av nasjonal hjernehelsestrategi er i gang, og mye av arbeidet skal være
klart i løpet av høsten. NNF er representert i dette arbeidet og deltar i partnerskapet som
Helsedirektoratet har invitert til. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt
Helsedirektoratet i oppdrag å lage en samlet plan for oppfølging av hjernehelsestrategien.
Det innebærer blant annet å utforme konkrete tiltak som kan gjennomføres for å følge
opp strategiens mål og delmål, og avklare hvem som har ansvar for de ulike tiltakene. Så
nå begynner det endelig å nærme seg konkrete tiltak! 

Det nærmer seg EAN-kongressen i Oslo neste år (29. juni – 2. juli), og avdelingene har
nå fått tilsendt informasjonsmateriell som vi håper spres godt. Vi håper også at flest mu-
lig kan planlegge å komme til kongressen. Programkomitéen fikk inn mange norske for-
slag, og det ligger an til å bli god norsk representasjon i programmet. Vi vil takke alle kol-
leger som har sendt inn forslag. Følg med i Erik Taubølls spalte for oppdateringer om
kongressen. 

"Gjør kloke valg"-kampanjen til Legeforeningen er i gang og har inkludert råd fra nevro-
logien. Så langt i kampanjen er det vesentlig hodepine-rådene som er kommet med, og
det er aktuelt at flere felt av nevrologien dekkes. 

Programmet for Hjerneuken i uke 47 begynner å bli klart flere steder. Vi håper så mange
avdelinger som mulig får anledning til å markere Hjerneuken og melder inn info om det
som skjer, til NNFs nye nettredaktør Julie Sønnervik på epost: julie@hodeverket.no. Vi
håper også at info om medieoppslag sendes til Julie slik at vi får samlet mest mulig infor-
masjon på www.nevrologi.no.  

Ha en fin høst!
Vennlig hilsen
Anne Hege

Ledeŕ n har ordet

 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Den nye spesialistutdanningen kommer til å sette mer preg på avdelingene framover. 1/3-
19 starter den nye ordningen. Mange av dem som allerede er i gang med spesialistutdan-
ningen, vil få overgangsordninger og fullføre utdanningen i det nye systemet. Framover
vil det være de 65 læringsmålene i nevrologi i tillegg til 24 felles læringsmålene som tel-
ler, framfor tjenestetid. Riktignok er også tjenestetiden oppgitt til å være minimum være
5 år inkludert ½ år nevrokirurgi. Tidligere har vi fått beskjed om at forskningstid ikke
ville bli godkjent i spesialistutdanningen. Derfor var det litt overraskende at prosjektle-
der Elisabeth Arntzen på seminaret som styret og spesialitetskomiteen arrangerte i sep-
tember, fremholdt muligheten for at forskning kan inngå i tjenestetiden innenfor disse 5
årene dersom man allikevel oppnår læringsmålene. En løsning der forskning og klinikk
integreres godt, er viktig for faget vårt samtidig som tilstrekkelig klinisk erfaring er av-
gjørende for en god spesialistutdanning. 

Spesialitetskomiteene er tiltenkt en fortsatt sentral rolle i spesialistutdanningen. Sittende
spesialitetskomité har gjort en veldig solid jobb med omleggingen av utdanningen. Ikke
minst har leder Torleiv Svendsen, som har vært med i spesialitetskomiteen i 16 år, ledet
arbeidet med stø kurs.

Det er vesentlig med et godt nasjonalt samarbeid om spesialistutdanningen framover.
Her kan både NNF og spesialitetskomiteen bidra på flere vis; til at fagmiljøet får felles
oppfatning av innholdet i læringsmålene, at kursene har nasjonale standarder og at tje-
neste på tvers av ulike regioner fortsatt kan gjennomføres. Det er ønske om en ny nasjo-
nal kurskomité også i den nye ordningen, som de regionale utdanningsutvalgene, såkalte
"RegUt" er ansvarlige for. Det er positivt at vi som fagpersoner er ønsket med, men det
er viktig at "RegUt"-ene som har fått ressursene, tar ansvaret. Sittende kurskomité i nev-
rologi har gjort en solid jobb med å koordinere kurs. «RegUt»-ene er avhengig av tett
samarbeid med sentrale fagpersoner for å kunne ta over denne koordineringen og sørge
for at kurs arrangeres ofte nok og har en form som er mest mulig nyttig. Det vil også
være behov for at fagpersoner som er godt kjent med aktuelle kurstilbud utenlands, trek-
kes inn slik at spesialistkandidater kan få godkjent relevante utenlandske kurs. Aktuelle
eksempler er blant annet ultralyd-kurset på Charité i Berlin og European Stroke
Organisation Summer School. 

I forbindelse med omleggingen av spesialistutdanningen vil det også bli fokus på veiled-
ning og evaluering av spesialistkandidater. Det vil bli arrangert veilederkurs. Når det
gjelder evalueringskollegier, vil jeg anbefale at man kikker til Trondheim og Ahus. St.
Olavs Hospital organiserer veiledermøter sammen med overlege-møtene mens Ahus har
egne veiledermøter. Begge løsninger er det gode erfaringer med, og det finnes sikkert an-
dre gode løsninger. 

FORSBERGS OG AULIES LEGAT
Nevrologistipend

Høsten 2018 kan legatet dele ut et stipend 
på inntil kr. 100.000,- til en yngre nevrolog, 
fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene. 

Informasjon om legatets statutter finner du 
på www.forsbergaulieslegat.no. 

Søknad sendes til legatets bestyrer: 

Advokat Torleif P. Dahl 
v/ Ida Thomsen  
c/o Wikborg Rein 
Advokat firma AS,  
Pb. 1513 Vika, 0107 Oslo  
e-post: tpd@rime.no

Søknadsfrist:  
20. september 2018



Nevrolognytt

European Academy of Neurology 2018, Lisboa

Glimt fra Lisboa

Anna T Lambert presenterer data fra NOR-FIB-studienErik Taubøll presenterer neste års kongress i Oslo! Gry Nordeide Grønli presenterer materiale om
cerebral venetrombose.

  N e v r o l o g n y t t
Tormod Fladby, Nils Erik Gilhus og Ellisiv Mathisen ved "Oslo-boden", som var oppe under hele kongressen. Text
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Glimt fra Lisboa

Christofer Lundquist, Morten Horn, Gyri Veiby og Anette Storstein i avslappet positur mellom slagene.

I "EAN Brainchallenge Quiz Show" konkurrerte lag med nevrologer fra vertskapsnasjonen mot et internasjonalt lag.Portugiserne bød på sin karakteristiske, intense musikk-
sjanger fado. Hva får tilreisende nevrologer oppleve i
Oslo, tro?

En større gjeng fra Ahus, der også enkelte kolleger fra OUS har sneket seg med. 

Espen Saxhaug Kristoffersen presenterer sin ePoster.



Utlysning av forskningsmidler til
forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av
Parkinsons sykdom skal i 2018 dele ut legatporsjoner på tilsammen kr. 400.000,-

Legatets formål lyder blant annet: "Legatets midler skal anvendes til forskning av
Parkinsons sykdom."

Det er en forutsetning at forskningsprosjektene det søkes støtte til utarbeides og
gjennomføres ved en norsk nevrologisk klinikk eller et universitetsinstitutt.
Legatet tar i første rekke sikte på å støtte større forskningsprosjekter. Støtte over
flere år kan være aktuelt. 

Krav til søknad:
•  Søknad må angi spesifisert kostnadsoverslag for det aktuelle 
   forskningsprosjektet. 
•  Søknad må angi navn på prosjektets øverste ansvarlige leder. 
•  Søknad må beskrive prosjektet det søkes for, og hva midlene skal brukes til.
•  Etter fullførelse av prosjektet skal det utarbeides en rapport med et kortfattet
   resymé av forskningsarbeidet som skal stiles til legatets styre.
•  Forsker/forskermiljø

Søknad om legatmidler sendes til legatets styreleder, Anne Husbyn, på epost:
annehusbyn@hotmail.com

Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av 2018.

Søknadsfrist: Innen fredag 5. oktober 2018.

Anne Hege Aamodt vant "Investigator award" for sin presentasjon av NOR-TEST-studien. Vi gratulerer!

Gro Solbakken, fysioterapeut fra Drammen presenterte et prosjekt der nevrolog og nevrofysiolog Kristin Ørstavik
er veileder.

  N e v r o l11

Glimt fra Lisboa



European Stroke Organisation Conference, Gøteborg

Anne Hege Aamodt presenterer en norsk mulitsenterstudie for trombolyse ved retinal sentralarterieokklusjon. Else Charlotte Sandset ledet en egen sesjon om Women in stroke leadership

  N e v r o l o g n y t t12 13



EAN Oslo 2019 – siste nytt om kongressen

Av Erik Taubøll - Leder av lokal organisasjonskomite (LOC), EAN Oslo 2019

Dette var ett av våre to forslag som så gikk igjennom. Vi har også fått fullt
gjennomslag for våre programforslag både for plenary session og for de to nevnte
focused workshops knyttet til hovedtemaet (se nedenfor for detaljer). Dette er vi
veldig glade for, og litt stolte av. Av norsk representasjon vil Vidar Gundersen fra
OUS-Rikshospitalet snakke om Parkinson og inflammasjon under plenary session
som holdes mandag. Nils Erik Gilhus fra Haukeland er en av de to ordstyrerne på
samme sesjon. Under focused workshop om nevroinflammasjon og nevroimmune
tilstander vil Hanne Flinstad Harbo fra OUS være en av to ordstyrere. I den andre
focused workshop knyttet til hovedtemaet, nemlig om glia og epilepsi – patofysio-
logi, inflammasjon og nye terapeutiske muligheter, vil Kjell Heuser fra OUS-
Rikshospitalet være foredragsholder med Erik Taubøll fra samme sted som ordsty-
rer. Dette er programmet så langt.

Vi har nå også fått opp en nettside for Oslo-kongressen. Følg med på
www.ean.org/Oslo2019/

Overarching Theme - Neuroinflammation
Saturday, 29 June 2019, 8.30 - 10.00 - Focused Workshop:   
Future treatments of neuroinflammation and neuroimmune diseases 
•  Brain repair and inflammation 
•  B-cell therapies in neuroimmune diseases 
•  T-cell therapies in neuroimmune diseases 
•  Open discussion 

Sunday, 30 June 2019, 8.00 – 9.30 Focused Workshop:   
Glia and epilepsy: pathophysiology, inflammation and 
new therapeutic possibilities 
•  The roles of glia cells in epilepsy 
•  The role of astrocyte mediated inflammatory processes for epileptogenesis 
•  Managing epilepsy by modulating glia?  

Monday, 1 July 2019, 10.00 – 12.00 Plenary Symposium:   
The role of inflammation in “non-inflammatory” neurological diseases 
•  Epilepsy: Neuroinflammatory pathways as treatment targets
   and biomarker candidates in epilepsy 
•  Parkinson’s disease: Is there a role for neuroinflammation in the pathogenesis
   of Parkinson’s disease? 
•  Cerebrovascular disease: Neuroinflammatory responses to stroke 
   – implications for treatment? 
•  Migraine: Understanding migraine: potential role of neurogenic inflammation

E AN  O s l o  2 0 1 9  

Arbeidet med EAN kongressen i Oslo går raskt fremover. Det arbeides aktivt både fra
EAN sin side sentralt og fra lokal organisasjonskomite (LOC) både med en rekke prak-
tiske spørsmål og med det faglige innholdet.

Rent praktisk har det nå vært en første "site inspection" i juli i Varemessens lokaler på
Lillestrøm. Det er mange små og store ting som skal på plass slik som gjennomgang av
utstillingslokaler, sosiale arrangementer, åpningsseremoni, presidential dinner, cate-
ring, networking activities etc. etc. Videre diskuteres avtaler med Ruter og NSB med
tanke på rabatterte billetter for offentlig kommunikasjon. Hotellrom på Lillestrøm og i
Oslo sentrum er reservert for kongressen nå. Rundt 6000 hotellrom dekker opp en bety-
delig del av Oslos hotellkapasitet i disse dagene. Så håper vi å få til et mosjonsløp i
Sentrum, "Run for the brain", eller kanskje et bedre slagord. Frognerparken kunne være
et aktuelt sted med fokus for løpet på god fysisk form for hjernehelse, grønne verdier,
samt uformelt fellesskap blant nevrologer fra hele verden. En egen komite under ledelse
av Jeanette Koht ser på mulighetene. Det blir også en mottakelse i Oslo Rådhus som del
av ønsket om å få til bedre nettverksaktiviteter. Oslo by har nå gitt tilsagn til at de gir en
slik mottakelse for deltakerne på EAN kongressen mandag 01.07. Der håper vi på godt
fremmøte også av norske deltakere.

Fagprogrammet er kanskje vel kanskje det mest interessante for mange. Fristen for å
sende inn forslag til program gikk ut i juli og sekretariatet og den sentrale programkomi-
teen driver nå et sorteringsarbeid. Første møte i internasjonal programkomite blir i 
september der Erik Taubøll deltar. Etter det får vi oversikt over hva som er sendt inn og
kan få litt tilbakemelding på hva som kommer. De ulike scientific panels skal da ha sendt
inn sine forslag samtidig som individuelt innsendte forslag skal vurderes. Vi får huske på
at det er 47 land og 31 scientific panels som skal sende inn forslag, så konkurransen blir
hard. Likevel skal vi gjøre hva vi kan for å få en best mulig norsk representasjon i det
faglige programmet.

Så langt er det bare det overordnede tema – "overarching theme" - for kongressen som
er bestemt, samt den hovedsesjonen og de to focused workshops som skal høre til 
hovedtema. Så langt har vi fått meget godt gjennomslag for forslagene fra LOC.
Hovedtema for kongressen er som de fleste nå vel vet, Neuroinflammation. 
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Norsk Hodepineselskap utlyser 
forskningsmidler til hodepine
Norsk Hodepineselskap er en spesialforening for leger og andre helsearbeidere
med spesiell interesse for hodepine. Selskapets formål er å igangsette, fremme
og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å
spre kunnskap om hodepine. I 2018 vil vi dele ut 50.000,- kroner til forsknings-
prosjekter. Pengene kan ikke brukes til reiser på kongress eller publikasjons-
gebyrer. 

Bare selskapets medlemmer kan søke om forskningsmidler. For å bli vurdert
må du skrive en søknad til Hodepineselskapets styre, der du beskriver hvem
du er, tidligere forskningserfaring, ditt omsøkte prosjekt og hva du søker midler
til. Prosjektbeskrivelse/protokoll skal legges ved søknaden. Publisering skal
skje i samsvar med anbefalinger fra the International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE). I etterkant av prosjektene skal det rapporteres inn
til Hodepineselskapet hva pengene ble brukt til. 

Styret vil legge vekt på følgende kriterier når vi vurderer søknadene:
•  Prosjektets relevans og forventet betydning
•  Vitenskapelig kvalitet
•  Gjennomførbarhet
•  Forsker/forskermiljø

Søknaden kan sendes på e-post til norskhodepineselskap@gmail.com 
eller som brev til: Norsk Hodepineselskap, v/styreleder Hilde Karen Ofte,
Nevrologisk avdeling Hode- og bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset
HF, Postboks 1480, 8302 Bodø.

Søknadsfrist: 15. desember 2018



Forsiktighetsregler
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-
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Årsmøte i Norsk epilepsiselskap

Av Oliver Hennig

Ep i l e p s i s e l s kap

Rundt 100 fagpersoner samlet seg i Trondheim under det årlige møte i norsk epilepsisel-
skap 31.mai - 2. juni. Lokalt vertskap var Nevrologisk avdeling ved St. Olavs Hospital,
representert av avdelingssjefen Christian Samsonsen og Maryam Shirzadi som hadde
sørget for et fantastisk arrangement i den gamle hovedstaden i Midt-Norge. Kvelden før
møtet ble det en felles utflukt til festningen hvor vi kunne sitte ute i solen og treffe kol-
legaene.

Fredag startet møte rett ved siden av Nidarosdomen i strålende vær. Erkebiskopgården
med møtelokaler fra middelaldertiden men moderne renovert ga møtet en veldig fint
ramme. Tema for møtet var "den sårbare pasienten" og tema ble belyst fra forskjellige
synsvinkler.

Oliver Henning, leder i NES gikk gjennom den nye anfalls- og epilepsiklassifikasjonen
som etter hvert burde brukes i faglig kommunikasjon og informasjon, og Professor
Eylert Brodtkorb fra St. Olavs Hospital som ga en oversikt over bruk av antiepileptika i
sårbare pasientgrupper. Deretter holdt Professor Marco Mula fra St. Georges Hospital i

London en oversiktsforelesning om komorbiditer mellom epilepsi og psykiatri,
som dekket forskjellige aspekter av temaet som forekomst, screening for psykia-
triske symptomer, behandling og tanker rundt den bidireksjonale sammenhengen
mellom epilepsi og depresjon. Fra det norske miljøet fikk vi innlegg fra Oliver
Hennig, Eylert Brodtkorb, Arne Reimers, Antonia Villagran, Torleiv Svendsen,
Maryam Shirzadi, Roar Fjær, Nils Olav Aanonsen og Marit Bjørnvold. Om kvel-
den dro vi med båt til Munkholmen som er en liten øy med en lang og vekslende
historie som rettersted, kloster, fengsel, forsvarsverk og nå utfartsmål med restau-
rant. Ved at Professor Eylert Brodtkorb ble utnevnt til æresmedlem i NES tilføyde
vi et punkt til i Munkholmens fargerike historie.

Andre dagen startet med årsmøte, deretter ble det tid for fem frie foredrag. Silje
Systad (SSE) snakket om nytten av EEG ved utredning av språkvansker hos barn.
Konstantin Kostov (SSE) refererte foreløpige erfaringer med transkutan vagus
nervestimulator (t-VNS) -TRACE studien. Sverre Myren-Svelstad fra (Kavli-in-
stituttet og NTNU og St. Olav) viste aktivering av gliaceller ved/før overgang til
generaliserte anfall. Katrin Begall (Haukeland) ga innblikk i EpiReg, et kvalitets-
og forskningsregister og Biobank for Epilepsi som etableres ved Haukeland
Universitetssykehus. Marte Syvertsen (Drammen sykehus og UiO) la frem resul-
tater fra en undersøkelse vedrørende sosiale vansker ved juvenil myoklonusepilep-
si. Det ble også tid til omvisning i erkebiskopgården hvor vi så det mest nordlige
myntverkstedet i verden fra middelalder tiden og flere originale skulpturer fra
vestfront (blant annet St. Denis en martyr som klarte kunststykket å gå med sitt

Fra kveldsarrangementet på Munkholmen
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Prisvinner Marte
Syvertsen med
NES-leder Oliver
Hennig og leder
av bedømmelses-
komitéen Marte
Bjørk.

eget avskjæret hode under armen gjennom Paris). Generalsekretær Henrik Peersen og
Heidi Fremstad fra Nettverk for epilepsisykepleierne ga en oppdatering fra NEF, før
vinneren av forskningsprisen ble kåret. En komité ledet av Marte Bjørk hadde vurdert
de frie foredragene basert på relevans, nyskapning og abstrakt samt presentasjon og
håndtering av spørsmål. Alle gjorde et veldig godt inntrykk, og det var små marginer
som skilte vinneren fra de andre deltagerne. Vi gratulerte til slutt Marte Syvertsen som
stakk av med seieren med sitt innlegg om sosiale vansker ved juvenil myoklonusepilep-
si.

Et høydepunkt under møtet var da Professor Eylert Brodtkorb ble utnevnt til æresmed-
lem i NES under festmiddagen på Munkholmen. Ved denne anledningen hold Nils
Olav Aanonsen en treffende tale, som vi her benytter anledningen til å dele med flere,
lett redigert: 

Utkant og sentrum må av og til omdefineres. For eksempel hvis man jobber med utvik-
lingshemmede og epilepsi. Da sitter man i Oslo og føler seg bestemt i utkanten, altså i
utkanten av kunnskapen om epilepsi og utviklingshemning. For Norges sentrum her er
som i Snorres Norge, det er i Trondheim. Ja, jeg kan godt ta Sandvika litt med, men et-
tersom det ikke er nevnt i Snorre, og dette er en tale til Eylert, lar jeg det være.

Om noen må man kunne si, de er professorer i medisin, men det er også alt de er. Om
Eylert må man si, her er det mer! Han er en erfaren kliniker som skjønner klinikere, han
er sosialt meget omgjengelig, han er kulturinteressert og belest, han kan slå av en prat
om ”Vis- Knut”, eller om temporallappens plass i visjonsreligionene, eller om interes-
sante trekk ved Askenazi-jødene i diaspora eller om nær sagt hva som helst. Han er en
hyggelig og varm kollega.

Eylert skriver mye, som seg hør og bør for en pro-
fessor. Men det karakteristiske ved det Eylert skri-
ver er at det er leselig. Det går rett inn i en for-
nuftsbasert praksis. Han skriver ikke for å impo-
nere noen få kolleger, men er vel så opptatt av kli-
nikeren og spesielt av pasienten.  

Men ikke noe av dette er egentlig grunnen til at 
jeg vil si noe nå. Det er noe helt annet, nemlig 
at Eylert har gjort en stor innsats for psykisk 
utviklingshemmede. Og det passer særlig godt å
nevnes på Norsk Epilepsiselskaps fagseminar om
”Sårbare grupper”.

En rød tråd fra arbeidet på Hallsethheimen, over doktorgraden og forskning på
epilepsi og migrasjonsforstyrrelser til hans bistand da jeg for få år siden fikk
grønt lys ved Universitetet i Oslo til å gå i gang med å forberede utlysning av pro-
fessorat i nevrohabilitering. Jeg fikk et uoffisielt spørsmål fra de høyeste herrer
ved UiO: "Er det egentlig noen som har greie på dette da? Kan man sette sammen
en bedømmelseskomité?" Ja, da, sa jeg. De er i Trondheim - Eylert Brodtkorb og
Morten Olav Linaker! Jeg ringte Eylert for å berede grunnen. Og det var ikke nei
i hans munn. ”Dette er viktig!” sa han. Resultatet er å finne blant deltagerne her
i aften, Bjørnar Hassel som den første professor som foreleser systematisk for me-
disinerstudenter på UiO om psykisk utviklingshemmede og nevrohabilitering. 

Eylert jeg vil fra klinikernes ubemerkethet få lov til å hylle deg for det du har bi-
dratt med og det du har betydd for de virkelig sårbare gruppene, de psykisk utvik-
lingshemmede. Måtte du bruke pensjonsalderen til det fortsatt beste for pasien-
tene og måtte du også unne deg tid til nevrolitterære dykk om ”Vis-Knuter” og an-
net i tiden som kommer.

Takk til alle som var med, enten som publikum eller som forelesere. En spesiell
takk til Maryam og alle i organisasjonskomitéen som hjalp til slik at det ble et vel-
lykket møte.

Professor Eylert Brodtkorb ble
utnevnt til æresmedlem i NES. 
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Pilotprosjektet ParkinsonNet
Av Espen Dietrichs

Helseminister Bent Høie går entusiastisk inn for ParkinsonNet, godt støttet av Norges Parkinsonforbund.
På flankene står Michaela Gjerstad og Guido Alves, som begge er med i prosjektgruppen

ParkinsonNet er et pilotprosjekt på 2,5 år i Rogaland og Oslo som tar sikte på å styrke
tverrfaglig parkinsonbehandling. Kanskje kan konseptet med tiden bli landsomfattende,
samt bli en modell for tverrfaglig behandling også ved andre sykdommer.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å prøve ut en neder-
landsk modell for å forbedre den tverrfaglige oppfølgningen av personer med Parkinsons
sykdom. Det nederlandske ParkinsonNet har siden oppstarten i 2004 utviklet en nett-
verksmodell med fem hovedformål:
- Etablering av faglige nettverk og systematisk opplæring av fagpersoner.
- Utvikling og bruk av faglige retningslinjer.
- Tilpasset informasjon til personer med Parkinson og deres pårørende.
- Bruk av IKT i ParkinsonNet.
- Monitorering av effekt av tiltakene i ParkinsonNet

I Norge er det nå startet et pilotprosjekt som vil vare ut 2019. Formålene er de samme
som i Nederland, selv om noen egen IKT-plattform foreløpig ikke er planlagt, og selv om
vi tror at pålitelig monitorering av effektene av et slikt pilotprosjekt vil være temmelig
vanskelig. Rogaland og Oslo er valgt ut som forsøksområder, og i første omgang er det
fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder som er invitert til å være med.
Pilotprosjektet foregår i regi av Helsedirektoratet, Norges Parkinsonforbund, Norsk
Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser i Stavanger (NKB) og Nevrologisk avde-
ling, Oslo universitetssykehus. 

Starten er et 3-dagers grunnkurs for å gi en generell kompetanseheving. Grunnkurs ble
arrangert i Stavanger i oktober 2017 og i Oslo i januar 2018. Blant de som har gjennom-
gått grunnkursene er det valgt ut egne norske trenere som kan være med å heve kompe-
tansen ytterligere i hver faggruppe. Videre arrangeres det regionale dagssamlinger, plan-
lagt et par ganger i året, for videre nettverksbygging.

Hvis prosjektet er vellykket, er tanken å få til en geografisk utvidelse og prøve å gjøre det
hele til et nasjonalt konsept, slik som i Nederland. Kanskje kan andre sykdommer også
være aktuelle for lignende nettverk.

I første omgang synes pilotprosjektet å ha gitt økt kompetanse hos deltagende fysiotera-
peuter, ergoterapeuter og logopeder. Dessuten ligger nå kontaktopplysninger til alle som
er med i prosjektet, lett tilgjengelig på Norges Parkinsonforbunds nettsider
parkinson.no Når du går inn på parkinson.no, ligger «Pilot ParkinsonNet» som en lett
synlig knapp på forsiden. Ved å klikke på denne kommer du til flere opplysninger om
nettverket, samt en knapp med «Fagpersoner ParkinsonNet» som gir en fortegnelse over
alle aktuelle deltagere.  

Denne er fritt tilgjengelig, og kan være meget nyttig både for nevrologer, fastleger og
pasienter som ønsker kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped i nær-
området med spesialkompetanse på – og interesse for - Parkinsons sykdom. 

Foreløpig er ikke prosjektet godt nok kjent – og inntil videre omfatter det få personer
og har begrenset geografisk utbredelse. Dessuten er det helt nødvendig at andre fag-
grupper også involveres – spesielt fastleger og sykepleiere i og utenfor institusjon.
Sykepleierne var invitert til å være med på tilrettelagt grunnkurs i regi av NKB og
Oslo universitetssykehus, og i fortsettelsen vil det bli lagt ekstra vekt på å få med
flere sykepleiere. Nevrologer har forhåpentligvis allerede tilstrekkelig kompetanse –
eller tilgang til kompetanse – utenom dette nettverket. Men likevel er det svært vik-
tig at behandlende nevrolog både er oppmerksom på nettverket og kan utnytte de
kontaktmulighetene nettverket gir.

Koordineringsgruppen består av Thomas Rannstad Haugen (prosjektleder) og Truls
Grøteig fra Helsedirektoratet, Magne Wang Fredriksen og Thyra Kirknes fra Norges
Parkinsonforbund, Michaela Gjerstad og Guido Alves fra NKB, samt Kristin Borch
fog undertegnede fra Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. 

Kontaktpersoner i Rogaland:
Michaela D. Gjerstad, overlege/prosjektkoordinator 
Karen Simonsen, koordinator, NKB
nkb@sus.no

Kontaktperson i Oslo:
Kristin Borch, seksjonsleder/prosjektkoordinator
kristin.borch@ous-hf.no

Videre informasjon om ParkinsonNet og om alle 
fagpersoner som deltar i nettverket ligger lett 
tilgjengelig på parkinson.no
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 F o r e n i n g s a k e r

Styremøte i NNF 14. mai 2018 - Legenes Hus

Til stede: Anne Hege Aamodt, Guttorm Eldøen (fram til 12), Kari Anne Bjørnarå 
      (fram til 12), Kashif W. Faiz og Ida Bakke (via telefon)
      Nye styremedlemmer: Julie Sønnervik, Kristian Kraglund, Michaela Gjerstad
      og Marte Helene Bjørk.
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Ida Bakke 

12-2018: Godkjenning av referat fra styremøtet 12.3.2018
Møtereferatet ble godkjent.

13-2018: Godkjenning av referat fra årsmøtet den 14.3.2018, signering ved
styremedlemmer 
Referatet ble godkjent og signert av de som er tilstede.. Regnskapet for 2017 ble signert.

14-2018: Oppsummering og evaluering av Nevrodagene 2018 
Det er i år ikke innhentet feedback fra Nevrodagene (questback). Erfaringer fra styret er at
gjennomføringen gikk veldig bra og at deltakerne var fornøyde. Det var vanskeligere med 
registrering da styret selv måtte ordne med registrering ved ankomst. Ønskelig å finne annen
måte å for registrering av deltakere til Nevrodagene til neste år – elektronisk påmelding på
forhånd eller selvinnsjekk eller få inn noen utenom styret til å bidra. 

Det ble diskutert ulik fordeling av temaer på Nevrodagene. Det er en del inviterte foredrag
der en kan påvirke fordeling, men i hovedsak avgjøres temaene av innsendte abstrakt.
Regnskap for Nevrodagene viser omtrent samme utgifter for 2018 som for 2017. Hoveddelen
av utgiftene er til Ingeniørenes hus for leie av lokale og servering. Det er ønskelig å komme
inn i konferanselokalene til Legenes Hus når de nye ombygde lokaler er ferdig.
Andre utgifter til Nevrodagene er reiser og honorar til inviterte foredragsholdere og priser.
Årsfesten utgjør også en del av budsjettet. Det ble tatt opp på årsmøtet og var enstemmig at
konseptet med årsfest skal videreføres der NNF dekker noe av utgiftene, men at egenandel
for festen kan økes.

Noen avdelinger er lite representert, mens andre alltid er godt representert. Ønskelig at det er
bred representasjon fra landet dette. 

Styret ønsker å gjennomføre Nevrodagene uten påmeldingsavgift, det ble også vedtatt på års-
møtet. Nevrodagene er et utstillingsvindu for avdelingene og en møteplass for fagmiljøet. 

15-2018: Orienteringssaker 
Økonomi: Kari Anne orienterer om at det må følges opp at vi får inn alle innbetalinger fra
Nevrodagene. Ida overtar nå ansvaret for regnskap.

Foreningssaker
Høringer: Alle har tilgang til å svare på høringer via Legeforeningen og med rolle for NNF
når det er registrert nytt styre.
Høringer som NNF har besvart: NOU 2017:16 På liv og død
Nettside, sosiale medier: Alle i styret skal få tilgang til FB-siden som administrator. Det skal
bli delt saker av faglig interesse og arrangementer.
Spesialistutdanning for leger: Spesialitetskomitéen arbeider med den nye læringsmålene.
Det er planlagt et nytt møte med spesialitetskomitéen og NNF og som avdelingssjefene skal
inviteres inn i dette møtet. Et av punktene er om det hvor sterk føringen en skal ha om tjenes-
te på minst to institusjoner/sykehus og hvor store krav en skal ha innenfor nevrofysiologi.
Nytt møte foreslått 5.september der NNF skal delta med leder og 1-2 styremedlemmer.
EAN 2019 i Oslo: EAN vil bli arrangert 29.juni til 2.juli på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Lokal arrangementskomité samarbeider med Visit Oslo. Leder i lokal organisasjonskomité
Erik Taubøll er med i programkomitéen til EAN 2019.
Oppfølgingen av nasjonal hjernehelsestrategi: Helsedirektoratet leder arbeidet som skal fer-
digstilles i løpet av året. NNF har representant i Hjernerådet, viktig å fortsette å sikre at re-
presentasjon. 
WFN Department Visit Program: Haukeland universitetssykehus har hatt besøk av to repre-
sentanter i 2017. Neste avdeling i Norge som skal ta imot er St.Olavs hospital, Trondheim og
det blir i 2019. 
Planlegging av 100-årsjubileum 2020: Arbeidet med jubileumsboken er i gang.
Redaksjonskomitéen består av to hovedredaktører Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm og i
tillegg til redaksjonsmedlemmene Svein Ivar Mellgren fra Helse Nord, Guttorm Eldøen fra
Helse Midt, Nils Erik Gilhus fra Helse Vest, Astrid Edland fra Helse Sør-Øst, Aud Nome
Dueland fra privatpraksis. NNF-styret er styringsgruppe for prosjektet.  

16-2018: Konstituering av nytt styre
Styrets sammensetning Anne Hege Aamodt fortsetter som leder (valgt på årsmøtet), Ida
Bakke har blitt økonomiansvarlig (valgt på årsmøtet) og Kashif W. Faiz fortsetter i styret. 
De nye som er valgt inn er Julie Sønnervik, Kristian Kraglund, OUS, Michaela Gjerstad, og
Marte-Helene Bjørk, Haukeland universitetssykehus.

Styret ble enstemmige enige om følgende oppgavefordeling:
Nestleder blir Kashif.
Nettredaktør blir Julie Sønnervik som overtar som nettredaktør etter Kashif.
Industrikontakt-ansvarlig blir Julie. Industrikontakt har som hovedansvar å få på plass utstil-
lere og er kontaktperson for utstillere til Nevrodagene.
Høringsansvarlige Michaela, Kashif og Marte. 
Ansvarlig for abstrakt og program til Nevrodagene blir Kashif og Marte.
Sekretær blir Kristian.
Funksjon for annonseinntekter har tidligere vært via industrikontakt. Michaela Gjerstad blir
hovedansvarlig for å koordinere annonseinntekter til Axonet og gjør det i samarbeid med
økonomiansvarlig.

17-2018: Hjerneuken 2018 – uke 47
Alle avdelinger oppfordres til å ha arrangementer om hjernehelse. Det er ønske om at andre
råd, organisasjoner og brukerorganisasjoner er med å arrangere og fremme hjernehelse under
hjerneuken.
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 F o r e n i n

18-2018: Gjør kloke valg-kampanjen
Kampanjen som vil bli lansert med trykk fra Legeforeningen fra høsten av. NNF foreslår at
de kan bruke temaet hodepine inn i denne kampanjen – og foreslår to anbefalinger for hode-
pine. Fra styret følges dette opp ved Anne Hege, Julie og Marte sammen med
Hodepineselskapet.

19-2018: Controlled Donation after Circulatory Death – cDCD
Dette er en sak nevrolog Morten Horn ved OUS har fulgt i lengre tid, og har henvendt seg til
styret om i 2017. Han har sendt innspill om cDCD til styret i NNF, og har bedt NNF om å bli
involvert i prosessen rundt cDCD. Notatet var gått gjennom i forkant av møtet. Saken ble
også presentert av intensivleger fra OUS Dag W. Sørensen, Stein Foss og Bjørn Benterud. 
OUS har fulgt de nye retningslinjene med cDCD «hjertedød» som basis for organdonasjon.
Det åpner for at en ikke må ha opphevet cerebral sirkulasjon på CT angio for å defineres som
organdonor.

Det er ca. 300 meldte potensielle organgivere per år i Norge. Av disse blir omlag 110 realiserte
donasjoner etter død basert på tap av hjernesirkulasjon. Det er estimert at antall organdonorer
kan økes med 10 til 20 % med denne metoden. Grunnlaget for dette anslaget er tallmateriale
fra OUS som har mellom 40 til 50 % av alle donorene i Norge per år. Per første halvår 2017,
representerte DCD ca. 10% av totalt gjennomførte donasjoner. Totalt ble det gjennomført 
17 DCD donasjoner med denne metoden i Norge siden 2014 hvorav 14 på OUS.  Det pågår
nasjonal vurdering av metoden som ble introdusert ved OUS som et pilotprosjekt for å 
vurdere om DCD kunne fungere som konsept. Det pågår nå nasjonal vurdering av metoden
for om alle helseregioner åpner for at DCD kan gjennomføres.  
Erfaringene til anestesilegene som har arbeidet med det at det er stor forskjell på holdning og
interesse for dette arbeidet. Det er satt i gang et arbeid i Norge med metodevurdering. Inntil
dette arbeidet er ferdig, benyttes foreløpig ikke cDCD-metoden i Norge selv om den er godt
etablert i noen europeiske land.

Dette er et tema som NNF kan bidra til at blir løftet, eksempelvis med innlegg på
Nevrodagene.

20-2018 Eventuelt 
«Utbrenthet hos leger» - sak tatt opp ved Guttorm Eldøen. Temaet ble tatt opp på Nevrodagene
i eget foredrag. Det ble drøftet om dette er noe NNF kan ta videre, for eksempel legge til rette
for at det gjennomføres en spørreundersøkelse. Styret har bedt om at Guttorm Eldøen og
Jeanette Koht som har involvert seg i dette temaet i forbindelse med Nevrodagene følger opp
og kommer med forslag til hvordan NNF kan bidra til å løfte det videre.

Queens Square – utvekslingsopphold til Queens Square i London er tilgjengelig for erfarne
LIS fra Norge. Det som er en utfordring er finansiering av oppholdet er at erfarne LIS ikke
har overlegepermisjon og slik sett mulighet for å delta finansiering av lønn under slikt opp-
hold. NNF ser ikke mulighet for å bruke av NNF midler til den type opphold. Dette meldes
tilbake til kontaktperson ved Queens Square og en får se om det er andre løsninger.
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Nevrohistorisk 

Øyelegen Marius Haarr og den 
første doktorgrad om MS i Norge

Av Trygve Holmøy

Dagens MS-forskning i Norge bygger i stor grad på pionerinnsatsen til nevrologene
Harald Nyland og Bodvar Vandvik på 1970-tallet. Norske nevrologer kom imidlertid sent
inn i MS-forskningen. Den første som skrev doktoravhandling om MS i Norge var øye-
legen Marius Haarr i 1951: Periphlebitis retinae – en klinisk undersøkelse. Haarr påviste
at uveitt forekommer hyppig ved MS, og at inflammatoriske infiltrater rundt vener i 
retina utvikler seg over tid på lignende måte som MS-lesjoner i hjernen. Han postulerte at
disse representerer samme underliggende sykdomsmekanisme, og foreslo at behand-
lingseffekter kunne evalueres ved undersøkelser av retina. Målet med denne artikkelen er
å minne om pioneren Marius Haarr, og forsøke å gi noen mulige forklaringer på hvorfor
hans arbeid i stor grad har gått i glemmeboken.

"Det hender av og til at en støter på sykelige tilstander som kan fange interessen spesielt.
Jeg fikk i 1945 besøk av en ung mann som hadde noe problemer med øynene, en lett 
betennelse i regnbuehinnen. Men det som var påfallende var noen hvite flekker som 
kunde sees på netthinnen. Flekkene hadde slått seg på årene og bredte seg gradvis utover
langs blodårene som hvite striper. Jeg laget noen skisser av det jeg hadde sett og kunde
på den måten følge med i utviklingen. Av litteraturen kunde slike forandringer ha sin 
årsak i tuberkulose. Det viste seg at den ungen mannen hadde hatt kontakt med en tuber-
kuløs venn og nærmere undersøkelse kunde vise lette rtg.-forandringer i lungene som 
tydet på en forholdsvis fersk infeksjon. Min pasient ble etter noen mndr. bra av sin øyeli-
delse og senere også lungelidelsen. Det som interesserte meg var hvorledes det stod til
oppe i hjernen hans. Det som vi kaller netthinnen i øyet er ikke annet enn en fremlagt del
av hjernen. Disse flekkene måtte med andre ord også finnes i de små arteriene i hjernen.
Men pasienten hadde ingen neurologiske symptomer. Allikevel: fandtes det der en 
nervesykdom med vekslende neurologisk utfall som kunde være forenelig med det øye-
bunnsbildet jeg hadde sett? Den eneste jeg i min ukyndighet kunde tenke meg var
multippel sklerose. Jeg kjendte ikke noen med denne sykdommen, men hadde problemet
i tankene. Det skulde imidlertid gå flere år før jeg fikk anledning til å ta dette opp."

Marius Haarr, nedtegnelse til barn og barnebarn (1995-97)

Livsløpet
Ingolf Marius Skauge Haarr ble født i Stavanger i 1908 og døde i Ålesund i 1999 [1].
Foreldrene døde mens han var ung, men han ble likevel uteksaminert som cand. med.
ved Universitetet i Oslo i 1935. Han arbeidet som konstituert distriktslege fram til
1938, var innom psykiatrien på Dikemark og Ullevål og tok et seks måneders kurs i
kjemi ved fysiologisk institutt, før han begynte som hospitant ved øyeavdelingen på
Ullevål i 1942. Han arbeidet deretter som assistentlege ved den private St Torfinns
Klinikk i Hamar til 1946 under ledelse av oftalmologen Rer Riise, der han undersøkte
den første pasienten med periretinitis reitnae og fikk inspirasjon til sitt doktorarbeid.
Etter dette arbeidet han ved øyeavdelingene i Bodø og Rikshospitalet før han ble 
spesialist i øyesykdommer i i 1947. Haarr drev praksis i Molde og var assistentlege
ved Ullevål, før han i 1952 ble overlege ved øyeavdelingen i Ålesund, som han ledet
gjennom mange år inntil han ble pensjonist. Kollegaer som har arbeidet under hans 
ledelse i Ålesund forteller om en dedikert kollega med stort faglig engasjement, blant
annet gjennom hyppig drøfting av nye forskningspublikasjoner. Haarr forfulgte imid-
lertid ikke sin forskningsinteresse gjennom nye studier etter at han kom til Ålesund.
Han ble tilbudt dosentur i Oslo i 1953, men takket nei av hensyn til familien. Han var
rundt 1957/58 dosent ved Universitetet i Oslo med ansvar for å undervise studentene
fra Bergen i øyesykdommer. Haarr likte å undervise men ville tilbake til pasientene.
Haarrs første kone døde i 1948 og han var alene om omsorgen for to barn (Anne
Marie, født 1938 og Elisabeth, født 1945) mens han gjennomførte sitt doktorarbeid
som i sin helhet ble gjennomført på fritiden. På denne tiden var det overskudd av leger
og ingen PhD-stipender, og økonomien var anstrengt inntil han ble overlege i Ålesund
i 1952. Han giftet seg for annen gang i 1955 og fikk datteren Guri i 1959.

Marius Haarr 
på syttiårsdagen. 

Foto
Sunmørsposten
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Den første doktograds-
avhandling om MS i

Norge. 
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Seks av disse hadde tegn til å ha gjennomgått («avløpen») iridocyklitt. Sykehistorien
til alle pasientene med periphlebitis retinae blir beskrevet i detalj.

Beskjedenhet
Haarr understreket at han ikke var først til å lansere tanken om at periphelbitis retinae
kan gjenspeile tilsvarende patologi i hjernen, og at han heller ikke var den første som
beskrev tilstanden ved MS. I sin avhandling krediterer han den kjente tyske øyelegen
Theodor Axenfeld for å ha reist spørsmålet for første gang i 1921, og ikke minst 
amerikaneren Charles Wilbur Rucker som beskrev «sheathing of the retnal veins»
hos om lag 20% av MS-pasienter ved Mayoklinikken i 1944 [3,4]. Rucker beskrev
tilstanden i en diskusjonsartikkel i JAMA i 1945, som også viser gode fotografier av
øyebunnen[5]. Ruckers funn kommenteres her av nevrologen Prederick Moersch
(kjent for Moersch-Waltman eller Stiff man syndrom som han beskrev i 1956).
Moersch stiller det åpenbare og fortsatt gyldige spørsmålet:

“It is strange that the presence of perivenous sheathing in multiple sclerosis, which
is readily recognized once it is looked for, should have escaped the attention of the
neurologist and ophthalmologist up to this time.” 

Periphlebitis retinae – en klinisk undersøkelse
Marius Haarr fullførte sin avhandling «Periphlebitis retinae – en klinisk undersøkelse» i
1951. Avhandlingen utgikk fra Rikshospitalets øyeavdeling. I forordet forteller han om
de to pasientene ved St Torfinns Klinikk med periphlebitis retinae og tegn til sykdom i
sentralnervesystemet som han så i 1945, og som inspirerte til doktorarbeidet. Den ene
pasienten hadde meningitt og den andre hadde fikk abdusensparese to år etter å ha hatt
retinal periflebitt. Disse sykdomsbildene fikk ham til å stille spørsmålet: «Finnes der
sygdommer i sentralnerveystemet som kan tenkes bero på en cerebral flebitt?» [2].
Selv om Haarr senere skrev til sine barn og barnebarn at det skulle gå mange pr før han
fikk anledning til å studere denne hypotesen hos pasienter med MS, fremgår det av for-
ordet til doktoravhandlingen at han så den første MS-pasienten med periphlebitis retniae
i1947, og at han samme år startet den systematiske undersøkelsen som ledet til doktor-
graden. Dette arbeidet pågikk til 1950, mens han mesteparten av tiden var assistentlege
ved Rikshospitalets øyeavdeling. Pasientene ble rekruttert ved de nevrologiske avdeling-
ene ved Ullevål og Rikshospitalet i Norge, samt ved Fredriksberg sygehus,
Militærhospitalet, Nørre Hospital, Københavns kommunehospital og Odense Amt- og
bysygehus i Danmark, der Haarr hadde studieopphold. 

Haarr gjennomførte sitt doktorarbeid uten formell veileder. Selv om han må ha vært mer
eller mindre alene om både datainnsamling og skriving, har han neppe arbeidet i 
vakuum. Han takker i avhandlingen for hjelp, støtte, stimulerende kritikk og oppmun-
tring fra avdelingsoverlegene ved øyeavdelingene på Rikshospitalet (Professor Birger
Malling) og Ullevål (Ivar Hørven). En annen som bidro med «gode råd og trofast inter-
esse» var Thore Lie Thomassen, som hadde disputert på eksperimentelle studier av 
glaukom i 1947 og som senere ble professor i oftalmologi ved Rikshospitalet [1]. Under
studieoppholdet i Danmark fikk han bistand av nevrologene Torben Fog, Knud
Hermann, Poul Thygesen og Eli Trolle. Det er uklart i hvilken grad han samarbeidet med
norske nevrologer, men han skriver i forordet at han har gledet seg over at disse hadde
vist interesse for hans arbeid. Han nevner spesielt professor Georg Herman Monrad-
Krohn ved Rikshospitalet, og navngir i avhandlingen nevrologer som har foretatt de 
nevrologiske undersøkelsene av de mange pasientene som refereres. 

Doktorgradsavhandlingen omfatter en systematisk oftalmologisk undersøkelse av 303
pasienter med MS og 225 pasienter med andre nevrologiske sykdommer. Alle pasientene
ble oftalmoskopert i mydriasis med et blått filter for å tydeliggjøre funn. De fleste 
pasientene ble undersøkt kun en gang, men mange ble undersøkt gjentatte ganger. Dette
gjorde at Haarr kunne karakterisere utviklingen av periflebitt over tid. Avhandlingen er i
motsetning til flertallet av dagens PhD-avhandlinger en monografi, og inneholder ingen
publiserte artikler. Haarr fant periphlebitis retinae hos 69 (22.8)% av MS-pasientene og
syv (3.1%) av kontrollene. Seks av kontrollpasientene hadde andre tilstander som kan 
gi økt risiko for periphlebitis retinae (tuberkulose, sarkoidose, iridoccyklitt), og den 
siste kan ha hatt MS. Tilstanden forekom hyppigst i løpet av de 10 første årene etter MS-
diagnose og hos pasienter under 40 år, men forekom også hos eldre pasienter med lengre
sykdomsvarighet. Hos drøyt halvparten var lesjonene stasjonære og manglet tegn til 
aktiv inflammasjon. Sekstifem MS-pasienter ble også undersøkt med spaltelampe. 
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Marius Haarr
under disputasen
i gamle Festsal i
1952. 
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Rucker disputerte med avhandlingen Retinopathy in multiple sclerosis i 1947, og ble senere
professor ved Mayoklinikken. Haarr overdriver ikke betydningen av egne funn, og påpeker at
det originale i hans arbeid er knyttet til den longitudinelle utviklingen over tid, som han had-
de observert gjennom gjentatte undersøkelser av enkelte pasienter [6]. Han nevner ikke selv
at hans undersøkelse var den mest omfattende som til da hadde blitt gjennomført.

Så sent som i 1971 mottok Haarr brev fra Rucker, som var blitt professor emeritus og hadde
innledet en større etterundersøkelse for å fastslå hyppigheten og utviklingen av periphlebitis
retinae ved MS. Rucker ville ha svar på spørsmålet: "Am I not correct in believing that you
discovered this fundus picture quite independently, and that I just happened to stumble across
it a few years before you did?" Mens Rucker i 1944 og 1945 publiserte fotografier av øye-
bunnsforandringene ved periphlebitis retina, hadde Marius Haarr ikke tilgang til fotoutstyr
og var derfor nødt til å lage skisser av det han så. Han beskrev dette dels som en ulempe fordi
en tegning ikke var like objektiv som et fotografi, men også som en fordel fordi tegningen
tvang ham til å studere forandringene svært nøye [6]. 

Innsikt
På pubmed finnes syv vitenskapelige artikler forfattet av Marius Haarr, alle om øyeaffeksjon
ved nevrologiske sykdommer, tuberkulose og revmatologiske sykdommer [6-9,9-12]. I 1953
publiserte han sine egne kliniske undersøkelser som inngikk i doktorgradsavhandlingen,
sammen med betraktninger om relasjonen mellom periretinitis retinae og MS [6]. Haarr
mente at perirphlebitis retinae forekom så hyppig ved MS at det måtte våre en sammenheng.
Han så to muligheter:

"In my opinion there are only two possible explanations of this connexion: (1) The same factor
gives  rise  to  periphlebitis retinae  and  to  the  development  of plaques, or (2) 
periphlebitis retinae is a sequel  to  the  pathological  process  in  the central  nervous  system."

Haarr kjente godt litteraturen om patolofysiologien ved MS. Det var vel kjent at aktive MS-
lesjoner oppstår rundt en venyle. Han så mange likhetstrekk mellom karforandringene  ved
periphlebitis retinae og de som var beskrevet i MS-lesjoner: I begge tilfeller  affiseres kun
vener, karveggene var fortykket, og aktive («friske») og gamle («avløpne») lesjoner eksister-
te side om side. Han fant det derfor sannsynlig at karforandringene kan være en primær hen-
delse ved utvikling av MS-lesjoner, og foreslo at dersom det en gang ble utviklet effektive
medisiner mot MS, kunne effekten monitoreres ved å følge øyebunnsforandringene [6]. 

Haarr var også vel kjent med modellsykdommen for MS, eksperimentell allergisk encefal-
omyelitt (EAE). EAE skyldes et immunologisk angrep mot myelinet drevet av immunceller
som gjenkjenner myelinproteiner. I mange år har det vært en rådende teori at dette også skjer
ved MS. Mange har etter hvert har stilt spørsmålstegn ved denne hypotesen, og enkelte har
hevdet at den har hemmet utviklingen av MS-behandlingen [13]. Marius Haarr påpekte at
det paradoksale ved at nervefibrene i retina ikke er myeliniserte, men at retina likevel ble an-
grepet av MS-lignende lesjoner [6].  Det vil være en overdrivelse at Marius Haarr derved
trakk EAE-hypotesen i tvil, men det er ikke urimelig å hevde at han svært tidlig påpekte et
fundamentalt paradoks. 

Anerkjennelse
Marius Haarr ble respektert i sin samtid. Han mottok Konsul Søren Falchs og øye-
lege Sigurd Falchs pris for medisinsk vitenskap,  han presenterte sine funn på den
internasjonale nevrologikongressen i Paris i 1949 der Rucker lånte ham sine foto-
grafier[6], og han ble sitert av andre som publiserte innen feltet [14,15]. I 1955 ble
han korresponderende medlem av The National MS Society i USA. Lenge etter at
han var blitt overlege i Ålesund korresponderte han med ledende nevrologer og 
oftalmologer i Norden, Tyskland og i USA. 

I familiens arkiv finnes et brev fra dosent W. Doden i Freiburg, som gleder seg til å
diskutere periphlebitis retinae når Haarr besøker Det tyske oftalmologiske selskap.

Haarr korresponerte også med den danske pioneren innen MS-forskning Torben
Fog. I 1961 skrev Fog til Haarr at han var overbevist om at MS-plakk i hjernen
egentlig er konfluerende periflebitter, og inviterte Haarr til å skrive en artikkel om
sine funn i Acta Neurologica et Psychiatrica Scandinavica. Samme år mottok han et
brev fra oftalmologen Robert Zeller i Portland Oregon, som ønsket å besøke Haarr i
Norge og å etterundersøke hans tidligere pasienter.



Glemsel
I dag klassifiseres periphlebitis retinae som bakre uveitt. Nye metoder for undersøkelse
av retina, slik som optisk koherens-tomografi (OCT) har aktualisert øyet – og mer spesi-
fikt retina – som et «vindu til hjernen» [16]. Redusert tykkelse av retina gjenspeiler atrofi
i hjernen, og retinatykkelse målt ved OCT er et aktuelt utfallsmål ved kliniske studier
[17].  Marius Haarr var blant de første til å beskrive inflammasjonen i retina. Så vidt jeg
kjenner til var han den første som beskrev den dynamiske utviklingen av karforfandring-
ene - i hvert fall presiserte Rucker i 1945 at han ikke hadde hatt anledning til å følge ut-
viklingen over tid [5]. Han var også først til å foreslå å bruke retina til å evaluere behand-
lingseffekter ved MS. Likevel siteres eller nevnes han ikke lenger i de mange artiklene som
skrives om disse emnene.  Dette virker åpenbart urimelig. Hvorfor er det slik?

En mulig forklaring kan være at Haarr ikke hadde tilgang til å dokumentere sine funn foto-
grafisk. En annen mulighet er at han i motsetning til den langt mer berømte Rucker, som
beskrev fenomenet i JAMA i 1945, i mindre grad publiserte sine funn i internasjonale tids-
skrifter. Imidlertid nevnes heller ikke Rucker i artikler der dette hadde vært naturlig [16,18].
Det er mulig at både Rucker og Haarr baserte seg på selekterte pasientmaterialer som ledet
begge til å overestimere hyppigheten av periphlebitis retinae ved MS. Dette er imidlertid
heller ikke en sannsynlig årsak til at de neglisjeres, ettersom enkelte nyere studier som har
funnet enda høyere hyppighet i små pasientmaterialer siteres [18].

Den mest sannsynlige forklaringen på at Marius Haarr – i likhet med mange andre pionerer
i medisinen – neglisjeres, er derfor etter mitt skjønn en annen. Den omfatter en kombina-
sjon av manglende kjennskap til historien, en mer eller mindre bevisst desavuering av be-
tydningen av originale observasjoner og genuine oppdagelser, samt et ønske om å fremstå
som «oppdatert» ved å unngå «foreldete» referanser. Det første er forståelig fordi pionerar-
beidene ofte ikke er indeksert på pubmed, mens det siste dessverre har blitt stimulert
gjennom forfatterveiledninger i tidsskrifter og finansieringskilder for forskning. Resultatet
er uansett forflatende historieløshet. 

Avslutning
Øyelegen Marius Haarr bragt norsk nevrologi ett skritt fremover. Han innledet sammen
med Roy Swank og Julie Backer (mer om disse ved en annen anledning) MS-forskningen i
Norge. For en moderne leser av hans avhandling er det vanskelig å forestille seg hvordan
han som eneforsørger for to barn kunne gjennomføre et så omfattende arbeid på fritiden.
Det foregikk i en annen og svunnen tid, men dog ikke fjernere enn at noen lever og kan for-
telle, slik som døtrene Elisabeth og Anne-Marie som husker mange husholdersker som kom
og gikk. Anne-Marie var 14 år da faren disputerte i Gamle festsal. Hun fikk ikke være til
stede fordi faren var redd for å gjøre en dårlig figur. Hun tok imidlertid selv doktorgrad i
molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen flere år senere, og delte da kontor med en an-
nen stipendiat som arbeidet med HTLV1-viruset og MS. Han var usedvanlig morsom, og
Anne-Marie overvar hans disputas i 2001. Doktorandens navn var denne gang Kjell-Morten
Myhr. Eldre er ikke vår historie, og større er ikke vår andedam.
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Takk
Takk til Rune Midgard som gjorde meg oppmerksom på Marius Haarr og lånte meg
hans avhandling, til Marius Haarrs døtre Anne-Marie og Elisabeth Haarr som har
delt biografiske opplysninger og gitt tilgang til etterlatte dokumenter og bilder, til
Ivar Hørven, Amund Ringvold, Ingrid Slørdal Conradi og Emilia Kerty for nyttige
innspill, og til Ivana Malovic ved Universitetsbiblioteket med hjelp til å finne en 
digitaliserte utgave av Marius Haarrs avhandling.
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Mens vi venter på 100-års-jubileet... 

Av Ragnar Stien

Foreningens 100-års jubileum nærmer seg raskt, og vi kan være berettiget stolte over å
være medlemmer i en så gammel spesialforening. Det er noen norske spesialforeninger
som hevder å være eldre. De knytter seg til allmennmedisinske foreninger fra tiden før
spesialiteter og krav til spesialister ble etablert. Disse definisjonene ble vedtatt i september
1918 slik at alt snakk om spesialforeninger før dette tidspunkt egentlig er ukorrekt. NNF
er altså blant de eldste i Norge, men i global sammenheng når vi ikke opp i seniorklassen
(1,2).

I Norden vil Dansk nevrologisk forening gjerne hevde å være eldst. De fører sin opp-
rinnelse tilbake til en privat klubb av nevropsykiatere som i 1900 startet sin virksomhet.
Blant medlemmene finner vi Knud Pontoppidan kjent som «skurken» i Amalie Skrams
sykehusromaner. En annen var Daniel Jacobson som Edvard Munch malte et avslørende
portrett av. Den mer formelle danske forening ble først etablert på 30-tallet. Den svenske
søsterforeningen ble stiftet i 1938 og den finske i 1961.

Internasjonalt ble det tidlig dannet flere lokale klubber som vesentlig beskjeftiget seg
med nevrologiske tilstander, men hvor tilknytningen til psykiatri og indremedisin fortsatt
var tydelig. Den eldste som var et klart nevrologisk forum, var New York Neurological
Society som ble grunnlagt i 1871. Den ble så tatt opp i den første nasjonale amerikanske
nevrologforeningen, The American Neurological Association, stiftet i 1875. I Frankrike
fantes også lokale nevropsykiatriske klubber, men Societe de Neurologie de Paris, raskt
endret til de Societe Francaise de Neurologie, oppsto i 1899. I Storbritannia var utvik-
lingen nokså tilsvarende: Først kom Neurological Society of London (1885) som igjen
ble til Neurological Society of the United Kingdom i 1907.

I Tyskland var forbindelsen mellom psykiatri og nevrologi svært sterk. Gesellschaft
Deutscher Nervenärzte ble dannet i 1907. Denne foreningen, sammen med en rekke 
andre faglige foreninger i feltet, ble tvangssammensluttet i 1935 til Gesellschaft
Deutscher Neurologen und Psychiater under nazistisk ledelse. Denne foreningen har
gjennom flere publikasjoner forsøkt å klargjøre sin virksomhet og ta avstand fra sin lite

]âu|Äx

gloriøse historie i forbindelse med rasehygiene og eutanasi (3). Nederland hadde også
tidlig nevropsykiatriske klubber, og vi kjenner i hvert fall en fra 1871. Den nederland-
ske nevrologi og psykiatri-foreningen ble stiftet i 1897. I Italia var det tilsvarende
nært samarbeid mellom nevrologer og psykiatere. Allerede i 1861 fantes Societa
Frenopatica Italiana, mens en ren nevrologisk forening, Societa Italiana di
Neurologica, så dagens lys i 1907.

Norsk nevrologisk forening er altså ikke blant de eldste i verden, men vi kan være
stolte av det initiativ som herrene Krogh, Monrad-Krohn, Svensson, Sæthre og
Zeiner-Henriksen tok i november 1920. På dette tidspunkt var det vel bare ytterligere
to nevrologer i Norge: Vilhelm Magnus og Christopher B Leegaard . Den sistnevnte
ble umiddelbart valgt til foreningens første æresmedlem. Ved jubileet blir nok alle 
tilbørlig æret.

Referanser:
1.   Goetz CG, Chmura TA and Lanska D.  History of 19th century neurology and the American
     Neurological Association. Part 1. Annals of Neurology 2003; 53 (suppl 4): 2-26.
2.   Aarli JA, Stien R. The history of neurology in Scandinavia. In: Finger S, Boller F and 
     Tyler KL (eds). History of neurology. Handbook of clinical neurology. Volume 95: 
     chapter 41: 657-666. Elsevier 2010.
3.   Schmul H-W. Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus.
     Springer Verlag 2016.
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Hjernetrening - slik holder du hjernen i form

Kaja Nordengen har gjort stor suksess med boken "Hjernen er stjernen"
fra 2016, og ble hedret med NNFs nyoprettede formidlingspris under
Nevrodagene 2018. Boken presenterer vår viktigste organ for et bredt
publikum i lettfattelig og underholdende form. I år er Nordengen ut
med en slags oppfølger, denne gangen med vekt på hva man selv kan
gjøre for å holde hjernen i form. "Hjernetrening" er ikke en bok man
leser fra perm til perm, men en blanding av oppgaver, råd og fakta. I
forordet skriver forfatteren at hun håper boken kan motivere til en
liten holdningsendring når det gjelder vaner og utfordringer.
Hjernen trenger noe å bryne seg på, og boken byr på både bakgrunns-
kunnskap og praktiske øvelser for å stimulere til nettopp dette. Vi som tilhører nevro-
miljøet, vil støte på endel kjente navn og ansikter, blant annet når Nordengen gjennomgående
bruker hjernetematikk også i eksempler der man ellers ville forvente å møte "Ola og Kari", 
eller "Peder Ås". Hans Olav Lahlum har bidratt til kapittelet om sjakk, og serieskaperen
Tegnehanne har levert illustrasjoner til boken. Kaja Nordengens andre hjernebok gir deg lyst
til å holde hjernen aktiv, men kanksje kan det betydelige innslaget av krevende gåter og logikk-
oppgaver også virke litt truende på noen. "Hjernetrening" vil nok fortjent havne under mange
trær i desember, men hvem i familien går med på å bli IQ-testet i romjulen?     

www.zenicor.no

1) Orrsjö et.al. (2014) Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG  
    recording. Hindawi.
2) Hendrikx T, Rosenqvist M, Wester P, Sandström H, Hörnsten R. Intermittent short ECG recording is more effective than 24-hour Holter ECG in detection of  
     arrhythmias. BMC Cardiovascular Disorders. 2014; 14:41
3) Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V., Rosenqvist M. Safe automatic one-lead electrocardiogram analysis in screening for  
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Komplett system optimalisert for helsetjenester

Av Kaja Nordengen

Red. Jan C. Frich, Are Brean og Espen Dietrichs

Hjernen og historien

Den norske nevrolitterære klubb ble, slik historien går, i sin tid stiftet
motviert av et behov for å sikre tilfang av stoff til Axonet. Men i til-
legg til å levere en jevnt strøm av artikler til dette bladet, har klubben
også stått for bokutgivelsene "Hjernen og kunsten", "Hjernen og 
kulturen", samt den engelskspråklige "The Brain and the Arts". Den
siste av disse kom for hele ti år siden, men i år er klubben tilbake
med en ny bokutgivelse - "Hjernen og historien". Som de forrige
bøkene, er dette en samling uavhengige kapitler, som alle har et nevrologisk
blikk på personer, hendelser eller fenomener fra historien og kunsten. Her møter vi skikkelser
som Bibelens Jakob, Guttorm Gråbarde, John F. Kennedy og Johan Falkberget. Boken er et
supplementsbind til tidsskriftet Michael, som utgis av Det norske medicinske Selskab. Den ble
lansert på Rørosmuseet under klubbens nevrolitterære sommermøte i juni. Interessekonflikt:
Alle som har vært redakører av Axonet, er blant klubbens medlemmer.  
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Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 26

Nok en gang skulle den nevrolitterære quizen vise seg å bli for krevende for Axonets le-
sere. Oppgaven var foreslått av Emilia Kerty - en kvinne med spisskompetanse - mens le-
gen som skildres i tekstutsnittet, heller fremstår som en hardt prøvet generalist på et
svært primitivt lite sykehus. 

De tar det ene firesengsrommet, det vil si kvinneavdelingen. To eldre kvinner med pneumo-
ni 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. 

Leseren ble tipset om at sykdomspanoramet her passer med miljøet forfatteren skriver
fra. Vådeskudd og bjørnelever, altså isbjørn, skulle ledet tankene nordover - til Grønland.
Teksten er hentet fra romanen "De søvnløse" av den dansk-norske forfatteren Kim Leine.
Leine er født i Bø i Telemark i 1961 og flyttet til Danmark som 17-åring. Han har også
bodd 15 år på Grønland og henter mye tematikk til sine bøker derfra. Han fikk Nordisk
råds litteraturpris i 2013 for romanen "Profetene i evighetsfjorden". 

Så da vet dere det. Ikke lett - men det skal det heller ikke være! Vinneren av Axonets quiz
får som kjent ikke annet enn heder og ære, men disse to lar vi det ikke gå inflasjon i! 

Bedre lykke på neste side. 

Nevrolitterær quiz nr. 27

Diagnose: F48.0 Nevrasteni

Ja, nevrasteni er med i ICD-10. Det er kanskje ikke den mest populære diagnosen lenger
nå, men den har absolutt hatt sin storhetstid, også i litteraturen. I denne quizens tekst 
hevdes den attpåtil å være "alle sykdommers apekatt":

Jeg var en anden gangerbroder engang, bølgen har sin fjærbusk, det hadde jeg, vinen
har sin glød, det hadde jeg. Og neurastenien er alle sykdommers apekat, den følger mig. 

Vi kan avsløre at boken dette er hentet fra, ikke er blant forfatterens aller mest kjente.
Likevel har kanskje sitatet vært trukket frem på Nevrodagene en gang i tiden? Forfatteren
er svært berømt, men helst må vå også ha riktig bok. 

Så alle litteraturinteresserte lesere må komme seg opp fra den nevrastenien dere måtte
føle dere nedsunket i, og sende riktig svar til lasse.pihlstrom@gmail.com fortere enn
svint - hvis ære og berømmelse er noe for deg!

Axonets quizredaksjon takker Henning Olberg for tips til oppgaven!

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 

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.

Seizures and Stroke congress 2019
1st international congress on epilepsy in cerebrovascular disease
Gothenburg 20-22 February 2019

For mer informasjon: //seizuresandstroke.com
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Disputas Anne Merete Vangen-Lønnes 
Anne Merete Vangen-Lønnes er overlege ved Sykehuset Innlandet og disputerte
13. oktober ved UiT Norges arktiske universitet på avhandlingen “Ischemic
stroke in a general population: Time trends in incidence, case fatality and the
impact of risk factors”. 

Axonet beklager forsinket trykking av
gratulasjoner i anledning disputasene!

Fra venstre professor emeritus Svein Ivar Mellgren (3.opponent), disputasleder professor Johan Gustav
Bellika, Anne Merete, professor Bo Norrving (1. opponent) og overlege/forsker Hanne Ellekjær (2. opponent).
Ellisiv Mathiesen var hovedveileder, Stein Harald Johnsen og Tom Wilsgaard var biveiledere.

Fra venstre professor Per Hjortdahl UiO (andre opponent), deretter professor Rigmor Højland Jensen
Københavns universitet (førsteopponent), cand. med.Kai Ivar Müller, professor Anne Høye UiT 
(disputasleder), professor Ellisiv Mathiesen, UiT (tredjeopponent). Hovedveileder Svein Ivar Bekkelund, 
UiT og biveileder Karl Bjørnar Alstadhaug, UiT, var ikke tilstede på bildet.

Disputas Kai Ivar Müller 
Vi gratulerer Kai Ivar Müller med doktorgraden .Han forsvarte avhandlingen
«Telemedicine in the treatment of headache» den 12.12.17 ved Universitetet i
Tromsø. Det hele startet med en pasient med en sjelden hodepineform som 
hadde reist milevis for å snakke med nevrolog. Avstandene er meget store i vår
landsdel og mange mangler god tilgjengelighet til god spesialisthelsetjeneste.
Kan telemedisin kompensere for disse uheldige forholdene? Undersøkelser 
med telemedisin ble sammenlignet med tradisjonelle hodepinekonsultasjoner
på kontoret. Så å si alle endepunkter i studien viste at hodepinekonsultasjoner
via telemedisin ikke er underlegen tradisjonelle nevrologiske konsultasjoner.
Studien vil være et meget godt fundament for å fremme videre forskning på 
e-helsetjenester.

Claus Albretsen 
Nevrologisk avd Universitetssykehuset i Nord-Norge
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Lederskifte ved
Nevrologisk avdeling,
Oslo universitetssykehus
Espen Dietrichs takket i vinter av
som avdelingsleder for hovedsta-
dens nevrologiske avdeling. Hans
etterfølger er Hanne Flinstad
Harbo, som tiltradte 1. september.
Vi gratulerer OUS med fornyelsen
og ønsker lykke til!

Axonet gratulerer!

Nevrolog redigerer 
"årets tidsskrift"
Nevrologkollega og tildigere 
redaktør i Axonet, Are Brean,
har som redaktør for Tidsskriftet
stått i spisset for et arbeid som
har resultert i utmerkelsen
"Årets tidsskrift". Her gratuleres
han på Legeforeningens lands-
styremøte. Fra Axon til ikon? 

Vi gratulerer!
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Espen Dietrichs Hanne Flinstad Harbo

Are Brean



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.
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