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Redaktørens
hjørne
Kjære kolleger!
Selve ordet har kanskje en litt arkaisk klang, men vi mennesker vil alltid være opptatt av
ære. I Axonet har vi nylig hatt en debatt om problematiske eponymer. Hva gjør man med
sykdommer som har navn etter leger som har opptrådt grovt uetisk, for eksempel i tilknytning til nazistenes "eutanasi"-program? Mange argumenterer for at disse legene bør
fratas den posthume æren forbundet med å ha en sykdom oppkalt etter seg.
Denne høsten har vi sett en litt beslektet debatt, men med motsatt fortegn. I 1945 opprettet
Den norske forfatterforening en intern "æresrett" for å ta et oppgjør med kolleger som
hadde samarbeidet med nazistene under krigen. De som hadde vært medlemmer av
Nasjonal samling, ble eksludert. I tillegg rammet "æresretten" også ytterligere 17 forfattere,
som på til dels sviktende grunnlag og utenom vanlig rettsprosess ble ble idømt bøter
og nektet å utgi bøker i en viss tidsperiode. Kanskje enda verre for dem det gjaldt, var
nettopp skammen og vanæren forbundet med en slik dom.
Forfatterforeningen har nå, 73 år senere, kommet med en uforbeholden unnskyldning til
de 17 forfatterne, representert ved deres familier. De fleste reaksjonene på dette har vært
positive, men ikke uten unntak. Kritikken har særlig handlet om at unnskyldningen også
har omfattet den omstridte poeten Alf Larsen, som man godt kan mene snarere slapp billig
unna etter krigen.
En som på ingen måte slapp billig unna, var André Bjerke. Han og faren, Ejlert Bjerke,
fikk strenge straffer for å ha oversatt et 1800-tallsepos, som ble utgitt på en NS-vennlig
forlag. André Bjerkes datter og enke, som begge var til stede under Forfatterforeningens
seremoni, mente at dommen var medvirkende til Bjerkes alkoholisme og at den preget
ham sterkt resten av livet.
Det er altså et høyaktuelt tema man kan lese mer om i den nevrolitterære seksjonen av dette
Axonet. I Vidar Gundersens artikkel om André Bjerkes alkoholisme ser han særlig på
hvordan drikkingen påvirket diktningen - men belyser også årsakene til alkoholismen,
inkludert dommen i "æresretten". Artikkelen ble sendt inn til Axonet før Forfatterforeningens
unnskyldning og all oppmerksomheten Bjerkes skjebne fikk i etterkant av dette.
Hovedtrekkene i denne historien er derfor kanskje bedre kjent for mange nå enn for bare
noen måneder siden, men dette burde bare vekke interessen enda mer for det nevrolitterære
perspektivet, som naturligvis dekkes eksklusivt i Axonet. All ære til Gundersen for dette!

God jul og godt nyttår til alle kolleger og lesere!

lasse.pihlstrom@gmail.com
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Leder’n har ordet
Kjære nevrokolleger!
Forskningsrådets beslutning om å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i
Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling er en fantastisk nyhet
for faget vårt. NNF gratulerer bergensmiljøet ledet an av professorene Kjell-Morten
Myhr og Charalampos Tzoulis med denne bragden. Dette vil kunne gi et viktig løft
for klinisk nevrologisk forskning.
Forskningssenteret, Neuro-SysMed, vil få 20 millioner i året i inntil åtte år for å drive
med utprøving av ny behandling ved alvorlige sykdommer i sentralnervesystemet
som MS, ALS, Parkinsons sykdom og demens. Målsettingen er at ny behandling
skal bli tilgjengelig for pasienter over hele landet. Tilgangen til deltakelse i studiene
skal være lik i hele Norge, og brukermedvirkning vil bli sterkt vektlagt. Det vil bli
etablert en klinisk utprøver-enhet hvor utprøvere nasjonalt skal kunne få støtte for
gjennomføring av en studie fra idéfasen til sluttføring. Studiene er i tillegg avhengig
av å ha egenfinansiering for gjennomføring.
Forskningssenteret er et av de første tiltakene i hjernehelsestrategien som settes ut i
livet. De øvrige tiltakene som er skissert i strategiplanen, forventes å realiseres med
handlingsplaner framover mot 2024. Slike politiske prosesser tar tid, og det er trolig
først på stadsbudsjettet for 2020 at vi kan se flere resultater. Arbeidet med oppfølgingen av hjernehelsestrategien har pågått i høst under ledelse av Helsedirektoratet,
som før jul sender inn forslag til tiltak til Helse- og omsorgsdepartementet. Via
Hjernerådet er NNF også i direkte dialog med Helse- og omsorgsdepartementet for
å øve press slik at det blir en reell satsning i hjernehelsefeltet. Det at vi står samlet og
viser at vi ikke gir oss, vil forhåpentligvis gi resultater.
Det nye året vil bli preget av forberedelser til EAN-kongressen 29. juni – 2. juli
2019. Vi håper alle avdelingene har tatt høyde for kongressen i bemanningsplanene
slik at mange får delta på kongressen. Det er mulighet for å kjøpe dagspass for de
som ikke kan delta på hele kongressen. Fristen for å sende inn abstracts er 23.1. Vi
oppfordrer til at flest mulig presenterer forskningsresultater på kongressen. Det er
allerede god norsk representasjon i den inviterte delen av programmet, og det ligger
an til flere høydepunkter der norske deltakere er sentrale, blant annet Edvard Mosers
åpningsforedrag, underholdning med Frikar, en helnorsk epidemiologi-sesjon, for å
nevne noe.

Om morgenen 1.juli blir dessuten den norske hjernehelsestrategien og arbeidet med
å styrke hjernehelsefeltet tema på en egen sesjon. Samme dag blir det også historiesesjon ledet av Espen Dietrichs med besøk på Fridtjof Nansen-instituttet på
Polhøgda.
Dagen før åpningen av EAN, fredag 28. juni, avvikles EBN-eksamen. Karin Müller
Mikaelsen fra Molde er fortsatt den eneste fra Norge som har tatt denne eksamenen.
NNF dekker eksamensavgift til de to første som deltar. Det er ikke noe krav at man
skal bestå eksamen for å få dekket avgiften, og vi håper flere deltar.
Alle avdelingene vil snart motta eksemplarer av den nye utgaven av Akuttveilederen.
Kvalitetsutvalget med Petter Sanaker i spissen har gjort en grundig revisjon av
Akuttveilederen. NNF retter en stor takk til alle som har bidratt med revisjonen.
Programmet for de inviterte foredragene under Nevrodagene ble publisert i oktober,
og det ferdige programmet legges ut rundt årsskiftet. Det er mange aktuelle tema
som tas opp, blant annet organdonasjon, nye behandlingsmuligheter innen hodepine,
kognitiv svikt ved nevrodegenerative sykdommer, atypisk parkinsonisme, score
EEG, samt en rekke aktuelle nevrovaskulære tilstander. Flere utenlandske foredragsholdere er også invitert. Professor Per Fink fra Aarhus skal snakke om funksjonelle
lidelser. Lino Nobili fra Genova vil snakke om sleep-related hypermotor epilepsy. I
tillegg vil vår egen Ellen Merete Hagen fra UCLH i London snakke om autonome
forstyrrelser ved nevrologiske sykdommer. Hun kommer torsdagen og vil kunne
være tilgjengelig også for å gi mer informasjon om hospitering ved UCLH, som
NNF nå har fått tilbud om for overleger. Det blir også et utdanningssymposium på
onsdagen under Nevrodagene, der mange aktuelle spørsmål blir besvart.
Som alltid er vi takknemlig for tips til nettsiden og sosiale medier. Skriv gjerne til
nettredaktør Julie Sønnervik: julie@hodeverket.no
Riktig god jul og de beste ønsker for et framgangsrikt nevrologi-år 2019!
Vennlig hilsen
Anne Hege

L e d e r´n h a r o r d e t
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Nevrolognytt
Hjerneuken 2018

Proppen må vekk! Klart budskap fra Christian Lund under populærvitenskapelig møte om hjernslag under
Hjerneuken på OUS.
Nevrologi har fått oppmerksomhet i media også utenom hjerneuken, blant annet med innslag i Dagsrevyen
om hjerneslag.

Vidar Gundersen og Inger Marie Skogseid holdt foredrag om bevegelsesforstyrrelser under åpent møte på
OUS i hjerneuken.

Oslo universitetssykehus, Hjernerådet og NNF arrangerte møte om Miljøgifter og hjernen, og NNFs leder
var invitert til God morgen Norge på TV2. Her intervues Anne Hege Aamodt til høyre sammen med toksikolog
Gro D. Villanger fra Folkehelseinstituttet.

Nevrolognytt
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EAN Oslo 2019 – siste nytt om kongressen

Av Erik Taubøll - Leder av lokal organisasjonskomite (LOC), EAN Oslo 2019
Mye har skjedd siden siste oppdatering i Axonet tidligere i høst, og programmet begynner
nå å ta form. Den internasjonale programkomiteen med sin nye leder professor Tony
Marson fra Liverpool møttes i EANs lokaler i Wien 7-9 september for å gå gjennom innsendte programforslag og sette sammen det foreløpige programmet. Det som nå gjenstår,
er frie foredrag og postersesjoner.
Det ble understreket at EAN-kongressene skal ha et betydelig innslag av utdanning der
teaching courses, hands-on courses, case-based workshops, controversies, etc. er viktige
deler av helheten. Det er også lagt opp til et delvis fungerende rullerende system der man
innen en 5-års periode skal ha vært innom de aller fleste sentrale temaer i nevrologien
med tanke på utdanningsaspektet. Vi er nå på femte året i første rullering. Ved gjennomgang av temaer viste det seg å ha vært relativt lite innen nerve/muskel og klinisk nevrofysiologi, noe som da skulle vektlegges. Det profiterer Norge på denne gang da det var
flere gode norske forslag innen dette.
Man var også opptatt av å unngå at de samme foredragsholderne gikk igjen flere steder.
Samtidig var komiteen veldig opptatt av å få frem yngre, og gjerne kvinner som foredragsholdere. Hvor grensen for yngre skulle gå var nok litt vanskeligere å svelge for
enkelte av oss. Forslagsstillerne og de ulike Scientific panels for de enkelte sykdomsgrupper innen EAN hadde imidlertid vært veldig konservative i sine programforslag med
tanke på foredragsholdere. Programkomiteen var da kjapt ute og satte inn nye folk. For
enkelte forslag ble hele rekken av foredragsholdere strøket og andre navn satt inn.
Vitenskapelig program
Det var rundt 250 forslag til program. 20-30% akseptrate gjennomgående, litt varierende
med hva man søkte på. Focused workshops var kategorien der det var klart mest konkurranse.
Alt i alt blir dette en kongress med meget god norsk deltakelse. Det blir en bedre nasjonal
deltakelse enn hva jeg kan se det har vært de senere år. For å nevne noe: Av foreløpig 17
teaching courses er Norge inne i 4 hvorav 3 er foreslått fra Norge. To av tre Controversies
er norske, inkludert ett om nevroborreliose. Norge er også inne i 6 av 18 focused workshops godkjent så langt, hvorav to tilhører "overarching theme - neuroinflammation".
Det er sterkt med tanke på at dette var den tøffeste gruppen. Våre focused workshops
fra Norge dreier seg om MS og stamceller, slag og demens, Nevrooftalmologi, EEG i
intensivavdelinger, fremtidig behandling av nevroimmune tilstander, og glia og epilepsi.

Den internasjonale programkomiteen samlet i Wien, september 2018. I midten, første rad, Tony Marso,
leder av programkomiteen. Til venstre for ham Marie Vidailhet, leder av lokal organisasjonskomite
for EAN2020 i Paris og til høyre Claudia Sommer, leder av teaching course committee. I midten bak,
Erik Taubøll som norsk medlem.

Så må det spesielt nevnes spesialsesjonene. Totalt vil det bli 10 til 12 spesialsesjoner,
mange av disse er bundet av ulike avtaler med samarbeidsorganisasjoner. Likevel
er det to som særlig fremmer norsk nevrologi. Den ene er en felles sesjon for EAN
og EFNA (den internasjonale fellesorganisasjonen for pasientforeninger) om den
norske hjernehelsestrategien. Den andre dreier seg om nevroepidemiologi og bruk
av helseregistre, et felt Norge er sterke på. Her blir det sterk norsk representasjon
med stor overvekt av norske foredragsholdere. Dette var nok på kanten for enkelte
programkomitemedlemmer, men man ble enige om betydningen av "the Norwegian
flavour". Så la oss da også møte opp på disse to sesjonene.
History tour
Under hver EAN kongress vil den lokale komiteen arrangere en egen History of
Neurology Session og en History Tour. Espen Dietrichs har satt sammen dette.
Selve sesjonen vil dreie seg om nevronteorien, "The men behind the neuron theory",
selvsagt med foredrag om Fridtjof Nansen ved Ragnar Stien. Senere blir det tur til
Polhøgda, Nansens hjem.

EAN Oslo 2019
8

9

Polhøgda, Fridtjof Nansens
hjem. Mål for History Tour
mandag 01.07.19.

Networking event
Oslo kommune holder en mottakelse for EANs deltakere mandag kveld 01.07
kl 19.00 i Oslo Rådhus. Dette er ment som en mulighet til å få nærmere kontakt med
kolleger fra nær og fjern, og jeg håper mange vil melde seg på, spesielt yngre leger.
Det er begrenset med plasser til dette.

*MRRƽMQQIV Stopp slag
Komplett system optimalisert for helsetjenester
ƍ%ZHIOOKERKIVWʟQ]IEXVMIƽMQQIVWEQQIRPMKRIXQIH,SPXIVog
reduser tolkningstiden1 2

Åpningsseremoni
Lørdag 29.06 blir det åpningsseremoni med derpå følgende mottakelse i Varemessens lokaler. Det er viktig at folk møter opp til dette og viser den store interessen
det er i Norge og innen norsk nevrologi for arrangementet. Nobelprisvinner Edvard
Moser holder åpningsforedraget og det blir spennende kunstnerisk innslag fra Frikar
med etterfølgende mottakelse. Så møt opp på dette.
BrainRun
I forrige nummer av Axonet annonserte jeg et mulig gateløp i Oslo under kongressen.
Av ulike grunner, ikke minst grunnet problemer med økonomiske garantier, går dette
dessverre ut.

• :EPMHIVXMSZIVZMXIRWOETIPMKIWXYHMIVFVYOIWTʟSZIVklinikker

Sommerferieavvikling i avdelingene
Jeg vil benytte anledningen til å be alle nevrologiske avdelinger se på sine sommerferieplaner og planlegge slik at folk får mulighet til å delta. Her må de enkelte
avdelinger gjøre en ekstra innsats. Det blir veldig lenge til neste gang noe slikt
skjer i Norge.

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
EXVMEPƼFVMPPEXMSR;)YVSTEGI3GX

Abstractfrist for postere og frie foredrag
Til slutt vil jeg minne alle om fristen for abstracter til frie foredrag og postere som er
23.01.19. Husk dette og send inn i tide. La oss markere styrken og bredden i norsk
nevrologi på EANOslo2019!

ƍ1IHXSPORMRKWSKTVSWIWWXXXIJSVIJJIOXMZHMEKRSWXMWIVMRK3

www.zenicor.no
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Ocrevus «Roche»

Det første og eneste legemiddelet
godkjent for både ATTAKKVIS og
PRIMÆR progressiv MS1

Immunsuppressivt middel.

122&5( 

RMS
2FUHYXVHULQGLVHUWWLOEHKDQGOLQJDYYRNVQHSDVLHQWHUPHGUHODSVHUHQGHIRUPHUIRUPXOWLSSHO
VNOHURVH 506 PHGDNWLYV\NGRPGHƓQHUWYHGNOLQLVNHHOOHUELOGHGLDJQRVWLVNHIXQQ
PPMS
2FUHYXVHULQGLVHUWWLOEHKDQGOLQJDYYRNVQHSDVLHQWHUPHGWLGOLJSULP¨USURJUHVVLYPXOWLSSHO
VNOHURVH 3306 PHGKHQV\QWLOV\NGRPVYDULJKHWRJJUDGDYIXQNVMRQVVYLNWRJELOGH
GLDJQRVWLVNHIXQQVRPHUNDUDNWHULVWLVNHIRULQŴDPPDWRULVNDNWLYLWHW
Forsiktighetsregler
6DPOHWVLNNHUKHWVSURƓOHUEDVHUWS§GDWDIUDSLYRWDOHNOLQLVNHVWXGLHUL06 506RJ3306 'H
YLNWLJVWHRJK\SSLJVWUDSSRUWHUWHELYLUNQLQJHQHIRU2FUHYXVHULQIXVMRQVUHODWHUWHUHDNVMRQHU
VRPNOºHXWVOHWWRJSXVWHEHVY¨UVDPWLQIHNVMRQHU'LVVHRSSVW§ULPHUHQQDYSDVLHQWHU
6H63&IRUIXOOOLVWHDYELYLUNQLQJHU
2FUHYXVP§LNNHEUXNHVLSDVLHQWHUPHGS§J§HQGHDNWLYLQIHNVMRQDOYRUOLJLPPXQNRPSUR
PLWWHUWHSDVLHQWHUHOOHUSDVLHQWHUPHGNMHQWHDNWLYHPDOLJQLWHWHU

Les mer på rochehelse.no
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å
oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.
'HWWHJMºUHVYLDPHOGHVNMHPDVRPƓQQHVS§
nettsiden til Statens legemiddelverk:
www.legemiddelverket.no/meldeskjema

ATC-nr.: L04A A36

Indikasjoner:$GJCPFNKPICXXQMUPGOGFTGNCRUGTGPFGHQTOGTHQTOWNVKRRGNUMNGTQUG 4/5 OGFCMVKXU[MFQOFGƂPGTVXGFMNKPKUMGGNNGTDKNFGFKCIPQUVKUMGHWPP$GJCPFNKPICX
XQMUPGOGFVKFNKIRTKOÂTRTQITGUUKXOWNVKRRGNUMNGTQUG 22/5 OJVU[MFQOUXCTKIJGVQIITCFCXHWPMULQPUUXKMVQIDKNFGFKCIPQUVKUMGHWPPUQOGTMCTCMVGTKUVKUMGHQTKPƃCOOCtorisk aktivitet. Dosering: 2TGRCTCVPCXPQIDCVEJPWOOGTUMCNTGIKUVTGTGUKRCUKGPVLQWTPCNGP$GJCPFNKPIDÔTKPKVKGTGUQIQXGTXÁMGUCXURGUKCNKUVOGFGTHCTKPIKFKCIPQUVKUGTKPIQI
DGJCPFNKPICXPGXTQNQIKUMGVKNUVCPFGT'IPGVOGFKUKPUMWVUV[THQTJÁPFVGTKPICXCNXQTNKIGTGCMULQPGTHGMUKPHWULQPUTGNCVGTVGTGCMULQPGT +44 UMCNXÂTGVKNILGPIGNKIPremedisinering mot IRR: 2TGOGFKUKPGTKPIOGFHÔNIGPFGNGIGOKFNGTUMCNIKUHÔTJXGTGPMGNVQMTGNK\WOCDKPHWULQPOIOGV[NRTGFPKUQNQP GNNGTVKNUX KXECOKPWVVGTHÔTQICPVKJKUVCOKP
ECOKPWVVGTHÔT2TGOGFKUKPGTKPIOGFCPVKR[TGVKMWO HGMURCTCEGVCOQN ECOKPWVVGTHÔTJXGTQMTGNK\WOCDKPHWULQPMCPXWTFGTGUKVKNNGII+PPNGFGPFGFQUGOIIKU
UQOUGRCTCVGKXKPHWULQPGTHÔTUVOIFGTGVVGTOIGVVGTWMGT+PHWULQPUJCUVKIJGVONVKOGKOKPWVVGTÔMGUOGFONVKOGJXGTVOKPWVVVKNOCMUONVKOG
+PHWULQPUXCTKIJGVECVKOGTPåfølgende doser: 'PMGNVUVÁGPFGKXKPHWULQPGTRÁOIJXGTOÁPGFFQUGRÁOIUMCNIKUOÁPGFGTGVVGTKPHWULQPCXKPPNGFGPFG
FQUG+PHWULQPUJCUVKIJGVONVKOGKOKPWVVGTÔMGUOGFONVKOGJXGTVOKPWVVVKNOCMUONVKOG+PHWULQPUXCTKIJGVECVKOGT&QUGTKPIUKPVGTXCNNOKPKOWOOÁneder. Justering av infusjon ved IRR:8GFVGIPVKNNKXUVTWGPFGGNNGTKPXCNKFKUGTGPFG+44UQOCMWVVQXGTHÔNUQOJGVGNNGTCMWVVTGURKTCVQTKUMFKUVTGUUU[PFTQOCXDT[VGUKPHWULQPGP
WOKFFGNDCTVQIPÔFXGPFKIDGJCPFNKPIIKU+UNKMGVKNHGNNGTUMCNQMTGNK\WOCDUGRQPGTGURGTOCPGPV8GFCNXQTNKI+44 UQOF[URPÅ GNNGTU[ORVQOGTUQOGTUCOOGPUCVVCXTÔFOG
HGDGTQIUOGTVGKJCNUGPCXDT[VGUKPHWULQPGPWOKFFGNDCTVQIU[ORVQOCVKUMDGJCPFNKPIIKU+PHWULQPGPUMCNMWPILGPQRRVCUPÁTFKUUGU[ORVQOGPGKMMGNGPIGTGTVKNUVGFGQI
KPPNGFGPFGKPHWULQPUJCUVKIJGVUMCNVKNUXCTGJCNXRCTVGPCXJCUVKIJGVGPFCTGCMULQPGPQRRUVQ+PHWULQPULWUVGTKPIGTKMMGPÔFXGPFKIXGFRÁHÔNIGPFGP[GFQUGTKPIGTOGFOKPFTG+44
QRRUVÁT8GFNGVVVKNOQFGTCV+44 UQOJQFGRKPG UMCNKPHWULQPUJCUVKIJGVGPTGFWUGTGUVKNJCNXRCTVGPCXJCUVKIJGVGPFCTGCMULQPGPQRRUVQ4GFWUGTVJCUVKIJGVQRRTGVVJQNFGUK
űOKPWVVGT6QNGTGTGUFGVVGMCPJCUVKIJGVGPÔMGUKJVKPKVKCNJCUVKIJGV+PHWULQPULWUVGTKPIGTKMMGPÔFXGPFKIXGFRÁHÔNIGPFGP[GFQUGTKPIGTOGFOKPFTG+44QRRUVÁTDoseendringer:&QUGTGFWMULQPCPDGHCNGUKMMGGlemt dose:7VGNCVVKPHWULQPUMCNIKUUÁTCUMVUQOOWNKIKMMGXGPVVKNPGUVGRNCPNCIVGFQUG$GJCPFNKPIUKPVGTXCNNGVRÁOÁPGFGT OKPKOWOOÁPGFGT DÔTQRRTGVVJQNFGUOGNNQOFQUGPGSpesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon:5KMMGTJGVQIGHHGMVKMMGWPFGTUÔMV&QUGGPFTKPIHQTXGPVGUKMMGÁ
XÂTGPÔFXGPFKI+PIGPGTHCTKPIXGFOQFGTCVVKNCNXQTNKIPGFUCVVNGXGTP[TGHWPMULQPBarn og ungdom 0-18 år: 5KMMGTJGVQIGHHGMVKMMGHCUVUNÁVV&CVCOCPINGTTilberedning/
Håndtering:5MCNHQTV[PPGUHÔTDTWM(QTV[PPGUKGPKPHWULQPURQUGOGFOION  PCVTKWOMNQTKFVKNECOION OIONGNNGTOION +PHWULQPUUGVVOGF
GNNGTOKPNKPGƂNVGTDGP[VVGU5GRCMPKPIUXGFNGIIGVHQT[VVGTNKIGTGKPHQTOCULQPAdministrering:1RRNÔUPKPIGPUMCNXÂTGTQOVGORGTGTV+XKPHWULQPXKCGPUGRCTCVUNCPIG
5MCNKMMGIKUUQOUVÔVFQUGDQNWUKontraindikasjoner: 1XGTHÔNUQOJGVHQTKPPJQNFUUVQHHGPG2ÁIÁGPFGCMVKXKPHGMULQP#NXQTNKIKOOWPMQORTQOKVVGTVGRCUKGPVGT-LGPVGCMVKXG
maligniteter. Forsiktighetsregler: IRR:5[ORVQOGTMCPQRRUVÁKNÔRGVCXGPJXGTKPHWULQPOGPGTJ[RRKIUVTCRRQTVGTVWPFGTKPHWULQP-CPQRRUVÁQRRVKNVKOGTGVVGTKPHWULQP
(ÔTKPHWULQP'IPGFGTGUUWTUGTHQTJÁPFVGTKPICXCNXQTNKIGTGCMULQPGTUQOCNXQTNKI+44QXGTHÔNUQOJGVUTGCMULQPGTQIGNNGTCPCH[NCMVKUMGTGCMULQPGTUMCNXÂTGVKNILGPIGNKI*[RQVGPULQPMCPQRRUVÁWPFGTKPHWULQPUQOU[ORVQORÁ+44$GJCPFNKPIOGFCPVKJ[RGTVGPUKXGTUMCNXWTFGTGUÁQRRJÔTGKVKOGTHÔTQIWPFGTKPHWULQP2CUKGPVGTOGFJLGTVGUXKMVK
CPCOPGUGP 0;*#++++8 GTKMMGWPFGTUÔMV2TGOGFKUKPGTKPITGFWUGTGTJ[RRKIJGVQICNXQTNKIJGVUITCFCX+447PFGTKPHWULQP0ÔFXGPFKIGVKNVCMXGFCNXQTNKIGNWPIGU[ORVQOGT
UQODTQPMQURCUOGTGNNGTHQTXGTTKPICXCUVOC+PHWULQPGPCXDT[VGUWOKFFGNDCTVQIRGTOCPGPVU[ORVQOCVKUMDGJCPFNKPIIKUQIRCUKGPVGPQXGTXÁMGUKPPVKNNWPIGU[ORVQOGPGJCT
QRRJÔTVFCKPPNGFGPFGHQTDGFTKPICXMNKPKUMGU[ORVQOGTMCPGVVGTHÔNIGUCXHQTXGTTKPI5[ORVQOGTRÁQXGTHÔNUQOJGVMCPXÂTGXCPUMGNKIÁUMKNNGHTC+448GFOKUVGPMVQXGTHÔNUQOJGVUTGCMULQPUMCNKPHWULQPGPUVCPUGUWOKFFGNDCTVQIRGTOCPGPV'VVGTKPHWULQP5[ORVQOGTRÁ+44UMCNMQPVTQNNGTGUKOKPUVVKOGGVVGTRÁ2CUKGPVGPDÔTCFXCTGUQOCV+44
MCPQRRUVÁQRRVKNVKOGTGVVGTKPHWULQP5GQIUÁFQUGTKPIUXGKNGFPKPIXGF+44Overfølsomhetsreaksjoner:1XGTHÔNUQOJGVUTGCMULQPGTMCPQRRUVÁWPFGTGPJXGTKPHWULQPOGP
XCPNKIXKUKMMGKNÔRGVCXKPHWULQP8GFU[ORVQOGTUQOGTOGTCNXQTNKIGGPPHÔTGNNGTP[GCNXQTNKIGU[ORVQOGTXGFRÁHÔNIGPFGKPHWULQPGTUMCNOWNKIQXGTHÔNUQOJGVUTGCMULQP
vurderes. Infeksjon: #FOKPKUVTGTKPIWVUGVVGUXGFCMVKXKPHGMULQPKPPVKNFGPPGGTHGTFKIDGJCPFNGV+OOWPUVCVWUDÔTMQPVTQNNGTGUHÔTDGJCPFNKPI8GF22/5JCTRCUKGPVGTOGF
UXGNIGXCPUMGTJÔ[GTGTKUKMQHQTCURKTCULQPURPGWOQPKQIQMTGNK\WOCDMCPÔMGTKUKMQGPHQTCNXQTNKIRPGWOQPK[VVGTNKIGTG2PGWOQPKWVXKMNKPIMTGXGTWOKFFGNDCTJCPFNKPIProgressiv multifokal leukoencefalopati (PML):4KUKMQHQT2/.MCPKMMGWVGNWMMGU8ÂTQRROGTMUQORÁVKFNKIGU[ORVQOGTRÁ2/.KPMNP[GVKNHGNNGTGNNGTHQTXGTTKPICXPGXTQNQIKUMG
U[ORVQOGTFCFKUUGMCPNKIPGRÁ/58GFOKUVCPMGQO2/.UMCNDGJCPFNKPICXXGPVGU8WTFGTGXCNWGTKPIUQOKPMNWFGTGT/4WPFGTUÔMGNUGHQTVTKPPUXKUOGFMQPVTCUVXÂUMG
UCOOGPNKIPGVOGF/4HÔTDGJCPFNKPI DGMTGHVGPFGVGUVKPIHQT,%8KEGTGDTQURKPCNXÂUMGPUCOVILGPVCMGNUGCXPGXTQNQIKUMGVGUVGT$GJCPFNKPIGPCXDT[VGURGTOCPGPVXGF
DGMTGHVGV2/.Reaktivering av HBV: 4GCMVKXGTKPIKPQGPVKNHGNNGTVKNHWNOKPCPVJGRCVKVVNGXGTUXKMVQIFÔFGTUGVVXGFDGJCPFNKPIOGFCPFTGCPVK%&CPVKUVQHHGT*$8UETGGPKPI
KJVNQMCNGTGVPKPIUNKPLGTCPDGHCNGUHÔTQRRUVCTV8GFCMVKX*$8KPHGMULQPDÔTKMMGQMTGNK\WOCDIKU2CUKGPVGTOGFRQUKVKXUGTQNQIK FXU*$U#IQI*$E#D DÂTGTGCX*$8
*$U#I DÔTMQPUWNVGTGGPGMURGTVRÁNGXGTU[MFQOHÔTQRRUVCTVUCOVQXGTXÁMGUQIHÔNIGUQRRGVVGTNQMCNOGFKUKPUMRTCMUKUHQTÁHQTGD[IIGTGCMVKXGTKPICXJGRCVKVV$Malignitet:
´MVCPVCNNOCNKIPKVGVGT KPMNDT[UVMTGHV GTUGVVJQURCUKGPVGTDGJCPFNGVOGFQMTGNK\WOCD(QTGMQOUVGPGTKOKFNGTVKFUQOHQTXGPVGVKHQTJQNFVKNDCMITWPPUTCVGPKGP/5RQRWNCULQP
+PFKXKFWGNVP[VVGTKUKMQHQTJQNFDÔTXWTFGTGUXGFMLGPVGTKUKMQHCMVQTGTHQTOCNKIPKVGVQIXGFCMVKXQXGTXÁMPKPIHQTVKNDCMGHCNNCXOCNKIPKVGV2CUKGPVGTOGFMLGPVCMVKXOCNKIPKVGVUMCN
KMMGDGJCPFNGU5VCPFCTFDT[UVMTGHVUETGGPKPIKJVNQMCNGTGVPKPIUNKPLGTDÔTHÔNIGUAlvorlig immunkompromitterte pasienter:5MCNKMMGDGJCPFNGUHÔTVKNUVCPFGPGTDGFTGV8GFCPFTG
CWVQKOOWPGVKNUVCPFGTMCPUCOVKFKIDGJCPFNKPIOGFCPFTGKOOWPUWRRTGUUKXGTTGUWNVGTGKÔMPKPICXCNXQTNKIGKPHGMULQPGTKPMNQRRQTVWPKUVKUMGKPHGMULQPGTHGMUCV[RKUMRPGWOQPKQIRPGWOQE[UVKULKTQXGEKKRPGWOQPKXCTKEGNNCRPGWOQPKVWDGTMWNQUGQIJKUVQRNCUOQUG+ULGNFPGVKNHGNNGTGTKPHGMULQPGPGHCVCNG(CMVQTGTHQTDWPFGVOGFTKUKMQHQTCNXQTNKIGKPHGMULQPGT*Ô[GTGFQUGTGPPCPDGHCNVCPFTGMQOQTDKFKVGVGTQIMTQPKUMDTWMCXKOOWPUWRRTGUUKXGTMQTVKMQUVGTQKFGT&GVGTKMMGMLGPVQOUCOVKFKIDTWMCXUVGTQKFGTVKNU[ORVQOCVKUMDGJCPFNKPICXVKNDCMGHCNNGTHQTDWPFGVOGFÔMVKPHGMULQPUTKUKMQ8GFQRRUVCTVCXQMTGNK\WOCDGVVGTKOOWPUWRRTGUUKXDGJCPFNKPIGNNGTQRRUVCTVCXKOOWPUWRRTGUUKXDGJCPFNKPI
GVVGTQMTGNK\WOCDDÔTFGVVCUJGPU[PVKNRQVGPUKGNVQXGTNCRRGPFGHCTOCMQF[PCOKUMGGHHGMVGT8GFHQTUMTKXPKPIDÔTFGVVCUJGPU[PVKNHCTOCMQF[PCOKMMGPVKNCPPGPU[MFQOUOQFKƂUGTGPFGDGJCPFNKPIVaksinering:5KMMGTJGVCXKOOWPKUGTKPIOGFNGXGPFGGNNGTUXGMMGVXKTWUXCMUKPGIKVVGVVGTQMTGNK\WOCDGTKMMGWPFGTUÔMV&CVCOCPINGTXGFTÔTGPFGGHHGMVCX
XCMUKPGTKPIXGFUCOVKFKIDGJCPFNKPI5XGMMGVGNNGTNGXGPFGXKTWUXCMUKPGCPDGHCNGUKMMGWPFGTDGJCPFNKPIQIKMMGHÔT$EGNNGPGGTKQXGTUMWFF OGFKCPVKFWMGT 2CUKGPVGPU
KOOWPKUGTKPIUUVCVWUDÔTILGPPQOIÁURÁHQTJÁPF8CMUKPGTKPIDÔTILÔTGUűWMGTHÔTQRRUVCTVCXQMTGNK\WOCDEksponering i livmor/vaksinering av spedbarn med levende og
levende, svekkede vaksiner:5RGFDCTPCXOÔFTGUQOGTDNKVVWVUCVVHQTQMTGNK\WOCDWPFGTITCXKFKVGVDÔTQXGTXÁMGUHQT$EGNNGFGRNGULQPQIXCMUKPCULQPOGFNGXGPFGQINGXGPFG
UXGMMGFGXCMUKPGTDÔTWVUGVVGUVKNURGFDCTPGVU$EGNNGVCNNGTILGPQRRTGVVGV5KMMGTJGVQIVKFURWPMVHQTXCMUKPGTKPIDÔTFKUMWVGTGUOGFDCTPGVUNGIGHjelpestoffer:+PPGJQNFGT
OOQN OI PCVTKWORTFQUGFXURTCMVKUMVCNVPCVTKWOHTKVVInteraksjoner:(QTWVH[NNGPFGKPHQTOCULQPQOTGNGXCPVGKPVGTCMULQPGTDTWMKPVGTCMULQPUCPCN[UG+PIGPKPVGTCMULQPUUVWFKGTGTWVHÔTV+PIGPNGIGOKFFGNKPVGTCMULQPGTHQTXGPVGUXKC%;2GP\[OGTCPFTGOGVCDQNKUGTGPFGGP\[OGTGNNGTVTCPURQTVÔTGT'VVGTÁTUDGJCPFNKPIXCTCPFGNGPRCUKGPVGT
OGFRQUKVKXGCPVKUVQHHVKVGTOQV5RPGWOQPKCGMWUOCTWDGNNCQIXCTKEGNNCVKNUXCTGPFGCPFGNGPXGFDCUGNKPG#PFTGKOOWPUWRRTGUUKXGTDÔTKMMGDTWMGUUCOVKFKIOGFQMTGNK\WOCD
OGFWPPVCMCXMQTVKMQUVGTQKFGTVKNU[ORVQOCVKUMDGJCPFNKPIXGFVKNDCMGHCNNGraviditet, amming og fertilitet:(GTVKNGMXKPPGTUMCNDTWMGRTGXGPULQPWPFGTDGJCPFNKPIQIK
OÁPGFGTGVVGTUKUVGKPHWULQPGraviditet:7PPIÁUWPFGTITCXKFKVGVOGFOKPFTGRQVGPUKGNNHQTFGNHQTOQTQRRXGKGTRQVGPUKGNNTKUKMQHQTHQUVGT+OOWPINQDWNKPGTRCUUGTGTRNCEGPVCDCTTKGTGP$GITGPUGFGFCVCRÁDTWMJQUITCXKFG&CVCHQTVGNNKPICX$EGNNGTJQUURGFDCTPGMURQPGTVHQTQMTGNK\WOCDOCPINGTQIXCTKIJGVCX$EGNNGFGRNGULQPJQUURGFDCTPGT
WMLGPV(QTDKIÁGPFGRGTKHGT$EGNNGFGRNGULQPQIN[OHQE[VQRGPKGTUGVVJQUURGFDCTPHÔFVCXOÔFTGGMURQPGTVHQTCPFTGV[RGTCPVK%&CPVKUVQHHGTWPFGTITCXKFKVGV&[TGUVWFKGT
KPFKMGTGTKPIGPVGTCVQIGPGGHHGMVGT$EGNNGFGRNGULQPKNKXOQTGTUGVV4GRTQFWMULQPUVQMUKUKVGVGTUGVVKRTGQIRQUVPCVCNGWVXKMNKPIUUVWFKGTAmming: Overgang i morsmelk er
WMLGPV7VUMKNNGUKDT[UVOGNMJQUF[T4KUKMQHQTDCTPUQOCOOGUMCPKMMGWVGNWMMGU-XKPPGTDÔTTÁFGUVKNÁUNWVVGÁCOOGWPFGTDGJCPFNKPI(GTVKNKVGV&CVCHTCUVWFKGTKE[PQOQNgusaper viser ingen spesiell risiko for mennesker. Bivirkninger:5CONGVUKMMGTJGVURTQƂNGTDCUGTVRÁFCVCHTCRKXQVCNGMNKPKUMGUVWFKGTCX/5 4/5QI22/5 8KMVKIUVQIJ[RRKIUV
TCRRQTVGTVGT+44QIKPHGMULQPGT´MVHQTGMQOUVCXCNXQTNKIGKPHGMULQPGTXGF4/5OGNNQOÁTQIOGPKMMGKGVVGTHÔNIGPFGÁT+PIGPÔMPKPIXGF22/54GFWMULQPCXN[OHQE[VVGT
GTKJQXGFUCMITCFQI%CJCTN[OHQRGPKITCF´MVHQTGMQOUVCXCNXQTNKIGKPHGMULQPGTWPFGTTGFWUGTVN[OHQE[VVPKXÁ4GFWMULQPGPCXPÔ[VTQƂNGGTJQXGFUCMGNKIHQTDK
IÁGPFGQICXCNXQTNKIJGVUITCFQI5XÂTVXCPNKIG ű +PHGMUKÔUG´XTGNWHVXGKUKPHGMULQPPCUQHCT[PIKVVKPƃWGPUC7PFGTUÔMGNUGT4GFWUGTV+I/KDNQF´XTKIG+PHWULQPU
TGNCVGTVGTGCMULQPGT KPPGPVKOGTGVVGTKPHWULQP KPMNRTWTKVWUWVUNGVVWTVKECTKCGT[VGOTÔFOGJ[RQVGPULQPR[TGMUKHCVKIWGJQFGRKPGUXKOOGNJGVJCNUKTTKVCULQPQTQHCT[PIGCN
UOGTVGF[URPÅHCT[PIGCNVNCT[PIGCNVÔFGOMXCNOGVCM[MCTFK8CPNKIG űVKN $NQFN[OHG0Ô[VTQRGPK+PHGMUKÔUG5KPWUKVVDTQPMKVVQTCNJGTRGUICUVTQGPVGTKVVNWHVXGKUKPHGMULQPXKTWUKPHGMULQPJGTRGU\QUVGTMQPLWPMVKXKVVEGNNWNKVV*GTRGUKPHGMULQPGPGGTRTKOÂTVNGVVGVKNOQFGTCVG.WHVXGKGT*QUVGMCVCTT7PFGTUÔMGNUGT4GFWUGTV+I)KDNQF
Overdosering/Forgiftning: Symptomer:$GITGPUGVGTHCTKPI*Ô[GUVGFQUGVGUVGVGTIIKVVUQOKPHWULQPGT¼OIOGFWMGTUOGNNQOTQO¥PRCUKGPVUQOƂMMIQMTGNK\WOCDFÔFGCXU[UVGOKUMKPƃCOOCVQTKUMTGURQPUU[PFTQO 5+45 CXWMLGPVGVKQNQIKGVVGT/4WPFGTUÔMGNUGWMGTGVVGTUKUVGKPHWULQP'PCPCH[NCMVQKFTGCMULQPHQTICFQNKPKWO
MCPJCDKFTCVVVKN5+45Behandling:+PHWULQPGPCXDT[VGUWOKFFGNDCTVQIRCUKGPVGPQDUGTXGTGUHQT+44Egenskaper: -NCUUKƂUGTKPI4GMQODKPCPVJWOCPKUGTVCPVK%&OQPQMNQPCNV
antistoff. Virkningsmekanisme:$KPFGUUGNGMVKXVVKN%&WVVT[MMGPFG$EGNNGT0Ô[CMVKIGOGMCPKUOGTGTKMMGMNCTNCIVOGPKOOWPOQFWNGTKPIXGFÁTGFWUGTGCPVCNNHWPMULQPCX
%&WVVT[MMGPFG$EGNNGTCPVCUÁXÂTGKPXQNXGTV&GRNGVGTGTUGNGMVKXV%&WVVT[MMGPFG$EGNNGTXKCCPVKUVQHHCXJGPIKIEGNNWNÂTHCIQE[VQUGCPVKUVQHHCXJGPIKIEGNNWNÂTE[VQVQMUKUKVGV MQORNGOGPVCXJGPIKI E[VQVQMUKUKVGV QI CRQRVQUG Fordeling: 8F GT  NKVGT Halveringstid: -QPUVCPV ENGCTCPEG  NKVGTFCI OGF KPKVKGNN VKFUCXJGPIKI ENGCTCPEG RÁ
NKVGTFCIUQOU[PMGTOGFVRÁWMGT6GTOKPCNVGTFCIGTMetabolisme: (LGTPGUJQXGFUCMGNKIXGFMCVCDQNKUOGOppbevaring og holdbarhet:1RRDGXCTGUK
MLÔNGUMCR % 5MCNKMMGHT[UGU$GUM[VVGUOQVN[UEtter fortynning: $ÔTHTCGVOKMTQDKQNQIKUMU[PURWPMVDTWMGUWOKFFGNDCTV$TWMGTGPGTCPUXCTNKIHQTQRRDGXCTKPIUVKFQIHQTJQNFUQOPQTOCNVDÔTXÂTGVKOGTXGF%QIFGTGVVGTVKOGTKTQOVGORGTCVWTOGFOKPFTGHQTV[PPKPIGPGTWVHÔTVWPFGTCUGRVKUMGHQTJQNF*XKUKPHWULQPGPKMMGMCP
ILGPPQOHÔTGUUCOOGFCIUMCNILGPXÂTGPFGQRRNÔUPKPIMCUVGUPakninger og priser:ON JGVVGIN MTSist endret: 29.01.2018. Basert på SPC godkjent av SLV:
09.08.2018
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Gjenvisitt hos afrikansk nevrologkollega
Av Ragnhild Berling Grande

Det fungerer! World Federation of Neurology Department Visit Program knytter kontakter over landegrenser og mellom kontinenter. Og ved nevrologisk avdeling i Addis
Abeba rusler det nå en nevrolog rundt med fin hvit legefrakk fra Oslo Universitetssykehus og Axonet nr. 3-2016 i lomma (se faksimile). Og en hel avdeling med nevrologer
og studenter - som kanskje utgjør flesteparten av nevrologene i Etiopia - har hørt mitt
foredrag om CNS-hypersomnier, narkolepsi, katapleksi og hypokretinmangel og
behandling av disse – nevrologiske sykdommer som de hadde hørt om men nesten aldri
sett. Og så snakket jeg litt om epilepsi og at jeg håpet at epilepsipasientene kom til lege
og fikk medisiner.
Og jeg begynte å tenke på om ikke vi nevrologer, slik som ortopeder og kirurger ofte
gjør, kunne brukt litt av vår overlegepermisjon til legearbeid i noen av verdens fattigste
land – som for eksempel Etiopia. Kanskje kunne vi hjulpet dem med å finne og behandle
pasientene som gjerne står svakt der nevrologdekningen er lav – de som har epilepsi,
katapleksi eller ataksi. Fenobarbital, fortalte vår venn, var den mest brukte og billigste
epilepsimedisinen som hadde god effekt og som de fleste tålte godt, og som neste alle
hadde råd til. De hadde tilgang på valproat. Lamotrigin også, men det var dyrt.
WFN-besøk
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Du jobber i akuttmottaket på nevrologisk avdeling og, inn kommer en pasient
med bevisthetstap og kramper. Du vet at det er et GTK-anfall og forordner lorazepam... men det har dessverre avdelingen gått tom for. Neste pasient kommer
inn med symptomer på hjerneslag, en time etter debut. Du ville gitt actilyse, men
det er dessverre ikke blitt kjøpt inn på grunn av byråkratiske hindringer. Slik kan
hverdagen være for våre afrikanske nevrolog-kolleger. Forskjellene er store, men
med nevrologifaget" som basis har vi også svært mye til felles.
Gjennom World Federation of Neurology Department Visit Program har to nevrokolleger fra ulike afrikanske land utvekslet til Norge i fire uker. Dette er første
gang vi tar imot gjester gjennom programmet, og Norge er svært tidlig ute blant
landene i Europa med å få dette til. Mariéme Diop-Sene fra Senegal og Yohannes
Debebe fra Etiopia har tilbrakt fire uker ved Oslo universitetssykehus, der de har
delt tiden mellom Rikshospitalet, Ullevål og Spesialsykehyset for epilepsi.

s 18
WFN-besøk

EAN til Oslo i 2019!

s 15
Møte med en
hjerne- og stjerneforfatter

s 34
Debatt om
nevrologiske eponymer

14

Axonet møtte dem ved slutten av oppholdet, og spurte hvilket inntrykk de satt
igjen med etter en måned ved Nevrologisk avdeling, OUS.
N: Det har vært interessant å se hvilken plass nevrologien har i helsetjenesten
her. Hos oss er ikke nevrologi et prioritert felt. Hoveddelen av ressursene går
til bekjempelse av tilstander som malaria og underernæring.
Y: Jeg er veldig imponert over arbeidet dere gjør her. Det har gjort inntrykk å
se hvor langt dere går for å finne den beste behandlingen for hver individuelle
pasient, også i vanskelige tilfeller. Vi er vant til i stor grad å måtte gi opp når
vi står overfor en alvorlig tilstand. Her så vi en pasient med Fabry sykdom som
fikk enzymerstatning. Behandlingen han fikk, kunne ha bygget et helt sykehus i
Etiopia!

Gjestene sammen med kolleger fra OUS, Rikshospitalet

Og han var ikke den eneste fra sin avdeling som hadde vært på besøk ved norske
nevrologiske avdelinger. To av hans kolleger hadde vært i Bergen, hos Dr.
Binddorf, fortalte de. Det hadde vært fint og lærerrikt, sa de. Klart det, sa jeg, i
Bergen er de flinke.
Nå i høstferien traff jeg altså igjen vår afrikanske WFN-exchange-programmenevrologvennYohannes Gelan, denne gangen på hans hjemmebane, i Afrika, Addis
Abeba i Etiopia. Landet med 100 millioner innbyggere, et av verdens 20 fattigste
land og med veldig få nevrologer. Noen land i Afrika, Malawi, tror jeg, har ingen
nevrologer. Jeg fikk svar dagen etter jeg sendt ham e-post. Dear Ragnhild, you are
very welcome to visit my neurological department at Black Lion University
Hospital in Addis. Og to dager før avreise fikk jeg e-post fra sjefen hans. Hun
spurte meg om jeg kunne sende min CV og tittelen på min academic lecture på 60
minutter.
Jeg ble kjent med ham da han besøkte Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i 2016, Så under familiens Etiopia-ferie i høstferien, satte
jeg av en dag til gjenvisitt hos vår afrikanske kollega og venn Yohannes.

Her setter Yohannes fingeren på en dypt problematisk ulikhet, og Axonets representant blir en anelse skamfull. Jeg antyder at man jo kunne oppfatte vår
ressursbruk som uetisk. Kanskje burde vi i Norge vært mer opptatt av en rettferdig global fordeling, og se utover egne grenser når vi forsøker å få "mest
mulig helse for hver krone"? Men Mariéme og Yohannes er ikke med på denne
tankegangen, selv om det kan være vanskelig å vite om de som høflige gjester
uansett ville avstå fra å uttrykke slike synspunkter.
Y: Jeg ser det ikke slik. Det er positivt at et land som opplever økonomsik
fremgang, bruker ressurser på gode helsetjenester til befolkningen. Dette er
til inspirasjon for andre, og kan motivere land som Etiopia til å arbeide hardt
for å oppnå tilsvarende økonomisk fremgang.
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Faksimiler fra Axonet Nr. 3 2016.

Mariéme Diop-Sene
fra Senegal og
Yohannes Debebe
fra Etiopia

Klare for morgenkaffe på Zewditu Memorial Hospital. Fra venstre vår venn nevrolog
Yohannes Gelan, artikkelforfatter Ragnhild Berling Grande, avdelingsoverlege og
professor Hanna Demise og en professor til.
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Utstyrt med nystrøken legefrakk troppet jeg opp til
morgenmøtet for å treffe
Etiopias nevrologer og
studenter. Jeg ble hjertelig
mottatt, hadde interessante
diskusjoner på morgenmøtet
og over skikkelig god
etiopisk sterk kaffe med
professorene. Jeg ble vist
rundt på sykehuset, som yret
av liv og der murpussen falt
av veggene. De hadde ett
EEG-apparat. EMG –laben
var midlertidig stengt grunnet mangel på utstyr. Da jeg
kort tid før avreise spurte
ham om han ønsket jeg skulle
ta med noe fra Norge, svarte
han beskjedent at avdelingen
kunne trenge EMG-nåler.
Det rakk jeg dessverre ikke
å skaffe. De koster her ca.
kr.50,- per stk.

T

Overlegevisitt med Yohannes og dyktige LIS-leger
og studenter. Engelsk er fagspråket til daglig.

Jeg var med på overlegevisitt der LIS-legene viste fabelaktig god oversikt over pasientene sine og over faget. De var klinisk veldig gode – uten CT og MR!
Overlegevisitten var på engelsk, det var også journalene. Pasientene jeg så, hadde
fulminante sykdomsbilder, hemiparese grunnet cerebral infeksjon, uvisst hvilken,
der bredspektret antibiotika hjalp og man måtte vente på MR. Tverrsnittslammelse
grunnet metastaser i lumbalcolumna, lite å gjøre. Hjernetumor av ukjent type.

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

De var optimistiske, nevrologene ved Black Lion Hospital. I løpet av de siste 10-15
årene hadde det skjedd mye positivt innen medisin og samfunn i Etiopia, men det
går langsomt. De fikk stadig tilgang til flere nyere medikamenter og det var kommet på plass helseordninger fra myndighetene som sikret at selv de fattigste fikk fenobarbital på "blå resept" ved epilepsi. Slik var det ikke før.
Jeg er glad for å kjenne en afrikansk veldig dyktig kollega og sitter igjen med en
sterk følelse av å være veldig heldig - og jeg håper at jeg en gang i løpet av mitt legevirke kan behandle epilepsipasienter i Afrika.
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Nevrofasi
Hjerneslag og hjerneslagimitatorer
Av Kashif Faiz

"Stroke mimics" er et uttrykk som brukes om symptombilder som likner på hjerneslag, men som viser seg å være andre tilstander. Uttrykket hjerneslagimitatorer kan
brukes om denne gruppen på norsk.
Allerede i de hippokratiske skriftene (omtrent 400 år f.Kr.) ble apopleksi beskrevet
som en akutt innsettende tilstand med bevissthetstap og paralyse, uten at man visste
at det var hjernen som ble rammet (1). I Kina ble hjerneslag beskrevet for omtrent
1700 år siden (2). Ulike ord ble brukt om tilstanden; zu-zhong, zhong-feng og zuzhong-feng. Zu betyr en plutselig eller uventet raskt innsettende hendelse. Zhong betyr å bli truffet eller slått av noe/noen, mens feng kan oversettes til en åndelig vind.
I Sverige brukes det engelske ordet stroke om hjerneslag, som gradvis har erstattet
det svenske uttrykket slaganfall (en stroke, många strokar). I Tyskland er ikke anglifisering like utbredt, og Schlaganfall brukes fremdeles om hjerneslag.
Stroke mimics
På grunn av det varierte symptombildet og den høye hastegraden, vil en andel av pasientene som innlegges med spørsmål om hjerneslag, ha andre sykdommer.
Tilstander som kan likne hjerneslag klinisk, men som viser seg å ha andre årsaker,
betegnes i engelskspråklig litteratur som stroke mimics. Omtrent en tredel av pasientene som innlegges med spørsmål om hjerneslag, viser seg å ha andre sykdommer
(3).
”Stroke mimics” brukes i den nye nasjonale faglige retningslinjen for hjerneslag (4)
og i Nevro-NEL (5). Jeg foreslår at hjerneslagimitatorer brukes om stroke mimics på
norsk.
Hjerneslagkameleoner
Det motsatte kan også forekomme, at atypiske hjerneslagsymptomer tolkes som andre tilstander initialt. Slike tilstander kalles ”stroke chameleons” i engelskspråklig
litteratur, og kan oversettes direkte til hjerneslagkameleoner på norsk.

Allerede i de hippokratiske skriftene
(omtrent 400 år f.Kr.) ble apopleksi
beskrevet som en akutt innsettende
tilstand med bevissthetstap og
paralyse.

Imitator-begrepet vil være kjent for de fleste fra studietiden, vanligvis om syfilis som ”den store imitator”, men brukes også om andre tilstander, og er for
eksempel diskutert i Tidsskriftets språkspalte (6). Kameleon-begrepet er derimot lite brukt i norsk medisin så langt, men kanskje kan nettopp slagnevrologene ha nytte av denne metaforen.
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Foreningssaker
Styremøte i NNF 14. september 2018 - Preikestolshytta
Anne Hege Aamodt (leder), Kashif W. Faiz, Ida Bakke, Julie Sønnervik,
Michaela Gjerstad, Marte Helene Bjørk og Kristian Kraglund (sekretær).
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent:
Kristian Kraglund
Til stede:

21-2018:

Godkjenning av referat fra styremøtet 14.5.2018
Møtereferatet ble godkjent uten kommentarer.

22-2018:

Orienteringssaker

Diverse
Det aktuelle logo for Axonet og NNF vurderes å trenge revidering. Marte og Michaela
har erfaringer som bringes videre til Anne Hege.
23-2018: Hjerneuken 2018 – uke 47
Avdelingsledelsen organiserer vanligvis innlegg. OUS har program på RH og UUS, avventer
tilbakemelding fra øvrige. Anne Hege sender epost til avdelingsledelsene, Julie legger ut på
facebook-siden så fort det kommer inn.
Styregruppemøte flyttes fra 23. til 26. nov. kl. 9.30 på Legenes Hus, Oslo av hensyn til
Styrets medlemmers øvrige møteaktiviteter.
24-2018:

Økonomi
Ida Bakke informerer om at det er overskudd fra Vårmøtet i Kristiansand.
Høringer
Kashif informerer om de 3 aktuelle høringer, disse prioriteres og det søkes fordelt i Styret.
Eksterne kan gjerne innhentes. Høring vedr. rehabilitering ved Parkinsons sykdom forventes
avholdt i oktober. Her er brukerforeninger og Michaela deltagere.
Nettside, sosiale medier
NNFs facebook-side får en del henvendelser, både fra pasienter, pårørendeorganisasjoner mv.
som Styret finner det vanskelig å besvare/avvise. Det tilføyes derfor under ‘Our Story’ at
pasienthenvendelser ikke vil bli besvart. Derutover opprettes autosvar med samme beskjed.
Styret oppfordres til å legge opp relevante emner på siden. Det er ønske om tips fra kolleger,
herunder stipendiater som disputerer mv. for å gjøre siden mer aktuell.
Spesialistutdanning for leger
Anne Hege, Kashif og Kristian deltok i dagsmøtet om den nye spesialistutdanningen 5.9.18.
NNF er ikke en del av beslutningsprosessen, men kan bidra med formidling til medlemmene.
Det informeres om at RegUt overtar ansvaret for spesialiseringen fra spesialistkomiteen
(nedlegges derfor i sin nåværende form). RegUt Nord overtar ansvaret for den nevrologiske
spesialiteten.
Akuttveilederen
Kvalitetsutvalget (KU) jobber med oppdatering, planlagt ferdigstilt ved slutten av året.
EAN 2019 i Oslo
Anne Hege informerer om at det drives PR for konferansen i alle tilgjengelige medier.
Oppfølging av nasjonal hjernehelsestrategi
Helsedirektoratet skal i løpet av høsten legge fram en plan for oppfølgingen av nasjonal
hjernehelsestrategi. Anne Hege Aamodt deltar i partnerskapsgruppen som fagrepresentant.
Planlegging av 100-årsjubileum 2020
Det planlegges en coffee-table-book om nevrologiens utvikling i denne periode.

Planlegging av Nevrodagene

Faglig program
Etter gjennomgang av forslag til opplegg og oppleggsholdere settes opp forslag til program
for Nevrodagene 2019. Det fordeles styrets medlemmer imellom å innhente samtykke fra de
inviterte foredragsholdere.
Påmelding av abstrakt
Marte og Kashif velges til ansvarlige for primærvurdering av innsendte abstrakts.
Abstrakt-frist
Besluttes fastsatt til 3. desember, 2018 (midnatt).
Styret kan ev. avholde video-møte om endelig vurdering av søknader.
Frist for publisering av foreløpig program og endelig program
Tilbakemeldinger fra innleggsholdere sendes til Kristian, status gjøres opp ila. uke 39.
Årsfest
Kort informasjon ved Ida vedr. pris.
Priser
Forskningsstipend fra farmasøytiske industri utdeles som mandag og tirsdag under
Nevrodagene.
Annet
Det diskuteres hvordan det ved Nevrodagene skal gjøres PR på EAN-konferansen, ev. ved
egen bod.
25-2018: Eventuelt
Det er ved EAN 2019 i Oslo ønske om å gjennomføre et BrainRun i Oslo sentrum.
Arbeidsgruppen for dette ledes av overlege på Vestre Viken, Jeanette Koht, som har
hatt møte med løpeklubben Bull i Oslo. Budget forventes å bli ca. NOK 200.000.
Det må derfor inngå sponsorater, forventelig 8, for å finansiere i tillegg til brukerbetaling
(NOK 100-200/deltaker). Styret støtter initiativet og vil gjerne være behjelpelige med
praktisk hjelp. Samtidig finner Styret det ikke har midler til avvikling av, eller kan stilles
som sikkerhet til, arrangementet.
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Foreningssaker
Styremøte i NNF 26. november 2018 - Legenes Hus, Oslo
Anne Hege Aamodt (leder), Kashif W. Faiz, Ida Bakke (på telefon),
Julie Sønnervik, Michaela Gjerstad, Marte Helene Bjørk og
Kristian Kraglund (sekretær).
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent:
Kristian Kraglund
Til stede:

26-2018:

Godkjenning av referat fra styremøtet 14.9.2018

27-2018:

Orienteringssaker

Økonomi:
Ida informerer om beholdning på driftskonto og om betalingsstatus til NevroNEL fra de ulike
avdelingene.
Høringer:
Anne Hege informer om at der er høring vedr. strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk
(frist 7. desember 2018). Kashif informerer om Hjernehelse-høringer, Michaela om Bevegeforstyrrelser, og Marte om Nasjonalt kvalitetsregister for epilepsi.
Nettside, sosiale medier:
Startvansker med Episerver vanskelig oppdatering av hjemmeside. Facebook fungerer bra.
Spesialistutdanning for leger:
Fagutvalg for nevrologi (FUN) har vært involvert i forslag av LIS-kandidater til Spesialitetskomiteen. LIS-representant i Spesialitetskomiteen vil ha tett kontakt med FUN og det er aktuelt å
invitere med flere representanter inn i arbeidsgruppe for FUN. Kurskomiteen som har fungert går
av ved nyttår. RegUt ønsker en ny kurskomité. Mulighet for å omorganisere spesialistutdanningskursene i nevrologi ble diskutert. Dette blir fulgt opp av styret framover som også inviterer FUN
og spesialitetskomiteen til å jobbe videre med kurs. Kashif velges koordinerende fra NNF sammen
med FUN. Kashif informerer vedr. de nye læringsmål, særlig §5 (6 mdr. utveksling). Det ønskes
fra mindre avdelinger obligatorisk gjensidig utveksling fra avdelingene. Avventer avklaring.
EAN2019 i Oslo
Anne Hege informerer: Styret oppfordres til å videreformidle abstrakt-fristen (23.jan 2019).
BrainRun avlyses av praktiske årsaker, bl.a. manglende støtte fra EAN.
28-2018:

Status på Nevrodagene 2019:

Faglig program
Muligheten for bruk av konferanseapp i stedet for tradisjonelt abstrakt-hefte ble diskutert og det
ble besluttet å innhente mer informasjon med tanke på å ta i bruk konferanseapp allerede i 2019.
Appen gir mulighet for registrering av deltakere, all informasjon om det faglige programmet,
varslinger til deltakere, avstemning i kasuistikkonkurransen, annonsering av prisvinnere osv.

Påmelding av abstrakt, abstrakt-frist.
Der er enn uke tilbake til abstrakt-frist (3. des 2018).
Årsfest
Festkomite er under etablering. Ida informer om at menyen er på plass. Det er opprettet epost for
påmelding (nevrofesten2019@gmail.com). Frist settes til 15. febr., egenandel økes fra siste år.
Program
Endelig program planlegges sendt ut 17. des. 2018.
Det planlegges app der skal erstatte det skriftlige program der i så fall vil utgå.
Priser
Siste år introduseres Formidlingsprisen. For å øke markeringen ønskes innspill fra NNFs
medlemmer (innen 15. febr. 2019). Dette via facebook og NNFs nyhetsmail. Innspill sendes til
sekretær (Kristian).
Media
Styret oppfordres til å finne emner relevante på programmet for promovering i regi av
Nevrodagene, gjerne tidlig så f.eks. A-magasinet og andre kontakter kan kontaktes.
Også Dagens Medisin mhp. tverrfaglig samarbeide mv.
Annet
Ida har informert styret på epost vedr. tilbud fra Ingeniørenes Hus og informerer på møtet om
mulighetene for gjennomføring av Nevrodagene og prisforskjellene. Julie sender LMI-søknad
med nødvendig vedlegg. Fordeling av dager for ordstyrere og andre funksjoner de ulike dagene
ble fordelt.
Utstillere
Primær kontakt via Ingeniørenes Hus vedr. praktiske spørsmål, industrikontakt i styret Julie
følger opp firmaene i forkant. For å få bedre plass til utstillerne vil restauranten bli benyttet til
utstillingslokale i stedet for Birkeland/Eyde.
29-2018: Evaluering av Hjerneuken
Generelt god respons i mediene. Nye deltakere er gang inkludert med god erfaring, inkludert
Hjernerådet med bl.a. journalist-prisen. En rekke brukerorganisasjoner har deltatt under
Hjerneuken. Hjerneuken er alltid i uke 47, således er neste hjerneuke 18.-24. nov 2019. Det er
aktuelt å invitere med enda flere spesialiteter og brukerorganisasjoner innen hjernehelsefeltet til
neste års Hjerneuke.
30-2018 Annonse på nettsiden
Der er ikke sendt ut faktura til annonsørene, men denne ettersendes snarest. Ny kontrakt til
annonsørene utarbeides ved Julie.
31-2018 Eventuelt
• Axonet: På siste årsmøtet kom det innspill om at medlemmene kan si fra om de ikke ønsker
papirversjon av Axonet. Det sendes ut epost til alle medlemmene som kan svare til Michaela
om de ikke ønsker Axonet i papirversjon, kun som pdf.
• Ida informerer om sitt arbeid med den felles europeiske eksamen. Ingen fra Norge har tatt
eksamen etter Karin Müller fra Molde tok den. Det besluttes å fastholde støtte-muligheten til
neste år (max. 2)
• Det vurderes vanskelig å øke tilslutningen så lenge eksamen ikke er godkjent i Norge med lite
oppbakking. Ida videresender rapport fra gruppen til Styret.
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Nevrolitterært
Kinematografisk nevrologi
Av Sverre Myren-Svelstad
Når vi ser film, fortolker hjernen bilder vist i rask rekkefølge som kontinuerlig
bevegelse. Enkelte sykdomstilstander gjør derimot at virkeligheten fortoner seg
uten bevegelse. Verden ses som stillbilder.
Teknikken camera obscura har vært kjent i alle fall siden antikken. Den består av et mørkerom med et hull, senere en linse, i den ene veggen der lyset kan projiseres til motsatt
vegg. Framkalling av permanente bilder ble mulig på slutten av 1830-tallet med teknikker
som daguerreotypi, oppkalt etter oppfinneren Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Et latent
bilde ble dannet ved at lyset ble eksponert på en plate av jodert sølv og deretter gjort
synlig ved eksponering for kvikksølvdamp. Bildet ble gjort permanent ved å behandle
platen med bordsalt. De neste to tiårene ble teknikken svært populær og nærmest enerådende innen fotografien. Trass i stadige framskritt var det imidlertid nødvendig med
lang eksponeringstid for å få en avbildning på sølvplaten, opptil flere minutter (1).
Begrensninger ved daguerreotypen bidro til tidstypiske, litt
pussige utslag. Fotografering var dyrt og siden eksponeringstida var så lang, var det problematisk om fotoobjektet
bevegde på seg og skapte forstyrrelser i bildet.
Postmortemfotografier ble vanlig; da holdt fotoobjektet seg
oftest i ro. «Skjult mor»-fotografi er et begrep fra viktoriatidas fotokunst. Mora befant seg skjult i bakgrunnen,
gjerne bak en gardin, for å forsøke å holde barnet i ro inntil
eksponeringa var unnagjort (Fig. 1) (2, 3).

Fig. 1. "Skjult mor"-fotografi.
Ukjent fotograf.

Bilder i bevegelse
Nye teknikker kom til, og eksponeringstida ble kortere.
Mot slutten av 1800-tallet ble det mulig å utvikle spillefilmer som viste bevegelse i sanntid. I 1870-åra ble den
britisk-amerikanske fotografen Eadweard Muybridge
kjent for sine avbildninger av dyr og mennesker i bevegelse. Spesielt kjent er serien bilder av en hest i galopp. For
å ta opp bildeserien brukte han 12 kamera, der lukkerne i
kameraene ble utløst når hesten løp forbi (Fig. 2) (4, 5).

Fig. 2 Hesten i bevegelse. Eadweard Muybridge, 1878.

Slik kunne han vise at hesten under galopp i et ørlite øyeblikk har alle fire hovene
løftet over bakken. På starten av 1880-tallet lyktes den franske vitenskapsmannen
Étienne-Jules Marey i å avbilde en bildeserie med ett enkelt instrument, og vise
filmer med 12 bilders hastighet per sekund (5).
Thomas Edison har fått æren for å finne opp den moderne filmteknikken i 1899, selv
om det egentlig skal ha vært laboratorieassistenten hans som gjorde oppfinnelsen.
Med hans kinetoskop kunne én seer av gangen se film gjennom et kikkhull. Prinsippet
var hentet fra 1830-tallets zoetrop som viste en bilderekke inne i en roterende tromme
(5). Kinetoskopet ble vist fram på en utstilling i Paris i 1895 og inspirerte brødrene
Lumière til å utvikle sin kombinasjon av kamera og prosjektor, kinematografen. Mens
kinetoskopet veide nesten 500 kg, var kinematografen på like under 10 kg. Med sin
mer beskjedne størrelse var kinematografen enkel å frakte med seg. Lumière-brødrene
turnerte, og filmene deres fikk stor utbredelse (Fig. 3) (5, 6).
Nøyaktig hvordan hjernen tolker bilder vist i rask rekkefølge som bevegelse, forstår vi
ikke fullt ut. Men vi har flere hypoteser for hvordan denne optiske illusjonen fungerer.
I tradisjonell framvisning av celluloidfilm gir lukkeren korte avbrudd der lerretet blir
svart mellom hvert bilde. Men seeren legger ikke merke til disse avbruddene grunnet
fenomenet kalt øyets treghet, som innebærer at hjernen bevarer et synsinntrykk et
brøkdels sekund etter at lysimpulsen er borte. En annen hypotese omtales som phifenomenet, som rett og slett uttrykker at en serie stillbilder oppfattes som kontinuerlig
bevegelse hvis de spilles av i rask rekkefølge. Stumfilm hadde ofte en visningshastighet på 16 bilder per sekund, mens lydfilm har minst 24 bilder per sekund (7, 8).
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Verden i stillbilder
Vi har fått mer kunnskap om persepsjon av bevegelse, ved å studere pasienter med helt
spesielle symptomer. Palinopsi, av gresk palin = igjen og opsia = syn, innebærer at bildet
forblir lengre enn normalt eller kommer tilbake etter at lysstimuluset har blitt fjernet
(Fig. 4) (9, 10). Personer kan isolert eller sammen med palinopsi ha akinetopsi, altså at
man ikke kan oppfatte bevegelse i synsfeltet. Akinetopsi omtales også som cerebral akinetopsi eller bevegelsesblindhet. Symptomet kan ha varierende alvorlighetsgrad.
Vanligst er det at en serie stillbilder ses som i en filmrull eller et kamera med gjentatte
eksponeringer. Den mest alvorlige formen for akinetopsi, der man ikke oppfatter bevegelse overhodet, er sjelden (11).
Pasienten LM er den mest kjente og best studerte pasienten med akinetopsi. Hun var 43
år gammel da hun oppsøkte nevrolog i München i 1980. LM hadde uttalt bevegelsesblindhet og fortalte: «Personer, hunder og biler framstår ’urolige’, er plutselig her og så
der, men forsvinner innimellom. Svært ofte vet jeg ikke engang hvor de har blitt av, fordi
de bevegde seg for raskt, så jeg mister dem ofte av syne». Væsker framsto frosne som en
isbre, og å helle i et glass var nærmest umulig. Hun vegret seg for å møte folk. Kun med
stort besvær fikk hun til å håndhilse. Det var vanskelig å følge med på hva folk sa, siden
hun opplevde at leppene deres brått hoppet opp og ned. LM deltok i omfattende vitenskapelige studier, og det ble avdekket at hun ikke bare hadde problemer med «virkelig»
bevegelse. LM opplevde heller ikke phi-fenomenet, slik at også animerte bilder framsto
uten bevegelse. To år før symptomene debuterte, hadde hun hatt en cerebral venetrombose i sinus sagittalis som hadde ført til bilaterale temporooksipitale blødninger. Skaden
rammet midtre temporale synsbark (MT), som hos andre primater omtales som V5.
Området er foreslått som den viktigste kandidaten som hjernens bevegelsessenter. Dette
er basert på nevropsykologiske studier og atferdsstudier i primater samt MR-data fra pasienter med visuelle bevegelsesvansker. Transkraniell magnetstimulering av området kan
gi en selektiv, reversibel svikt i oppfattelse av bevegelse (11-13).

Fig. 3 Reklameplakat for
Lumières kinematograf, 1895.

Det er kanskje ikke overraskende at Oliver Sacks har skildret akinetopsi. Allerede i 1970, i boka Migrene, omtalte
han symptomet som "kinematografisk syn". Han bruker
begrepet mest om forbigående akinetopsi ved migrene
og inntak av hallusinogener som LSD. I en posthum utgivelse vender han tilbake til tematikken og beskriver
pasienten Hester Y. Hun hadde gjennomgått encephalitis
lethargica og brukte levodopa mot parkinsonistiske
symptomer. Sacks skildrer et tilfelle der hun starter å
tappe vann i badekaret. I neste øyeblikk renner det vann
utover hele gulvet. Det som hendte i mellom, vannet
som gradvis fylte opp badekaret, hadde hun ikke vært i
stand til å se. Sacks selv hadde også opplevd akinetopsi,
da han inntok drikken sakau i Mikronesia.

Han observerte en svaiende palme
som: «en rekke stillbilder, som en
film som vises for sakte, kontinuiteten var brutt» (14).
Det at en bildeserie vist i rask rekkefølge ved en optisk illusjon fortolkes som bevegelse, gjenspeiler
at hjernen kan ta snarveier.
Personer med bevegelsesblindhet
ser imidlertid slike bildeserier
bilde for bilde, men tilstanden har
betydelige konsekvenser. Det synes
best at illusjonen ikke blir brutt.
Fig. 4 Eksempel på hvordan en pasient
har beskrevet sin palinopsi. Foto av
Brian Abert (10). Gjengitt med tillatelse.
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Nevrolitterært
André Bjerke og alkoholismen
Av Vidar Gundersen
(Jarl) André Bjerke (1918-1985) er en av våre fremste poeter. Han er for mange mest
kjent for sine dikt. Men han var svært mangfoldig i sin diktning og skrev også romaner og essays, og var oversetter, eller gjendikter, som han helst kalte seg. Bjerke debuterte i 1940 som lyriker med diktsamlingen "Syngende jord". Det siste han skrev,
var i 1983, da han fullførte gjendiktningen av Goethes "Faust II". Da var han halvsidig lammet i venstre side av kroppen etter et hjerneslag i 1981. Altså fikk han ikke
afasi eller agrafi. Han var derfor i stand til å kommunisere normalt både muntlig og
skriftlig, men han satt i rullestol, ute av stand til å gå ved egen hjelp. Etter at han ble
invalidisert av dette hjerneslaget, gikk arbeidskapasiteten vesentlig ned, og han skrev
ikke egen litteratur. Bjerke døde rett etter at han fikk sitt andre hjerneslag i 1985.
Bjerke drakk tett over mange år. Her vil jeg konsentrere meg om Bjerke som lyriker,
og jeg stiller spørsmålet om hans alkoholisme satte preg på diktene hans.
Familie og oppvekst
André Bjerkes far, Ejlert Bjerke, var forfatter, mens hans mor, Karin Kristine Bjerke
(Svensson), var pianist, og etter hvert forfatter. Bjerke vokste således opp i et kunstnerhjem i Schøningsgate 25A på Majorstua i Oslo. Hans foreldre var språkmektige
og snakket flytende engelsk, fransk, tysk og italiensk. Av foreldrene lærte Bjerke å
skrive og lese før han begynte på skolen. Bjerke skrev sitt første dikt ("Juledikt") og
en historie ("En gumel historie") som 6-åring. Han ble introdusert for klassisk europeisk litteratur i barneårene. Blant annet kunne han Snorres kongesagaer på rams
som barn.
Ungdomstid
Bjerke tok realartium på Fagerborg gymnas i 1936. På Fagerborg var han redaktør
for skoleavisa "Spindelvev", og han deltok ivrig på ukentlige debattmøter i
"Gymnassamfunnet", også etter at han hadde tatt artium. Etter gymnaset starta han
på matematikk- og kjemistudier ("for å bevise materialismen") på Universitetet i
Oslo, men gikk ganske snart over til sosialøkonomi ("for å forstå Karl Marx og forandre verden"; overtalt av vennen og antroposofen Karl Brodersen). Han tok én universitetseksamen, og det var i sosialøkonomi. Men etter at han fikk utgitt diktsamlingen "Syngende jord" i 1940, slutta han med universitetsstudiene og ble forfatter
på heltid.

Bjerke bodde på gutterommet i leiligheten
til foreldrene i Schønings gate 25A til han
gifta seg for første gang i 1946. Da var han
han 28 år gammel. Til gutterommet kom
stadig venner, og han levde en sosial tilværelse preget av intellektuelle diskusjoner og
samtaler om litteratur og vitenskap. I tillegg
drev han og vennene med idrett. Bjerke var
ganske sprek; han var bl.a. aktiv med roing
og friidrett og hans personlige rekord i lengdehopp var 5,04 meter, satt 21 år gammel.
Det er ingenting som tyder på at Bjerke i sin
ungdomstid drakk mer alkohol enn det som
var vanlig for ungdom.
André Bjerke (1918-1985)

Alkoholiker
Det er uomtvistelig at André Bjerke var alkoholiker. Alkoholeksessene startet trolig i krigsårene etter 1940 og fortsatte til han fikk sitt første hjerneslag. Bjerke utviklet seg til å bli periodedranker. Det kunne være mange måneder, ja noen ganger år, mellom disse drikkeperiodene. Når han først begynte å drikke, kunne han
være på fylla i dager til uker. Informasjon om dette stammer fra en del dagboknotater, som er gjort kjent i den nylig publiserte Bjerke-biografien til Petter
Normann Waage. I perioder skrev Bjerke daglige dagboknotater. Han har flittig
nedtegnet edruelige perioder, men ikke regelmessig skrevet om fylleperiodene. I
tillegg har Bjerkes datter, Vilde Bjerke, beskrevet farens alkoholisme i sin biografi om ham. Både hun og moren, Bjerkes andre kone Henny Moan, har uttalt seg
til media om Bjerkes drikkfeldighet.
Hvorfor drakk Bjerke?
1) Det skal nevnes at Bjerke har skrevet et dikt med tittelen "Hvorfor Jeppe drikker", som ble publisert i diktsamlingen "Slik frøet bærer skissen til et tre" i 1954.
Hovedpersonen var usedvanlig beskjeden og turte å snakke ut kun etter at han
hadde drukket. Det er lite trolig at Bjerke her karakteriserer seg sjøl. Han var en
dyktig og flittig debattant, som hadde et utall innlegg i media og han hadde sin
egen TV-serie ("Streiftog i grenseland", sammen med Harald Tusberg). Det er
ingenting som tyder på at Bjerke trengte hjelp av alkohol for å kunne gjøre dette.
På den andre sida var Bjerke sjenert, spesielt overfor kvinner. Det hendte at han
drakk seg til mot for å tørre å ta kontakt med jenter.
2) I følge Bjerkes datter, Vilde, var en hovedgrunn til farens alkoholisme krenkelsen etter at han ble dømt av forfatterforeningens "æresrett" rett etter den andre
verdenskrigen.
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Bjerkes far, Ejlert Bjerke, hadde problemer med å få publisert sine skrifter på slutten av
1930-tallet. Han hadde derfor økonomiske vansker. Under krigen sa han derfor ja til å
publisere på "nazi-forlaget" G. Stenersen forlag, som samarbeidet med Nasjonal samling
og blant annet ga ut Hitlers "Min kamp" på norsk i 1941. Vilde Bjerke har uttalt at André
Bjerke ønsket å flykte til Sverige under krigen, men han ble i Norge og hjalp sin far
med en av oversettelsene - Johan Ludvig Runebergs "Fenrik Ståls Sägner" - det finske
nasjonalepos. Dermed brøt Andre Bjerke (og faren) med forfatterforeningens boikott av
NS-styrte forlag. Dette førte til at foreningen i august 1945 dømte far og sønn Bjerke i
"æresretten". Det ble bestemt at Ejlert og André Bjerke måtte betale summen de hadde
fått for oversettelsen (kr 10 000) til en humanitær institusjon, samt at de ikke fikk lov til
å utgi bøker eller andre publikasjoner på et år. Imidlertid ble André Bjerke frifunnet for
bevisst å ha samarbeidet med et tysk-vennlig forlag i oktober 1946. Viktig for denne oppreisingen var at Bjerke beviselig var med i motstandskampen under okkupasjonen og at
han skrev dikt som "holdt motet oppe" i det okkuperte Norge, bla "Mørk Sankthans", som
han framførte på en Sankthansfest i Oslo i 1942. Til tross for frifinnelsen følte han
prosessen som en krenkelse, som han, igjen i følge Vilde Bjerke, hadde vanskeligheter
med å komme over. Så selv om han igjen ble fullverdig medlem av Forfatterforeningen i
1946, var dommen en så stor belasting for ham at han begynte å drikke.
3) En annen årsak er muligens at drikkfeldigheten gikk i arv fra foreldrene. Bjerkes
foreldre utviklet utover 1950- og 60-tallet et betydelig alkoholoverforbruk. Begge
foreldrene var bitre. Hans mor over at hun aldri fikk publisert sine skrifter annet enn i
magasiner, ukeblader og aviser. Hans far var bitter over dommen i æresretten, men også
over lav publikasjonsrate utover i etterkrigstida (sønnen hadde i løpet av krigen solgt
mer på to diktsamlinger og to kriminalromaner enn han hadde gjort på hele sitt forfatterskap). Foreldrene levde som hund og katt. De satt i hver sin ende av leiligheten og drakk
og tålte i lange perioder ikke synet av hverandre. Begge hadde flere sykehusinnleggelser
p.g.a. alkoholbruk og denne konflikten. André Bjerke, som bodde hjemme da dette
startet, fortsatte å ha en meglerrolle mellom foreldrene til de døde tidlig på 1960-tallet.
4) En faktor som kan ha spilt en rolle, har også med foreldrene og oppveksten å gjøre.
Bjerke ble nemlig eksponert for alkohol som barn. Han kunne som sagt mye klassisk litteratur utenat som barn. Han underholdt med dette i sene kveldstimer under foreldrenes
voksenselskaper. Som belønning fikk han portvin. Det samme fikk for øvrig hans fetter
Jens Bjørneboe.
5) Etter mitt skjønn var det kanskje enda viktigere at Bjerke trengte pauser etter lange
perioder med hardt arbeid. Da søkte han tilflukt i alkoholen. I tillegg var Bjerke sårbar
og taklet ikke å være alene uten sine kvinner. Overlatt til seg sjøl begynte han ofte å drikke. Spesielt i samlivet med Henny Moan (se under), som var mye ute på reise, skjedde
dette ganske hyppig.

Ekteskapsoppløsning
Bjerkes alkoholisme var trolig direkte årsak til at hans to første ekteskap ble oppløst.
Han var først gift med Mette Brun fra 1946 til 1956. Deretter levde han i ekteskap
med Henny Moan fra 1959 til 1972. Da hadde han imidlertid allerede vært sammen
med sin tredje kone, Gerd Granholt, i 3 år og Henny Moan var samboer med Ole Paus
og ventet barn med ham. Under ekteskapet med Mette Brun, ikke bare drakk han, men
han var åpenlyst utro også. Bjerke skrev som sagt detaljerte dagbøker og han har ført
opp alle sine sidesprang i denne perioden, som var 10 i tallet. Han har ikke systematisk skrevet om sine rangler, men han har ført opp de periodene han var edru over
lengre tid. Både i samlivet med Mette Brun og Gerd Granholt skrev han i dagbøkene
at han brukte Antabus, forebyggende "før han gikk på byen". Det ser ut til at han brukte Antabus ganske hyppig i perioden han var gift med Gerd Granholt, mens det ikke
foreligger opplysninger om slik bruk under ekteskapet med Henny Moan.
Lengre perioder med edruelighet viste han i følgende perioder:
juli 1954 – juli 1956

%&'(")*+",*((*"-./0"

mai 1959 – juli 1958
årene 1960 - 1961
årene 1976-1980

%&'(")*+"1*002",340"

%&'(")*+"5*.+"5.40637("

Alkoholisme og dikting
Jeg kan ikke finne sikre tegn på at Bjerkes alkoholisme har påvirket diktingen hva
gjelder kvalitet og kvantitet. Bjerke hadde en enorm arbeidskapasitet. Han publiserte
mer enn 150 verk i løpet av 45 år. Bjerke arbeidet kun mens han var edru, og skrev
ikke under sine fyllekuler. Så hele hans produksjon har holdt en jevnt god kvalitet.
Dette illustreres ved at Bjerke i følge dagboknotatene var mye på rangel i årene rett
før ekteskapsbruddet med Mette Brun i 1956. Til tross for dette ga han ut syv verk fra
1953 til 1955, inklusive to diktsamlinger og "Den bakvendte familieboka" sammen
b Keilhaug. Videre var Bjerke også kraftig på rangel mot slutten av 1960-tallet.
med Carl
Fra 1965 til 1970 publiserte han 22 verk, inklusive tre diktsamlinger, en samling
barnerim og en rekke gjendiktninger, blant annet Goethes "Faust del I". Jeg kan
heller ikke se at han var spesielt mer produktiv i de periodene han sjøl har oppført
som edruelige (se over)
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Slik jeg ser det, har Bjerkes alkoholisme satt spor i diktingen på to måter: 1) Han har
skrevet om og utlevert sin egen alkoholisme. 2) Han har skrevet lettbeint og humoristisk om menn som går på fylla.
Dikt om egen alkoholisme
Først vil jeg ta for meg Bjerkes dikt om sin egen alkoholisme. Dette er det flere eksempler på. Det mest utleverende diktet om egen alkoholisme er nok "Ved en diktergrav",
som han skrev i 1962 under en tur til Roma med Henny Moan og datteren Vilde.
Diktet ble publisert i 1966 i samlingen "En skrift er rundt oss", med påskriften "Here
lies one whose name was writ in water", som er sitat fra gravsteinen til John Keats.
Det var en bakrus over all forstand
I Rom…vi satt bak Cestius-pyramiden
ved Keats’ grav, du og bakrus-invaliden,
din meget miserable ektemann
Jeg sa bokstavelig talt ved gravens rand
“Min hustru, spa meg ned! Legg meg ved siden
av Keats, og hugg i sten for eftertiden:
“Her ligger to, hvis navn var skrift i vann”
Du lo og sa: “Skal dere ligge lik
i samme grav blir inskripsjonen slik:
Her ligger – og har ligget lenge – en
hvis navn var skrift i vann”- På sammen sten
blir tilføyd: “samt et nylagt fyllesvin
hvis navn var skrift i altfor meget vin”
Det er ikke vanskelig å tenke seg at Henny Moan hadde sin fulle hyre med å holde styr
på sin tørste ektemann!
Diktet "Ved en diktergrav" var fra 1962. Men lenge før dette, i 1951, skrev han om en
heftig bakrus i diktet "Bakrusen", fra "Den hemmelige sommer".
2. vers:
Men nu sitter jeg i stedet
I en elektrisk stol av bakrus,
rystende under fryktelige støt
av en skyldfølelse på 4000 V!

Ja, her sitter jeg tuktet og ydmyk
som en katolikk i skriftestolen,
men ute av stand til å skrifte noe som helst,
for jeg er knuget av et veldig,
verdensomspennende hukommelsestap!
Jeg er ganske konkurs på erindring:
“Store Gud hva gjorde jeg i går?”
osv…
Vi kan lett forestille oss at etter slike bakrus-opplevelser, fortsatte Bjerke drikkinga
for å døyve de verste smertene. Dette er det vitnesbyrd om i diktet "Monolog", som
ble publisert allerede i 1942 i diktsamlingen "Fakkeltog".
1. vers:
Man vil sikkert ikke klandre
at jeg sto i kø forleden
midt blant diverse andre
dyrkere av Bacchus-gleden.
Vi var møtt opp, hundre mann,
for å bytte ukelønnen
med en dråpe livets vann
her fra brønnen…
2. vers:
Mens jeg venter stum av kval
på min flaske SPECIAL,
som jeg absolutt vil ha
(skjønt vi tar jo det som bys oss),
snur jeg meg og øyner da
like bak meg en bedugget
brennvinsløret, vinomvugget
og litt eldre Dionysos
osv…
I neste vers kommer det fram at dette var klokka sju på morgenen. Å stå i polkø tidlig på morgenen er det ikke så mange andre enn alkoholikere som gjør! Det at
"Monolog" ble publisert i 1942, tyder på at Bjerke var på rangel allerede tidlig på
1940-tallet, og at hans datter Vildes antagelse om at det var traumet etter dommen i
æresretten i 1946 som førte til farens alkoholisme, ikke er helt riktig.
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Dette støttes også av det fetter Jens Bjørneboe har skrevet om samværet med Andre
Bjerke på gutterommet i Schøningsgate 25A. "Inntil da hadde ikke alkohol spilt noen
rolle og jeg kan ikke huske at det var så meget som en ølflaske på gutteværelset den
gangen…. Nu ble brennevinet et viktig punkt, og fra de første krigsårene, mens jeg selv
var i Norge, husker jeg en del nokså bevegede drikkelag."

Uansett om denne episoden representerte et alkoholisk delir eller en parapsykologisk opplevelse tyder det igjen på at Bjerke drakk tett allerede tidlig på 1940-tallet,
altså før dommen i æresretten høsten 1945.
At Bjerke etter hvert ble lei sitt alkohol-over-forbruk kommer tydelig fram i diktet
”En misantrop” fra samlingen “En kylling under stjernene”, 1960:

Bjerkes drikking utviklet seg til å bli omfattende og etter hvert så ute av kontroll at han
ble rammet av hvertfall to alkoholiske delir. Bjerke har selv skrevet om dette i dagbøkene sine. Opplysninger om to episoder med delir og sykehusinnleggelse stammer også
fra hans datter Tone (fra 1. ekteskap) og fra Henny Moan. Det første deliret var i august 1971. Da ble han lagt inn på Ullevål sykehus. Han har skrevet et dikt om dette "Gud i mennesket" - publisert i den siste diktsamlingen "Et strå i vind", 1974.

1. vers:
“Du drikker ikke vin, poet?”
“Akk nei.
Men det har hendt at vinen drikker meg”
osv…

Ditt minne om et offer du har gitt,
ditt offer av et minne du har fått:
Om offer eller Gud er efter ditt
bestemte ønske, uten rødt og blått
kokardebånd og uten overskudd
av politur og uten perspektiv
for øvrighetens formålsløse bånd,
vil frukten av ditt eget menskeliv
virkelig bli Gud i menskeånd.
Når Gud blir du og du blir Gud i sivet
vil du bli Gud i dette menskelivet

Dette verset har han skrevet en versjon til av, i diktet “Dialog om drukkenskap”,
som ble gitt ut i 2001 i Hverdagsmirakler, som er en samling etterlatte dikt.

Dette diktet ble i følge Bjerke gitt ham av Olaf Bull, som viste seg hengende oppunder
taket på sykerommet. Verdt å merke seg er at, foruten springende innhold, har diktet
ikke så formell metrikk som mange andre Bjerke-dikt. Han beskrev sitt delir som en
interessant opplevelse og han sluttet ikke å drikke. Tvert i mot fortsatte han, og det
gikk ikke lenge før han før han fikk et nytt alkoholisk delir. Dette kom i september
1975, etter mange dagers fyllekule. Bjerke var lagt inn på Vinderen psykiatriske
klinikk i tre uker med skremmende vrangforestillinger og hallusinasjoner. Det var
etter dette han hadde sin lengste edru periode, til 1980.
Men lenge før dette, i 1943, skrev Bjerke om en hendelse som kan tolkes som et alkoholisk delir. Etter flere dager på fylla, samtidig som han studerte filosofien til Rudolf
Steiner, fikk han plutselig et syn, en åpenbaring av en sterk "levende sol", og Rudolf
Steiner viste seg for ham. Bjerke selv tolket dette rett etterpå som en åndelig åpenbaring, som han kalte sin "Damaskus-opplevelse". Men i ettertid har han også kalt
det "mitt nervesammenbrudd".

Hun sa til ham, du skulle ikke drikke
Beruset svarte han: det gjør jeg ikke
Hva mener du? sa hun, du prater tull!
I dag, i går, i forgårs var du full
Han sa: jeg har hva angår flaskelysten
veid opp en middels på sørlandskysten
Men hvordan, spurte hun, litt mindre sikker
kan du da påstå at du ikke drikker
Da tømte han sitt glass og sukket, nei
Jeg drikker ikke. Vinen drikker meg
Men selv etter utmattende rangler kom han seg på beina. Han var en ukuelig
optimist og prøvde alltid å vende et nederlag til seier. Dette kan vi se i diktet
“Optimisme”, upublisert 1938:
Du spør hva jeg eier av gull,
av kvinner, vin og talent?
Akk ja, det er skikkelig lite,
det nærmer seg farlig mot null
Men mottoet mitt skal du vite.
Det lyder som så: Bare vent!
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Lettbeinte dikt om fylla
Dermed er jeg kommet til Bjerkes positive instinkt og hans leveregel om den “grenseløse unytte”. Han var en talsmann for de “unyttige ting”, slik som forlystelsen ved å
bruke alkohol. Her kommer mer lettbeint skriving om folk som går på fylla til sin rett.

Videre i diktet skriver Bjerke om den dype visdom, ufornuft og store glede vinrusen
gir. Bjerke var formens mester i sin lyrikk. Han komponerte diktene strengt og
brukte rim og rytme bevisst. Bjerkes formfaste dikt står i sterk kontrast til hans
formløse alkoholvaner.

Han har selv kommet med en definisjon av alkoholisme i den satiriske humorboka
“Den bakvendte familieboken, ved tre av dem” fra 1951 (utgitt sammen med Odd
Eidem og Carl Keilhaug): Alkoholisme: henfallenhet til nytelse av alkohol. Særlig
utbredt i de nordiske land, hvor a. er blitt fremmet av de tiltak myndighetene har
truffet for å bekjempe den. Ved siden av de mange påviselige skyggesider ved a.
skimtes også lysere trekk, hvorav kan nevnes glede. I følge en utbredt oppfatning
er den samlede norske kunst og litteratur et resultat av a.

Diktet “Holger Trubadurs vise”, fra samlingen "Eskapader" fra 1948, viser ordkunstneren (den formfullendte Bjerke) i et dikt som bare kunne vært skrevet av en
poet med dyp erfaring med alkoholens virkemåte (den formløse Bjerke). Legg igjen
merke til Bjerkes hentydning til at diktet skulle være sangbart. Dette diktet er senere
tonesatt og framført av Finn Kalvik og av Kåre Grøttum / Lars Klevstrand.

Som vi ser av denne definisjonen ufarliggjør Bjerke alkoholbruk ved å bruke humor.
Dette virkemidlet brukte han i flere dikt der han på sin karakteristiske humoristiske og
formfullendte måte fremmer synet om at alkoholbruk kunne være livsbejaende. Dette
kommer til syne i lekne og muntre versemål, der rytmen og rimet gir diktene et åpenbart musikalsk preg. Og i mange av disse diktene har han bevisst laget “sanglige vers”;
noen av disse diktene er da også tonesatt.
Et eksempel på slike dikt er “Brannmannen og elefanten” fra diktsamlingen
“Eskapader”, som ble gitt ut i 1948. Dette diktet er seinere tonesatt av Kåre Grøttum
og framført av Åse Karin Hjelen.
3. vers:
Den brannmann jeg besynger her,
var usedvanlig vennekjær
og en trofast venn i sær
av visse sterke drikke,
en livets venn av livets vann,
så vi må si at vel var han
en avholdt mann - men avholdsmann,
det var han avgjort ikke!

Siste vers:
Så ble da dette livets sum:
Han døde av delirium;
nu ligger han i kisten, stum
mens ut sin rus han sover.
O, drikkebror som drikker nu
kom denne stakkars mann i hu
ti sådan ender også du
før denne natt er over!

Videre spiller han på assosiasjonen mellom alkohol og sang i diktet “Drikkevise”, fra
samlingen “Fakkeltog”, som ble utgitt i 1942.
1. vers:
En sang fra jordens tørsteste poet
til deg – som ødsler i et øyeblikk
med hele livets glemte deilighet!
En sang til deg du underlige vann
som lar min lykke leende bli til
og tenner i mitt glass den nye brann
av tusen druers hemmelige ild!
osv…

1. vers:
Man ba om Holgers drikkesang?
Så rekk meg min gitar,
og hør nu venner nok engang
hva Holgers vise var:
Det var en villmannsmelodi
om han som gikk den skjeve sti
på kryss av fut, på tvers av prest,
og levde slik han fant det best,
og drakk seg full fra første stund
på krus og kvinnemunn.
5.vers:
I kroen var han kjent fra før:
Velkommen glade bror,
du landeveienes grandseigneur
med forår i ditt spor!
Velkommen, venn, til festens hus,
del vår drøm og del vår rus
og syng vår sorg, vårt savn i hjel
med sanger fra din flakkesjel
og dikt en fabel kildeklar,
en fabel til gitar!

Jeg sang en vise man forstod:
Kom, skjenk den røde vin!
Det ringler ennu i mitt blod
fra nattens tamburin.
Jeg sang om dårers tidsfordriv
en visestubb om dette liv,
hvert kort sekund, hver flyktig stund,
som dugg på rosens begerbunn,
da kvinner sank i Holgers favn
mot gleder uten navn.

Så venner hvis jeg dør engang,
jeg sier hvis jeg dør,
da spar min grav for salmesang
og sorte sørgeslør
Nei, plant en stav, en vandringsstav
med drueranker på min grav
og la den stå som Holgers takk
til livet for den vin han drakk.
Jeg vedder nok at druen gror
der Holgers ben er jord!

Når Holger først fikk vin på tann
var ingen tørst for stor,
så døden selv, den knokkelmann,
ham drakk jeg under bord.
Min kropp og sjel og mere til
gikk tapt til faen i terningspill;
han henter sjelen, Gud vet når,
men kroppen har jeg snytt ham for!
Min kropp den gamle kagge som
er jordens eiendom.

Kilder
Andre Bjerke: Samlede dikt. Aschehoug 1977.
Hverdagsmirakler, etterlatte dikt. Aschehoug 2001.
Petter Normann Waage: Andre Bjerke. I kampens glede. Aschehoug 2018.
Vilde Bjerke: Du visste om et land. Om min far Andre Bjerke. Aschehoug 2002.
Andre Bjerke, i lek og alvor, red: Øistein Parmann. Dreyer 1982.
Andre Bjerke sto helt alene. Intervju med Vilde Bjerke i Aftenposten 12. oktober, 2011.
Livet med André Bjerke: – Enten var det drama, eller så var det solskinn. Intervju med
Henny Moan i VG 30. januar, 2018.

Nevrolitterært
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Bokomtaler
Jan Kærup Bjørneboe,
Olav Heggø og
Geir Esben Østbye:

Hjernen på
godt og vondt
Av Lasse Pihlstrøm
Det er bare ett år siden Axonet trykket en svært rosende omtale av "Shaken not stirred",
en "coffe-table"-bok om Parkinsons sykdom. Men sannelig er ikke de samme forfatterne
tilbake med en ny utgivelse allerede, denne gangen om hele hjernen! Jan Kærup
Bjørneboe er 64 år, tidligere konserndirektør, og nå pasient med Parkinsons sykdom. De
av oss som har truffet ham i forbindelse med bokarbeidet, har nok inntrykk av at symptomer som bradyfreni og fatigue hvertfall ikke har rammet denne mannen. Bjørneboe er
som en hvirvelvind og ser ut til å få ting gjort i et tempo som nesten kan gi oss i offentlig
sektor litt bakoversveis. Med seg har han fotograf Olav Heggø og designer/redaktør Geir
Esben Østbye.
Reultatet er en bok man blir sittende å bla i, med korte kapitler, store, tiltalende bilder og
mange kjente navn og fjes. Grunntonen er entusiasme, optimisme og humor, og stoffet utgjøres først og fremst av menneksemøter. En av bokens klare styrker er det store spennet
i ekte og litterært konstruerte intervjuobjekter, som omfatter blant annet pasienter, pårørende, leger fra en rekke spesialiteter, psykologer, basalforskere og historiske personer.
Vi møter for eksempel en 100-åring og en 6-åring, Espen Dietrichs og Anne Hege
Aamodt, Fedon Lindberg og Dag O. Hessen, Jean-Martin Charcot og Albert Einstein.
Jobber man i Oslo-nevrologien, er man nesten inhabil til å vurdere denne boken, for jammen
tegnes et flott bilde av nevrologien og menneskene i den, med særlig mange representanter
fra hovedstaden. Det føles nesten som da vi var russ og kastet oss spente over skolens
"Årbok" for å se bilder og omtaler av folk i miljøet.
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Forfatter Jan Kærup Bjørneboe i samtale med hundreåringen
Lillemor Andreassen under lanseringen på Litteraturhuset.
Avstanden mellom dem er 64 år og 64 cm.

Samtidig lykkes boken med å skape en nærhet i fremstillingen mellom pasienter,
pårørende, behandlere og forskere som alle deler en eller annen tilknytning til
hjernen. Det manes frem en slags "lagfølelse" som jeg tror vi alle kan vinne på.
Bjørneboes åpenhet om sin egen historie som pasient gjør denne dimensjonen
ekstra sterk.
"Hjernen på godt og vondt" er utgitt på eget forlag. Noe annet ville vel neppe
vært mulig på så kort tid. Enkelte litt uortodokse valg her og der kan vitne om
bokskapere som gjør hva de vil, og får ting gjort. De trakk også 140 tilhørere til
Litteraturhuset på sitt lanseringsarrangement, med faglig program og samtaler
med mennesker man møter i boken. "Hjernen på godt og vondt" er en lekker
bok om vårt viktigste organ, som bobler av entusiasme, og som vet å ta deg
videre til neste kapittel før det rekker å bli kjedelig. Passer ypperlig på ethvert
"coffe-table" - både på arbeidsplassen og hjemme!
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Quiz
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 27

I quiz nr. 28 skal vi være snille med dere og avsløre originalspråket, som er engelsk. I
denne teksten møter vi en en mor med tidlig debuterende Parkinsons sykdom. Teksten er
skrevet som en datters forsøk på å huske sin mor, og hinter om en forkortet levealder for
moren. I ett avsnitt beskrives symptomene i tidlig fase:

I forrige nummer var vi ute etter en tekst som omhandler "alle sykdommers apekatt"
- nemlig nevrasteni. Men riktig bok var alstå ikke "International Classification of
Disease (IDC-10)", der nevrasteni har kode F48.0. Slik lød tekstutdraget:

My mother, during this summer, would have been forty-one or forty-two years old, I think,
somewhere around the age that I am now. Just her left forearm trembled. The hand trembled more than the arm. The thumb knocked ceaselessly against her palm. She could, however, hide it in her fingers, and she could hold the arm still by stiffening it against her body.

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.

Dette er en forfatter som har oppnådd en svært stor anerkjenelse de siste årene og blitt mer
kjent også her i Norge. Legg merke til at vi ber om fortfatter og "tekst" denne gangen.

Denne gangen kom det inn tilstrekkelig mange rette svar til å fylle seierspallen, som ble
seende slik ut.

Så bli ikke sittende i stolen med prestasjonsangst og tremor, men skynd deg å sende riktig
svar til lasse.pihlstrom@gmail.com. Nå som Axonet slippes først på PDF, blir konkurransen bare enda hardere!

1. Arnstein Sekse
2. Trine Haugsand
3. Hans-Jørgen Johnsen
Noen innsendere hadde rett forfatter, men gal bok. Hans Jæger var heller ikke noe dårlig
forslag. Men som bronsevinner Johnsen skriver i sitt svar: "Forfatteren er Knut Hamsun
og boken er "Den siste glæde", side 27, fjerde avsnitt. Han skrev boken under sin og
Maries tid på Hamarøy, og beklaget seg da også i en rekke brev over at han led av nevrasteni, alle sykdommers apekatt."
Man kan jo fristes til å spekulere i hva Hamsun egentlig har ment med dette uttrykket. "Å
ape" er jo å herme etter, og dette kunne gi assosiasjoner til begrepet "den store imitator",
som har vært brukt om mange sykdommer med symptomer som kan ligne andre diagnoser.
Men her virker imidlertid forfatteren ganske sikker på og forsonet med sin egen diagnose.
En alternativ tolkning kunne være at sykdommen er en "apekatt" fordi den på sett og vis
driver gjøn med pasienten og får urimelig stor makt over ham på tross av den ikke har noe
alvorlig somatisk grunnlag. Eller hva mener Axonets lesere? Kjør debatt!

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.
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Nevrolitterær quiz nr. 28

Axonets quizredaksjon takker Mathias Rake som har bidratt med forslag om denne
oppgaven!

Underholdende glimt fra norsk nevrologi
ønskes til NNFs jubileumsbok
I forbindelse med Norsk nevrologisk forenings 100-årsjubileum i 2020 skal
det lages en illustrert bok for et bredt publikum om fagets og foreningens
historie. Vi ønsker at boken skal speile mangfoldet i norsk nevrologi gjennom
tidene og i hele landet og samtidig være underholdende og interessant for den
generelle leser.
Vi inviterer med dette alle medlemmer som kunne tenke seg å bidra, til å sende
inn korte tekster om morsomme anektoder, spesielle personer eller interessante
fakta fra nevrologihverdagen før og nå. Slike små, underholdende "snutter" vil
plasseres i egne rammer spredt i boken.
Send gjerne forslag til korttekst til redaktørene Espen Dietrichs (espen.dietrichs@medisin.uio.no) og Lasse Pihlstrøm (lasse.pihlstrom@gmail.com)!
Redaktørene må gjøre et endelig utvalg av stoff utifra mange hensyn,
og innsendelse er ingen garanti for at bidraget kommer med i boken.
Bidragsytere vil ikke ha navnet sitt knyttet til den enkelte tekst, men listes
opp felles i begynnelsen av boken.
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Vi gratulerer

Disputas Trine Haug Popperud
Trine Haug Popperud forsvarte avhandlingen "Juvenile myasthenia gravis in
Norway - Epidemiological, clinical, genetic and immunological studies" ved
Universitetet i Oslo. Axonet gratulerer!

Disputas Agnethe Eltoft
Vi gratulerer Agnethe Eltoft som forvarte avhandlingen "C-reactive protein
and other circulating biomarkers in carotid atherosclerosis and cardiovascular
disease - The Tromsø Study 1994-2013" ved UiT Norges arktiske universitet.

Fra venstre: 3. Opponent Jørgen Isaksen, disputasleder Professor Ruth Paulssen, Institutt for klinisk medisin,
Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, doktorand Agnethe Eltoft, 2. opponent Anne
Hege Aamodt og 1. opponent Ulf Hedin.

Axonet ønsker alle
en riktig god jul
og godt nyttår

Fra venstre biveileder Magnhild Rasmussen, hovedveileder Emilia Kerty, disputasleder Petter Gjersvik,
Trine Haug Popperud, 3.opponent Morten Carstens Moe, 1. opponent Anna Rostedt Punga fra Universitetet
i Uppsala og 2. opponent Elisabeth Farbu fra Stavanger universitetssykehus.

Vi gratulerer
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Forsberg og Aulies legat

Helsejournalistprisen

Vinneren av Forsbergs og Aulies legat til yngre nevrolog i 2018 var Espen
Saxhaug Kristoffersen. Prisen er på kr 100 000 og gis til Espen på grunnlag
av hans svært gode forskingsresultater. Han skal benytte midlene til å utvide
samarbeidet med hodepinemiljøet i København. Dette var 34. gang det
tradisjonsrike legatet ble delt ut.

Helsejournalistprisen ble delt ut på Det norske teateret i Hjerneuken. Axonet
gratulerer vinneren Helene Sandvig fra NRK!

På bildet er vinneren sammen med Nils Erik Gilhus og Hanne Harbo fra legatets styre.

Helene Sandvig.

Bergenskonferansen
Kari Bolstad Skjær vant prisen
for beste kasuistikk under
Bergenskonferansen i oktober
med en trombektomikasuistikk
fra OUS.

Kari Bolstad Skjær avbildet med medlem i
priskomiteen Siv B Krogseth fra Sykehuset
i Vestfold.

Fra utdelingen av helsejournalistprisen. Tre kvinner fra NevSom er fra venstre, overlege Ragnhild B Grande,
kommunikasjonsrådgiver Marit Skram og overlege Stine Knudsen. Mellom de to første står Hjernerådets
leder Henrik Peersen.

Vi gratulerer
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Ansattjubileum ved Akershus universitetssykehus
Siri Hylleraas Bø og Ole Morten Rønning ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, markerte 25-årsjubileum som ansatte ved sykehuset i oktober i år.
I tillegg til markering i avdelingen, var det markering med festmiddag sammen
med administrerende direktør og andre jubilanter ved sykehuset. En stor gratulasjon fra alle kollegaene – dere er kunnskapsrike, hyggelige og flotte forbilder!

Siri Hylleraas Bø og Ole Morten Rønning ved Nevroklinikken.

Årets slagenhet
Stavanger universitetssykehus
er kåret til årets slagenhet av
Norsk hjerneslag-register.
Utdeling av prisen ble gjort
på Bergenkonferansen i oktober.

Seksjonsoverlege og professor
Martin Kurz og Hild Fjærtoft fra
Stavanger universitetssykehus.

Vi
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