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Redaktørens 
hjørne

Kjære kolleger!

Når jeg treffer nye legestudenter i jobben min som smågruppelærer, sier jeg iblant at 
nevrolgi trolig er det kliniske faget der de må være forberedt på å lære seg flest nye ord
og begreper. Det er en udokumentert påstand, men forhåpentligvis likevel ikke så gal at
det må kalles "alternative fakta". Jeg råder studentene til å ha en offensiv holdning til det
nevrologiske vokabularet. Det er mye å vinne på å forstå betydningen av vanlige ord-
stammer, samt ulike prefikser og suffikser, og se logikken i hvordan de settes sammen til
begreper. Ikke minst er det endel gresk som ikke må forbli gresk for dem.

Også for en som slipper å lære nytt stoff med tanke på eksamen, er det verdifullt å vite
hvor ord og begreper kommer fra. Ordet axon har med cellens akse å gjøre. Oppdagelsen
av aksonet tilskrives gjerne den tyske nevroanatomen Otto Friedrich Karl Deiters, som
trakk opp et skille mellom det han kalte en "akse-sylinder" og mange "protoplasmatiske
prosesser" fra nervecellen omkring 1860. Begrepet dendritter ble brukt først i 1889, og
har sitt opphav i det greske ordet for tre - dendron. (Det var imidlertid som kjent aldri
særlig aktuelt å kalle NNFs medlemsblad for Den-dritten.)

Jo eldre og mer grunnleggende et ord er i språket, desto vanskeligere vil det typisk være
å finne en klar forklaring på hvordan det fikk sin betydning. I dette nummeret av Axonet
går Bjørnar Hassel løs på et av de mest fundamentale begrepene vi har i vårt fag: Hjerne.
Det er fascinerende å tenke på hvordan ordets opphav potensielt også kan avsløre noe om
hvordan våre indoeuropeiske forfedre opfattet hjernen for 6000 år siden.

Men det samme gjelder også idag: Ordene vi bruker, speiler ideer og holdninger.
Avtroppende leder for Hjernerådet, Hanne Harbo, oppsummerer i dette bladet de siste års
innsats for å øke oppmerksomheten om hjernehelse og få politikerne til å prioritere en
hjerneplan. Bevisst bruk av slike hjerne-ord har vært en klar strategi fra hjerne-lobbyen -
og hun oppforder alle kolleger til å snakke videre om hjernen med disse ordene. Kanskje
er dette også et vokabular vi skal ha en offensiv holdning til!

I Axonet er det ordene som er transmittersubstansen. Dette nummeret byr altså på hjerne-
etymologi og annet hjernestoff som tidsmessig spenner fra ca 7000 f.kr til mars 2017.
Forhåpentligvis skulle dette gi brede sjanser for å frigjøre et visst eksitatorisk potensial i
lesermassen.

God påske og vår fra Axonet!
Beste hilsen, Lasse

lasse.pihlstrom@gmail.com
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 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
Strategiplan for hjernehelse er et gjennombrudd i arbeidet for å styrke prioriteringen av
hjernehelse og hjernesykdommer. I statusrapporten for hjernehelse som ble utgitt av
Helsedirektoratet i februar, var budskapet klart – at strategiplan for hjernehelse ble anbe-
falt. At det kun skulle gå en drøy måned før dette ble kunngjort, var oppløftende. Mange
kolleger har bidratt i arbeidet med statusrapporten og sørget for å vise bredden av feltet,
ikke minst styremedlem i NNF Guttorm Eldøen og professor emeritus Leif Gjerstad,
som var hovedforfatterne av rapporten sammen med prosjektleder Inger Huseby i
Helsedirektoratet. Til tross for at tung lobbyvirksomhet hadde ført til at enkelte syk-
domsgrupper ble trukket fram i forbindelse med kunngjøringen av at de skal lages en
strategiplan, sørget nevrologene med Hanne Harbo i spissen for å holde oversikten og
understreke behovet for å se hele feltet samlet. Det har vært et godt lagspill så langt, og
det er veldig bra å se at det fortsetter slik. Samarbeidet med Hjernerådet, Nansen
Neuroscience Network og brukerorganisasjonene har vært meget nyttig, og vi er klare
for å bidra i arbeidet med strategiplanen. 

I skrivende stund er Nevrodagene nettopp gjennomført med over 100 presentasjoner. Det
var imponerende å se det høye faglige nivået i kollegiet vårt både innen forskning og kli-
nikk. Ikke minst var det inspirerende å se svært mange unge deltakere og at det var god
representasjon fra ulike kanter av landet. Det har sjelden vært så stor oppslutning; samt-
lige dager var det full sal. Vi vil sørge for å skaffe flere sitteplasser til neste år.
Utdelingen av Monrad-Krohn-prisen var i år flyttet til siste dagen av Nevrodagene da
årets prisvinner professor Gunhild Waldemar fra Rikshospitalet i København holdt et gli-
trende foredrag om tilbudet for demenspasienter i Danmark. Blant mange høydepunkt i
løpet av Nevrodagene var debutkonserten til nevrobandet ”Nerver” det som kanskje
skapte aller mest entusiasme og spontane gledesreaksjoner. Ingen tvil om at gjestene på
årsfesten syntes dette var kjempestas! Tusen takk til Lasse Pihlstrøm, Are Brean, Jan
Frich og Frank Becker! Dere er særdeles velkomne til å spille også ved neste årsfest og
en rekke andre anledninger!

Prosessen med omleggingen av spesialistutdanningen er kommet et godt stykke på vei,
men det er mye som gjenstår og som må på plass før spesialistkandidatene kommer til
våre nevrologiske avdelinger i starten av 2019. Spesialitetskomiteene og de fagmedisin-
ske foreningene har vært sentrale i utarbeidelsen av læringsmål, og vi jobber for å ha inn-
flytelse på utviklingen av den nye spesialistutdanningen. Læringsmålene i UEMS og de
skandinaviske landene har vært et viktig utgangspunkt for de norske læringsmålene.
Samarbeidet med de skandinaviske landene kan utnyttes videre også utdannings øyemed,
blant annet med felles kurs. Vi jobber for å utvikle samarbeidet med de nordiske landene
både med hensyn på utdanning og felles interesser i EAN. 

Et annet tiltak som kan styrke utdanningen av norske nevrologer er mulighet for tjeneste
ved Queen Square (The National Hospital for Neurology and Neurosurgery i London). Vi
er blitt kontaktet av Queen Square som vil tilby norske LIS utdanningsopphold på ett år
ved at en stilling som «registrar» reserveres en norsk utdanningskandidat. De har allerede
tilsvarende opplegg for utdanningskandidater fra Australia, Irland og internt i
Storbritannia - Oxford og Cambridge. Styret jobber med å legge til rette for en slik ordning
og vil samarbeide med spesialitetskomiteen for å organisere annonsering og 
søknadsrunder med utvelgelse av kandidater. Et slikt opphold vil gi svært gode lærings-
muligheter, og vi håper mange er interessert.   

EANs sammenslutning av yngre leger i nevrologifaget - Resident and Research Fellow
Section er endelig under etablering i Norge. Styremedlem Ida Bakke er NNFs delegat, og
vil dra i gang etableringen av den norske avdelingen sammen med blant andre Kaja
Nyqvist fra Lillehammer. Dette vil kunne bli et nyttig forum for yngre nevrologer. 

NevroNEL har i forbindelse med årets Nevrodager hatt første redaksjonsmøte i den utvi-
dede  redaksjonskomiteen som skal bistå redaktørene Unn Ljøstad og Åse Mygland med
en del av kapitlene. Kolleger fra kompetansetjenestene for hodepine, multippel sklerose
og bevegelsesforstyrrelser, fra flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimule-
ring, Kvalitetsutvalget og kolleger med spesialkompetansen innen cerebrovaskulære syk-
dommer og epilepsi vil ta hovedansvaret for sine spesialfelt i NevroNEL. Styret er svært
takknemlig for at mange kolleger bidrar til at vi kan ha et så viktig klinisk verktøy.

Det nærmer seg EAN-kongressen i Amsterdam 24.-27. juni. Vi håper mange har anled-
ning til å delta og oppfordrer til at flere gjennomfører den europeiske spesialisteksamen
som arrangeres av UEMS i Amsterdam 23. juni. Det er ønskelig at flest mulig av de na-
sjonale representantene i fagpanelene deltar i fagpanel-møtene under kongressen og spil-
ler inn forslag til programmet for de neste kongressene. Arbeidet i fagpanelene blir ekstra
viktig nå som vi har mulighet til å påvirke programmet for EAN-kongressen i Oslo.
Konkrete forslag til tema og foredragsholder vil øke sjansene for at norske kolleger er
sentrale i programmet. Oversikten over de norske delegatene er tilgjengelig på www.nev-
rologi.no. Dersom du har forslag til programmet, ta gjerne kontakt med delegatene i for-
kant av EAN-kongressen. 

Forsommerens viktigste faglige møteplass i Norge er definitivt Vårmøtet i Kristiansand
9.-11. juni. Arrangementskomitéen ved Sørlandet sykehus har gjort en meget solid jobb
og laget et godt program. Vi gleder oss til Vårmøtet og håper å se mange av dere der!

Ha en riktig fin vår! 
Beste hilsen
Anne Hege



Kasuistikk-konkurransen 

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

Nevrolognytt
Priser og stipender under Nevrodagene 2017
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Novartis MS-stipend ble tildelt Kristin Wesnes fra St. Olavs hospital og Gerd Haga Bringeland fra Universitetet i
Bergen. Kjell-Morten Myhr mottok diplomet på vegne av begge vinnerne. Til høyre mottakerne av Novartis hode-
pinestipend, Sigrid Børte fra Oslo Universitetssykehus og Kai Ivar Müller fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Novartis-stipender

Monrad Krohn-prisen

Professor og leder af Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark, Gunhild Waldemar, mottok Monrad Krohn-
prisen, her omkranset av NNF-leder Anne Hege Aamodt og professorer ved Oslo Univesristetssykehus Espen
Dietrichs, Chantal Tallaksen og Emilia Kerty.

Vinner av kasuistikk-konkurransen på Nevrodagene ble Claudia Candale-Radu fra Sørlandet sykehus,
med en kasuistikk om Susac syndrom. Det var i år digital avstemming via smarttelefon, og 103 avga
sin stemme i kåringen onsdag under Nevrodagene. Til høyre prisvinner Claudia Candale-Radu med
NNF-leder Anne Hege Aamodt.



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

Octapharma-prisen

Vinner av Octapharmas pris for nevromuskulært forskningsarbeid: Sandra Elise Olsen, Marit Bjørgås, Bjørn Olav
Åsvold, Trond Sand, Marit Sjern, Brian M Frier, Kristian Bernhard Nilsen. Impaired awareness of hypoglycemia in
adults with type 1 diabetes is not associated with autonomic dysfunction of peripheral neuropathy. Diabetes Care
2016;39:426-433. Sandra Elise Olsen og Kristian Bernhardt Nilsen mottar prisen fra Octapharma og priskomitéen
ved Nils Erik Gilhus.

Biogen-prisen

Biogenprisen for MS-forskning ble tildelt Andreas Lossius,
Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.
Axonet gratulerer!

Sanofi-Genzyme-prisen  

Sanofi-Genzyme-prisen for MS-forskning gikk til 
Rune Høglund, Akershus universitetssykehus.

Beste frie foredrag 

Rune Enger fra Det medisinske fakultet ved Universitetet
i Oslo og Oslo universitetssykehus fikk prisen for beste
frie foredrag på Nevrodagene med foredraget "To-foton
laser-mikroskopi av migrene-aura og epileptiske kramper
i våkne mus".

Beste posterpresentasjon

Prisen for beste posterpresentasjon gikk til Siri Lynne
Rydning fra Oslo universitetssykehus som presenterte
poster om "Klinikk og genetikk i en familie med tidlig 
debuterende nevrodegenerativ sykdom forårsaket av 
feil i UCHL1 genet".



  N e v r o l
Karin Persson og Anne Brækhus fra Oslo universitetssykehus får seg noe søtt under postersesjonen.

Nevrolognytt
Glimt fra The Lancet Neurology Conference i
London om preklinisk nevrodegenerativ sykdom

6 11Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

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.

Finne flimmer - Stoppe slag

•  Avdekk 4 ganger så mye atrieflimmer
•  Reduser tolkningstiden
•  Med tolkningsstøtte for enklere diagnostisering

Seminar om spesialistutdanning  
Under Nevrodagene ble det arrangert seminar om spesialistutdanning hvor vi fikk
høre foredrag fra de danske kollegaene Jesper Erdal og Mette Lindelof, som begge
har vært sentrale i arbeidet med spesialistutdanning i nevrologi i Danmark.
Representanter fra Legeforeningen ga en oppdatering om arbeidet med omlegging av
spesialistutdanningen i Norge. Fra høsten 2017 vil de nye læringsmålene og spesia-
listkravene i Norge tre i kraft.  

Fra venstre: Torleiv Svendsen (leder i spesialitetskomitèen), Mette Lindelof (Herlev Hosiptal,
Danmark), Elisabeth Arntzen (utdanningssjef Helse Sørøst), Nina Evjen (Legeforeningen),
Jesper Erdal (leder Dansk neurologisk selskap), Anne Hege Aamodt (leder NNF).

Hold av dato! 
Vårmøte 2017 i Kristiansand

9.-11. juni 2017

    
 

   
i  
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Foredrag på Ingeniørenes hus 2017

Anette StorsteinMathias Toft Pål GulbrandsenMarianne Fyhn

Magne Wang FredriksenAud Nome Dueland Silje Bjerknes og Kari Anne Bjørnarå

NNF styret
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Foredrag på Ingeniørenes hus 2017 Livet på Nevrodagene 2017

Anne Hege Aamodt Lunsj

NNF styretSolrun OngreFrank Becker
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Livet på Nevrodagene 2017

Fra salen

Fra salen

Alvorlige avdelingsledere Kaffepause
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Les mer om MS på:
www.msnytt.no eller på catalogs.msnytt.no

Novartis Norge AS 

Postboks 4284 Nydalen 

0401 Oslo

Tlf.: 23 05 20 00

www.novartis.no

NO1512419132

Glimt fra NNFs årsfest 2017 

Festkomiteen



  N e v r o l o g n y t t20 21

Glimt fra NNFs årsfest på Høyres hus 2017

Bandet Nerver spiller.
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Glimt fra NNFs årsfest på Høyres hus 2017
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relativ risikoreduksjon av vedvarende EDSS progressjon i 12 uker vs 
placebo (0,17 vs 0,29); HR=0,58;CI:95%(0,43-0,77)1,2

relativ risikoreduksjon i attakkrate ved 2 år vs placebo 
(0,24 vs 0,73) HR=0,32; CI:95%(0,26-0,40)1,2

42%

68%

Før oppstart av behandling, bør nytte/risiko vurderes av spesialist. 
Kontraindikasjoner2:

• overfølsomhet overfor natalizumab eller overfor 
 ett eller fl ere av hjelpestoffene

• progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

• pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner

• kombinasjon med annen sykdomsmodifi serende behandling

• kjent aktiv malignitet, unntatt pasienter med kutant basalcellekarsionominfeksjoner

• Barn og ungdom under 18 år
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Referanser: 1. Polman CH, O’Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006 Mar 2;354(9):899-910 
2. Tysabri preparatomtale (SPC), 06/2016 avsnitt 4.3 og 5.1*RRMS= relapsing remitting multiple sclerosis

C Tysabri «Biogen»
Immunsuppressivt middel.                                                                                                                                                                   ATC-nr.: L04A A23

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: 1 ml inneh.: Natalizumab 20 mg, natriumfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat, 
natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Sykdomsmodifi serende monoterapi hos voksne med svært aktiv relapserende remit-
terende mul¬tippel sklerose (MS) for følgende pasientgrupper: - Pasienter med høy sykdomsaktivitet til tross for et fullstendig og adekvat behandlingsregime 
med minst 1 sykdomsmodifi serende behandling (for unntak og opplysninger om utvaskingsperioder, se Forsiktighetsregler). - Pasienter med raskt utviklen-
de, alvorlig, relapserende remitterende MS, defi nert ved 2 funksjonsnedsettende anfall i løpet av 1 år, og med 1 gadoliniumladende lesjon påvist ved MRI 
av hjernen eller en signifi kant økning i T2 lesjonsmengden sammenlignet med tidligere MRI av nyere dato. Dosering: Behandling skal igangsettes og over-
våkes kontinuerlig av spesialist med erfaring fra di-agnostisering og behandling av nevrologiske lidelser, ved sykehus med rask tilgang til MRI. Legen må 
diskutere nytte/risiko med pasienten (se også pakningsvedlegget) og gi dem pasientkortet før behandlingen starter. Ved tidligere eksponering for immuns-
uppressiver (f.eks. mitoksantron, cyklofosfamid, azatioprin) må det bekreftes at pasienten ikke er immunkompromittert før behandling påbegynnes. Vok-
sne: 300 mg som i.v. infusjon 1 gang hver 4. uke. Fortsatt behandling må revurderes nøye dersom det ikke er tegn på terapeutisk nytte etter 6 måneder. 
Fortsatt behandling >2 år bør kun overveies etter revurdering av nytte-risikoforholdet. Effekt ved readministrering er ikke fastslått. Spesielle pasientgrup-
per: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Studier ikke utført. Barn og ungdom <18 år: Kontraindisert. Eldre >65 år: Anbefales ikke pga. manglende data. Tilbe-
redning/Håndtering: Skal fortynnes med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske ved aseptisk teknikk før administrering, se pakningsvedlegget. 
Administrering: Gis i.v. over ca. 1 time med en hastighet på ca. 2 ml/minutt. Skal ikke gis som bolusinjeksjon. Pasienten skal observeres for tegn/sympto-
mer på overfølsomhetsreaksjoner under infusjon og i 1 time etter avsluttet infusjon. Ressurser til å håndtere overfølsomhetsreaksjoner og utføre MRI skal 
være tilgjengelig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Pasienter med økt risiko for op-
portunistiske infeksjoner, inkl. immunkompromitterte pasienter (inkl. pasienter som får immunsuppressiv behandling eller som er immunkompromitterte 
pga. tidligere behandling). Kombinasjon med annen sykdomsmodifi serende behandling. Kjent aktiv malignitet, unntatt kutant basalcellekarsinom. Barn og 
ungdom <18 år. Forsiktighetsregler: Forskrivende lege må kjenne til dokumentet «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering». Pasienten skal 
informeres om risikoen forbundet med Tysabri. Pasienten bør informeres om viktigheten av å ikke avbryte doseringen, særlig i de første behandlingsmåne-
dene. PML: Behandlingen er forbundet med økt risiko for PML, en opportunistisk infeksjon forårsaket av John-Cunningham (JC)-virus, som kan være dødelig 
eller føre til alvorlig funksjonsnedsettelse. Pga. den økte risikoen for utvikling av PML bør nytte/risiko ved behandling revurderes individuelt av spesialist og 
pasient. Pasienten må overvåkes regelmessig under behandlingen og pasient/omsorgspersoner skal informeres om tidlige tegn/symptomer på PML. JC-vi-
rus forårsaker også granulacellenevronopati (GCN), som er sett ved behandling med natalizumab. Symptomer på JCV-GCN ligner symptomer på PML (dvs. 
cerebellart syndrom). Risikoen for PML øker ved forekomst av anti-JCV-antistoffer, med behandlingsvarigheten (særlig >2 år) og ved bruk av immunsuppres-
siver før behandling med Tysabri. Etter 2 år skal alle pasienter informeres på nytt om risikoen for PML. Anti-JCV-antistoffpositive pasienter har høyere risiko 
for PML enn anti-JCV-antistoffnegative. Pasienter med alle 3 risikofaktorer har betydelig høyere risiko for PML. Hos anti-JCV-antistoffpositive pasienter som 
behandles med natalizumab og som ikke tidligere er behandlet med immunsuppressiver, har nivået av anti-JCV-antistoffrespons (-indeks) sammenheng 
med risikonivået for PML. Hos pasienter som anses å ha høy risiko skal behandlingen kun fortsette hvis nytten er større enn risikoen. Se «Informasjon til 
legen og retningslinjer for håndtering» for beregning av risiko for PML i ulike undergrupper av pasienter. Testing for anti-JCV-antistoffer: Testing for 
anti-JCV-antistoffer i serum gir understøttende informasjon for klassifi sering av risiko ved behandling, og anbefales før behandlingsoppstart og hos pasienter 
som behandles og har ukjent antistoffstatus. Anti-JCV-antistoffnegative pasienter kan likevel ha risiko for PML, f.eks. pga. ny JCV-infeksjon, svingninger i 
antistoffstatus eller falskt negativt testresultat. Anti-JCV-antistoffnegative pasienter bør testes hver 6. måned. Pasienter med lav indeks som ikke tidligere 
er behandlet med immunsuppressiver testes på nytt hver 6. måned fra og med tidspunktet de har fått behandling i 2 år. Tester for anti-JCV-antistoffer (ELISA) 
skal ikke brukes til diagnostisering av PML. Testing skal ikke utføres under eller <2 uker etter plasmautskiftning. Se «Informasjon til legen og retningslinjer 
for håndtering» for ytterligere informasjon om testing for anti-JCV-antistoffer. MRI-undersøkelse: Ny (vanligvis ikke >3 måneder) MRI bør foreligge som refe-
ranse før behandling initieres, og gjentas minst 1 gang i året. Hyppigere MRI (f.eks. hver 3.-6. måned) ved bruk av forkortet protokoll, bør vurderes ved 
høyere risiko for PML (dvs. pasienter som har alle 3 risikofaktorer eller som har høy anti-JCV-antistoffi ndeks og som er behandlet med natalizumab i >2 år 
og som ikke tidligere er behandlet med immunsuppressiver). Risikoen for PML synes å være lav ved indeks 0,9 og øker betydelig ved indeks >1,5 ved 
behandling med natalizumab i >2 år. Det er ukjent om bytte fra sykdomsmodifi serende behandling med immunsuppressiv effekt til natalizumab gir økt risiko 
for PML, og pasienten bør derfor overvåkes hyppigere (dvs. som ved bytte fra immunsuppressiver til natalizumab). PML skal vurderes som differensialdiag-
nose hos alle MS-pasienter som får natalizumab og som utvikler nevrologiske symptomer og/eller nye hjernelesjoner sett på MRI. Asymptomatisk PML ba-
sert på MRI og positiv JCV-DNA i cerebro¬spinalvæsken er sett. Se «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering» for ytterligere informasjon om 
håndtering av risiko for PML. Ved mistanke om PML eller JCV-GCN må videre dosering utsettes til PML er utelukket. Det bør avgjøres om symptomene er tegn 
på nevrologisk dysfunksjon og om de ev. er typiske for MS eller forenlig med PML eller JCV-GCN. Ved tvil bør det gjøres ytterligere evaluering, inkl. MR-skan-
ning, fortrinnsvis med kontrast (sammenlignet med MRI før behandling), testing av cerebrospinalvæske for JC-virus-DNA og gjentatt nevrologisk evaluering 
iht. «Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering». Doseringen kan gjenopptas når PML og/eller JCV-GCN er utelukket (om nødvendig ved gjentatt 
klinisk undersøkelse, bildedannende diagnostikk og/eller laboratorieundersøkelser hvis det fortsatt er klinisk mistanke). Legen bør være spesielt oppme-
rksom på symptomer som kan tyde på PML eller JCV-GCN og som pasienten selv kanskje ikke merker (f.eks. kognitive eller psykiatriske symptomer eller 
cerebellart syndrom). Pasienten bør rådes til å informere partner/omsorgspersoner om behandlingen, fordi disse kan legge merke til symptomer som pa-
sienten selv ikke er klar over. Pasienten/legen bør fortsette å følge samme overvåkningsprotokoll og være oppmerksom på ev. nye tegn eller symptomer som 
kan tyde på PML i ca. 6 måneder etter seponering. Ved utvikling av PML må behandlingen avbrytes permanent. Forbedring er sett etter rekonstituering av 
immunsystemet hos immunkompromitterte pasienter med PML. IRIS (Immune Reconstitution Infl ammatory Syndrome): IRIS oppstår hos nesten alle pa-
sienter med PML etter seponering/fjerning av legemidlet (i løpet av få dager til fl ere uker etter plasmautskiftning). IRIS kan føre til alvorlige, potensielt dø-
delige nevrologiske komplikasjoner. Overvåking mht. IRIS og egnet behandling av assosiert infl ammasjon under restituering fra PML bør iverksettes (se 
«Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering» for ytterligere informasjon). Infeksjoner, inkl. andre opportunistiske infeksjoner: Andre opportunis-
tiske infeksjoner er hovedsakelig sett hos pasienter med Crohns sykdom som var immunkompromitterte, eller ved signifi kant komorbiditet, men økt risiko 
kan ikke utelukkes hos pasienter uten slik komorbiditet. Opportunistiske infeksjoner er også funnet hos MS-pasienter behandlet med natalizumab som 
monoterapi. Natalizumab øker risikoen for utvikling av encefalitt og meningitt pga. herpes simplex- og varicella zoster-virus. Alvorlige, livstruende og enkelte 
fatale tilfeller er sett ved MS (fra noen måneder til fl ere år etter behandlingsoppstart). Ved herpesencefalitt eller -meningitt skal preparatet seponeres og 
egnet behandling gis. Andre opportunistiske infeksjoner bør inkluderes i differensialdiagnosene til ev. infeksjoner som oppstår. Ved mistanke om opportu-
nistisk infeksjon skal dosering utsettes til slik infeksjon kan utelukkes ved ytterligere evaluering. Ved utvikling av opportunistisk infeksjon må behandlingen 
avbrytes permanent. Pasienten bør informere lege om sin natalizumab-behandling ved infeksjon. Overfølsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige 

systemiske reaksjoner, er sett, vanligvis under infusjon eller opptil 1 time etter avsluttet infusjon. Størst risiko i forbindelse med de første infusjonene og ved 
reeksponering for natalizumab etter en innledende, kort eksponering (1 eller 2 infusjoner) og en lengre periode ( 3 måneder) uten behandling. Risiko for 
overfølsomhetsreaksjoner bør imidlertid tas i betraktning ved alle infusjoner. Ved første symptomer eller tegn på overfølsomhet må administrering avbrytes 
og egnet behandling igangsettes. Ved overfølsomhetsreaksjon må behandlingen avbrytes permanent. Samtidig immunsuppressiv behandling: Se Kon-
traindikasjoner. Korte kurer med kortikosteroider for behandling av anfall, kan gis samtidig. Tidligere immunsuppressiv/immunmodulerende behandling: 
Forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har fått immunsuppressiver pga. økt risiko for PML. Ved bytte fra sykdomsmodifi serende behandling 
med immunsuppressiv effekt til natalizumab, se «MRI-undersøkelse». Hvert enkelt tilfelle må evalueres før behandling påbegynnes, for å avgjøre om det er 
tegn på en immunkompromittert tilstand. Ved bytte fra annen sykdomsmodifi serende behandling til natalizumab må halveringstid og virkningsmekanisme 
til foregående behandling vurderes for å unngå additiv immuneffekt og minimere risiko for reaktivering av sykdommen. Full blodcelletelling (inkl. lymfocytter) 
anbefales før oppstart med natalizumab for å sikre at ev. cytopeni er opphørt. Direkte bytte fra betainterferon eller glatirameracetat til natalizumab kan 
gjøres dersom det ikke er relevante behandlingsrelaterte unormale funn, f.eks. nøytropeni eller lymfopeni. Ved bytte fra dimetylfumarat bør utvaskingspe-
rioden være så lang at lymfocyttallet er gjenopprettet før oppstart med natalizumab. Etter seponering av fi ngolimod vil lymfocyttallet normaliseres innen 1 
2 måneder etter avsluttet behandling. Utvaskingsperioden bør være så lang at lymfocyttallet er gjenopprettet før oppstart med natalizumab. Clearance av 
terifl unomid fra plasma kan normalt ta fra fl ere måneder opptil 2 år, og akselerert eliminasjonsprosedyre (iht. preparatomtale for terifl unomid) anbefales, 
alternativt bør utvaskingsperioden være 3,5 måneder. Forsiktighet vedrørende samtidige immuneffekter er nødvendig ved bytte fra terifl unomid til na-
talizumab. Alemtuzumab har betydelige, langvarige immunsuppressive effekter. Faktisk varighet av effektene er ukjent, og oppstart av natalizumab etter 
alemtuzumab anbefales ikke med mindre nytten klart oppveier risikoen. Immunogenisitet: Sykdomsforverring eller infusjonrelaterte hendelser etter ca. 6 
måneders behandling kan tyde på utvikling av antistoffer mot natalizumab og bør testes. Dersom pasienten fortsatt er positiv for antistoffer ved retesting 
etter 6 uker bør behandlingen avbrytes, da persisterende antistoffer er forbundet med vesentlig redusert effekt og økt forekomst av overfølsomhetsreaks-
joner. Antistoffer bør også testes hos pasienter som har fått en innledende, kort eksponering for natalizumab og deretter en lengre periode uten behandling, 
pga. høyere risiko for utvikling av anti-natalizumab-antistoffer og/eller overfølsomhet ved gjenopptatt behandling. Dersom pasienten fortsatt er positiv for 
antistoffer ved retesting etter 6 uker, bør ikke videre natalizumabbehandling gis. Lever: Spontane, alvorlige leverskader kan forekomme når som helst un-
der behandlingen, også allerede etter 1. dose. Dette kan også oppstå på nytt etter gjenopptatt behandling. Forverring av unormale leverprøver kan forekom-
me. Pasientene bør overvåkes mht. svekket leverfunksjon og må informeres om å kontakte lege ved mistanke om leverskade, f.eks. ved gulsott og oppkast. 
Ved betydelig leverskade bør behandlingen avbrytes. Seponering: Natalizumab vil fortsatt ha farmakodynamisk effekt (f.eks. økt lymfocyttall) i ca. 12 uker 
etter siste dose. For legemidler som interferon og glatirameracetat er samtidig eksponering av slik varighet ikke forbundet med noen sikkerhetsrisiko. Bruk 
av immunsuppressiver kort tid etter seponering av natalizumab kan føre til immunsuppressiv tilleggseffekt og bør overveies nøye. En utvaskingsperiode for 
natalizumab kan være aktuelt. Klinisk nytte av plasmautskiftning er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder 2,3 mmol (52 mg) natrium pr. hetteglass. Inneholder 
17,7 mmol (406 mg) natrium pr. dose etter oppløsning i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml. Dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og 
betjening av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet skal frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner til dette har gått over.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A A23. Skal ikke gis samtidig med andre immunsupp-
ressive eller antineoplastiske midler, inkl. interferon beta og glatirameracetat. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Dyrestudier har vist repro-
duksjonstoksisitet. Data tyder ikke på at behandling har effekt på utfallet av graviditeten. Nyfødte av mødre som har vært eksponert for natalizumab i 3. 
trimester bør overvåkes for hematologiske avvik, da mild til moderat trombocytopeni og anemi er sett. Seponering bør vurderes hvis graviditet oppstår under 
behandling. Nytte-risikovurdering av bruk under graviditet bør ta hensyn til pasientens kliniske tilstand og mulig tilbakefall av sykdomsaktivitet ved sepone-
ring. Amming: Skilles ut i morsmelk. Effekten på nyfødte/spedbarn er ukjent. Amming skal opphøre ved behandling med natalizumab. Fertilitet: Redusert 
fertilitet er sett hos hunner i dyrestudie. Påvirkning av fertilitet hos mennesker anses ikke sannsynlig ved maks. anbefalt dose. Bivirkninger: Hyppigst 
rapportert er svimmelhet, kvalme, urticaria og stivhet forbundet med infusjon. Antistoffer mot natalizumab ble funnet hos 10%, persisterende antistoffer 
hos ca. 6%. Infeksjoner, inkl. PML, JCV-GCN og opportunistiske infeksjoner, er rapportert (se Forsiktighetsregler). Spontane tilfeller av alvorlig leverskade, 
økning i leverenzymer og hyperbilirubinemi er rapportert. Sjeldne, alvorlige tilfeller av anemi og hemolytisk anemi er rapportert. Vanlige ( 1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Oppkast, kvalme. Immunsystemet: Urticaria. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: 
Hodepine, svimmelhet. Øvrige: Rigor, pyreksi, fatigue. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Overfølsomhet (med symptomer som hypo-
tensjon, hypertensjon, brystsmerter, ubehag i brystet, dyspné, angioødem, utslett og urticaria). Nevrologiske: Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). 
Laboratorieverdier: Økning i antall sirkulerende lymfocytter, monocytter, eosinofi le (eosinofi ltall >1,5 × 10 9/liter er sett), basofi le og kjerneholdige røde 
blodceller. Mindre reduksjon i hemoglobin, hematokrit og erytrocyttall. Endringene går tilbake til verdiene før behandling, vanligvis innen 16 uker etter siste 
dosering, og er ikke forbundet med kliniske symptomer. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for selektive immunsuppressiver 
L04A A. Egenskaper: Klassifi sering: Rekombinant humanisert anti- 4-integrinantistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til adhesjonsmolekyler (spesifi kt til 

4 1-integrinet) på leukocytter og blokkerer molekylære interaksjoner med endotelceller i karveggen. Forhindrer dermed transmigrasjon av mononukleære 
leukocytter over blod-hjerne-barrieren til det parenkymale vevet med infl ammasjon. Reduserer infl ammasjonsaktiviteten i hjernen ved MS og hemmer 
ytterligere rekruttering av immunceller til infl ammert vev. Dermed reduseres nydannelsen eller forstørringen av MS-lesjoner. Absorpsjon: Cmax: 110±52 g/
ml, Cmin («trough») ved steady state: 23-29 g/ml. Halveringstid: 16±4 dager. Tss: Ca. 36 uker. Clss: 13,1±5 ml/time, øker ca. 3 ganger ved tilstedeværelse av 
persisterende antistoffer.Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter 
fortynning: Brukes umiddelbart, ev. innen 8 timer ved oppbevaring 2-8°C.

Sist endret: 14.07.2016
   Basert på SPC godkjent av SLV: 24.06.2016

Tysabri, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:
Styrke Pakning Varenr Pris (kr)1  R.gr.2 Refusjon3
300 mg 1 stk (hettegl.) 056915 17410,90 C -
1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, 
  og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 
2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. 
3 Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.
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Nye analysemetoder for alle antiepileptika på SSE!

Av Cecilie Johannessen Landmark

Siste nytt fra "laben på SSE" er et nytt instrument for legemiddelanalyser som gir
mange muligheter for farmakologiske analyser i rutine og forskningsvirksomhet
fremover. Dette innebærer at vi kan få mer fokus på farmakologisk behandling
med antiepileptika for pasienter med refraktær epilepsi hvor utfordringene er
mange. Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) har hatt en sentral plass i 
behandlingen av pasienter med epilepsi på SSE i 50 år og blir ikke mindre viktig
fremover.

Nytt og bredt analysetilbud
Vår analyseekspert André Gottås sier: «Dette instrumentet har stått på ønskelisten
hos Seksjon for Klinisk farmakologi, Avd for farmakologi på Spesialsykehuset
for epilepsi, SSE, i flere år. Instrumentet er en UHPLC-MS/MS med en interna-
sjonal godkjenning av høyeste standard (IVD). Dette er fremtidens måte å analy-
sere legemidler på. Instrumentet har høyere sensitivitet og spesifisitet enn tidli-
gere, betydelig raskere, og med muligheter til å analysere langt flere legemidler
samtidig, inkludert legemidlers metabolitter. Det gjør at man kan bestille en 
«total-TDM-pakke» for å få målt konsentrasjonen av alle antiepileptika pasien-
ten bruker, og i fremtiden også andre legemidler som er i bruk.
Analysereportoaret utvides slik at alle antiepileptika kan måles på kort tid! Dette
er et bidrag mot mer persontilpasset eller «skreddersydd medisin».» Som et spe-
siallaboratorium på antiepileptika mottar vi prøver fra hele landet og samarbeider
med andre laboratorier i Norge og utlandet om både rutinedrift og forskning.

Betydningen for pasientene og behandlende lege er at man får raske svar på 
konsentrasjonsbestemmelse av alle antiepileptika. I tillegg tilbyr vi farmakologisk
ekspertise for å diskutere interaksjonsproblematikk, bivirkninger, referanseområ-
der, måling av totale vs frie konsentrasjoner og mulig farmakogenetisk betydning
ved avvikende målinger og pasienter med en utfordrende behandling. 

Satser på farmakologi på SSE
Et nytt farmakologisk team på SSE er et satsingsområde for tverrfaglig fokus på
antiepileptika og samhandling mellom avdelingene, Avd for kompleks epilepsi og
avd for farmakologi ved OUS. 
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Teamet er nyoppstartet fra 2017 og er i tråd med SSEs satsing på utvalgte fagom-
råder for å bedre behandlingstilbudet. Dette teamet muliggjør også tettere samarbeid
på tvers om forskning hvor lang tradisjon med bruk av TDM og klinisk samarbeid
gir oss mer kunnskap. Farmakologiske variasjoner blant pasienter og hvilke fakto-
rer som er avgjørende for de ulike antiepileptika, som alder, kjønn, komedikasjon,
fysiologiske endringer og andre komorbide lidelser er svært viktig å studere.
Pågående studier inkluderer de nyeste antiepileptika med farmakokinetikk med 
klinisk vurdering og studier på sårbare pasientgrupper som barn, gravide, eldre og
psykisk utviklingshemmede. Flere stipendiater er involvert. «Vi har allerede
mange spennende forskningsprosjekter på gang som kommer hele pasientgruppen
til gode», sier forskningsgruppeleder Morten Lossius. 

Cecilie Johannessen Landmark, André Gottås
og Morten Ingvar Lossius
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Tecfi dera reduserte årlig 
attakkrate signifi kant vs 
placebo hos voksne pasienter 
med attakkvis MS (RRMS)*1

DEFINE- studien: 
Tecfi dera® gir 53% reduksjon i årlig attakkrate vs placebo 
(95% CI), RR= 0.47 (0.37-0.61), p<0.00011

CONFIRM-studien: 
Tecfi dera® gir 44% reduksjon i årlig attakkrate vs placebo 
(95% CI), RR= 0.56 (0.42-0.74), p<0.00011

Tecfi dera® (dimetylfymarat) er indisert for behandling av 
voksne pasienter med relapserende-remitterende (attakkvis) 
multippel sklerose.1 

Kontraindikasjoner1: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler1: 
Pasienter med alvorlig nedsatt nyre-, leverfunksjon eller tarm-
sykdom. Tecfi dera® kan redusere lymfocyttall. Pasienter med 
alvorlige infeksjoner bør ikke starte behandling med Tecfi dera® 
før infeksjonen(e) er borte. 

Monitorering og oppfølging av pasientene1: 
 • Fullstendig blodcelletelling før oppstart og hver 3.måned  
  inkl lymfocytter 
 • Monitorering av nyre- og leverfunksjon før oppstart, etter 
  3 og 6 måneder, deretter hver 6-12.mnd etter klinisk behov

  Etter behandlingsstart
 • Seponering bør vurderes ved lymfocyttall <0,5×109/liter 
  i >6 måneder
 • Dersom behandlingen fortsetter til tross for vedvarende   
  lymfocyttall <0,5x109/liter, anbefales økt årvåkenhet. 
  Ved fortsatt behandling ved moderat til alvorlig langvarig  
  lymfopeni, kan risiko for opportunistiske infeksjoner, inkl.  
  PML, ikke utelukkes 

 • Nytte/risiko skal vurderes hos pasienter med lymfocyttall
  ≥0,5x109/liter og <0,8x109/liter i mer enn seks måneder

Dosering1: 
Startdose 120 to ganger daglig, opptrapping etter 7 dager til 
240 mg to ganger daglig. Det anbefales å tas sammen med mat. 
En midlertidig dosereduksjon til 120 mg to ganger daglig kan 
redusere forekomsten av fl ushing og gastrointestinale 
bivirkninger. Innen 1 måned bør den anbefalte dosen på 240 mg 
to ganger daglig gjenopptas. 

Bivirkninger1: 
De vanligste bivirkningene (insidens ≥ 10 %)  er fl ushing og 
gastrointestinale  bivirkninger (dvs. diaré, kvalme, magesmerter, 
smerter i øvre del av magen). For pasienter som opplever 
fl ushing eller gastrointestinale bivirkninger, kan tolerabiliteten 
økes ved å ta Tecfi dera sammen med mat.

Referanser: 
1. Tecfi dera preparatomtale 07/2016 avsnitt 4.1-4.4, 4.8 og 5.1

*RRMS= relapsing remitting multippel sklerose
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Tecfi dera Biogen 
Middel mot multippel sklerose.  ATC-nr.: N07X X09
ENTEROKAPSLER, harde 120 mg og 240 mg: Hver kapsel inneh.: Dimetylfumarat 120 mg, resp. 240 mg, hjelpestoffer. Farge-
stoff: Briljantblå FCF (E 133), gult og sort jernoksid ( E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner:  Behandling av voksne med 
relapserende-remitterende (attakkvis) multippel sklerose (se SPC for viktig informasjon vedrørende populasjoner der effekten 
er klarlagt). Dosering: Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av sykdommen. Startdose: 120 
mg 2 ganger daglig. Etter 7 dager økes dosen til anbefalt dose på 240 mg 2 ganger daglig. Midlertidig dosereduksjon til 120 
mg 2 ganger daglig kan redusere forekomsten av fl ushing og gastrointestinale bivirkninger. Anbefalt dose 240 mg 2 ganger 
daglig bør gjenopptas innen 1 måned. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Ingen dosejustering nød-
vendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Barn: 10-18 år: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått. <10 år: Ikke relevant ved godkjent indikasjon. Eldre: Begrensede data. Ingen dosejustering anses nødvendig. Admi-
nistrering: Bør tas med mat. Svelges hele. Kapselen eller innholdet bør ikke knuses, deles, løses opp, suges eller tygges. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Blod-/laboratorieundersøkelser: Endringer i 
laboratorietester for nyre- og leverfunksjon er sett, klinisk betydning er ukjent. Vurdering av nyrefunksjon (f.eks. kreatinin, 
blodureanitrogen, urinanalyse) og leverfunksjon (f.eks. ALAT, ASAT) anbefales før behandlingsstart, etter 3 og 6 måneder, de-
retter hver 6.-12. måned og når klinisk indisert. Alvorlig, langvarig lymfopeni kan utvikles. Ingen erfaring ved allerede lave 
lymfocyttall, og forsiktighet bør utvises. Før behandlingsstart skal ny fullstendig blodcelletelling, inkl. lymfocytter, utføres. Ved 
lymfocyttall under normalområdet bør en grundig vurdering av mulige årsaker fullføres før behandlingsstart. Etter behand-
lingsstart skal fullstendig blodcelletelling, inkl. lymfocytter, utføres hver 3. måned. Seponering bør vurderes ved lymfocyttall 
<0,5 × 109/liter i >6 måneder. Nytte-/risikoforholdet bør re-vurderes (ev. inkl. kliniske faktorer, evaluering av ev. laboratorie- og 
bildedannende undersøkelser) i samarbeid med pasienten i sammenheng med andre tilgjengelige behandlingsalternativer. 
Ved fortsatt behandling til tross for vedvarende lymfocyttall <0,5 × 109/liter, anbefales økt årvåkenhet, og lymfocyttallet bør 
følges opp til det er gjenopprettet. Etter gjenoppretting, og i fravær av andre behandlingsalternativer, bør avgjørelsen om ev. 
gjenopptak av behandling baseres på klinisk vurdering. Nytte/risiko skal vurderes ved lymfocyttall ≥0,5 × 109/liter og <0,8 × 109/
liter i >6 måneder. MR: Før behandlingsstart bør en MR-undersøkelse fra baseline (vanligvis ikke >3 måneder) foreligge som 
referanse. Behov for ytterligere MR-skanning bør vurderes iht. nasjonale/lokale anbefalinger. MR-undersøkelser er en del av 
økt årvåkenhet hos pasienter som anses å ha økt risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Ved klinisk mistan-
ke om PML, bør MR utføres umiddelbart til diagnoseformål. PML: Er sett ved moderat til alvorlig langvarig lymfopeni. PML kan 
være dødelig eller gi alvorlig nedsatt funksjonsevne, og kan kun forekomme ved JCV-infeksjon. Påvirkning av lymfopeni på 
nøyaktigheten av anti-JCV antistofftest er ikke undersøkt hos dimetylfumarat-behandlede pasienter. Negativ anti-JCV antis-
tofftest (ved normale lymfocyttall) utelukker ikke muligheten for senere JCV-infeksjon. Ved første tegn/symptomer på PML 
skal behandlingen avbrytes og egnede diagnostiske undersøkelser utføres. Symptomene kan ligne et MS-anfall. Typiske sym-
ptomer er varierte, utvikles i løpet av dager til uker og omfatter tiltagende svekkelse i én side av kroppen, klossete bevegelser 
av armer/bein, synsforstyrrelser, endringer i tanker, hukommelse og orientering som medfører forvirring og personlighetsfo-
randringer. Tidligere behandling med immunsuppressiv eller immunmodulerende behandling: Effekt og sikkerhet ved bytte 
fra annen sykdomsmodifi serende behandling er ikke undersøkt. Bidrag fra tidligere immunsuppressiv behandling på utvikling 
av PML er ukjent. Ved bytte fra annen sykdomsmodifi serende behandling bør t1/2 og virkningsmekanisme til den andre behand-
lingen tas i betraktning for å unngå additiv immuneffekt og samtidig redusere risikoen for å reaktivere MS. Fullstendig blod-
celletelling anbefales før og under behandling (se Blod-/laboratorieundersøkelser). Behandling kan vanligvis startes umiddel-
bart etter seponering av interferon eller glatirameracetat. Alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon, alvorlig aktiv gastrointestinal 
sykdom: Preparatet er ikke undersøkt ved disse tilstandene, og forsiktighet bør utvises. Flushing: Ved alvorlige fl ushing-re-
aksjoner bør en være oppmerksom på at dette kan være overfølsomhets- eller anafylaktoide reaksjoner. Infeksjoner: Ingen økt 
insidens av alvorlige infeksjoner hos pasienter med lymfocyttall <0,8 × 109/liter eller <0,5 × 109/liter. Ved fortsatt behandling ved 
moderat til alvorlig langvarig lymfopeni, kan risiko for opportunistiske infeksjoner, inkl. PML, ikke utelukkes. Ved utvikling av 
alvorlig infeksjon bør seponering vurderes og fordeler/risiko revurderes før behandlingen gjenopptas. Pasienten bør anmodes 
om å rapportere infeksjonssymptomer til lege. Ved alvorlige i nfeksjoner bør ikke behandling initieres før infeksjonen(e) er 
borte. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Preparatet er ikke 
undersøkt i kombinasjon med antineoplastisk eller immunsuppressiv behandling, og forsiktighet bør utvises ved samtidig 
administrering. Samtidig behandling av anfall med en kort kur med i.v. kortikosteroider er ikke forbundet med klinisk relevant 
økning i infeksjoner. Vaksinering under behandling er ikke undersøkt. Det er ukjent om behandling kan redusere effektiviteten 
av enkelte vaksiner. Levende vaksiner kan gi økt risiko for klinisk infeksjon, og bør ikke gis under behandling med mindre 
nytten av å vaksinere seg oppveier potensiell risiko for infeksjon, og bare i unntakstilfeller. Samtidig bruk av andre fumarsyre-
derivater (topisk eller systemisk) bør unngås. I.m. interferon beta-1a og glatirameracetat endrer ikke farmakokinetikken til 
dimetylfumarat. Ace-tylsalisylsyre (ASA) gitt 30 minutter før Tecfi dera i 4 dager, endrer ikke farmakokinetisk profi l, og redus-
erer forekomst og alvorlighetsgrad av fl ushing. Langtidsbruk av ASA til behandling av fl ushing anbefales ikke. Potensiell risi-
ko ved ASA-behandling bør vurderes før samtidig administrering. Samtidig behandling med nefrotoksiske legemidler (f.eks. 
aminoglykosider, diuretika, NSAID, litium) kan øke potensialet for nyrebivirkninger (f.eks. proteinuri). Inntak av store mengder 
ufortynnede, sterke, alkoholholdige drikker (>30 volum%) kan gi raskere oppløsning av enterokapslene og økt hyppighet av 
gastrointestinale bivirkninger. Preparatet påvirket ikke effekten av et peroralt antikonseptivum med norgestimat og etinyløst-
radiol. Interaksjon med perorale antikonsep-tiva som inneholder progestogener forventes ikke. Graviditet, amming og ferti-
litet: Graviditet: Ingen/begrenset mengde data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, og preparatet anbefales ikke 
under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker egnet prevensjon. Skal bare brukes under graviditet hvis strengt 
nødvendig, og dersom potensiell fordel av behandlingen oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må avgjøres om ammingen skal opphøre eller behandlingen 
skal avsluttes. Fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren bør tas i betraktning. Fertilitet: Prekli-
niske studier tyder ikke på økt risiko for redusert fertilitet. Bivirkninger: De vanligste bivirkningene, fl ushing og gastrointesti-
nale bivirkninger, begynner vanligvis tidlig i behandlingen (1. måned), og kan hos noen gjenta seg under hele behandlingen. De 
fl este tilfellene er av mild eller moderat alvorlighetsgrad. Tolerabiliteten kan økes ved samtidig matinntak. Svært vanlige 
(≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme, smerter i øvre del av magen, magesmerter. Hjerte/kar: Flushing. Undersøkelser: 
Ketonuri. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi, gastritt, gastroin-
testinal sykdom. Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Pruritus, utslett, erytem. Infeksiøse: Gastroenteritt. Nevrologiske: Svie. Nyre/
urinveier: Proteinuri. Undersøkelser: Albuminuri, økt ASAT, økt ALAT, redusert antall hvite blodceller. Øvrige: Varmefølelse. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Overfølsomhet. Ukjent frekvens: Infeksiøse: Progressiv multifokal leu-
koencefalopati (PML). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: I samsvar med bivirkningsprofi len. Behandling: Symptomatisk 
og støttende som klinisk indisert. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07X X09 side c. Egenskaper: Klassifi sering: Middel 
med antiinfl ammatoriske og immunmodulerende egenskaper. Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Prekliniske 
studier indikerer at farmakodynamiske effekter hovedsakelig er mediert gjennom aktivering av transkripsjonsveien via Nrf2 
(erytroid transkripsjonsfaktor 2). Dimetylfumarat oppregulerer Nrf2-avhengige antioksidantgener hos pasienter (f.eks. 
NAD(P)H-dehydrogenase, kinon 1; NQO1). Dimetylfumarat og hovedmetabolitten monometylfumarat gir betydelig redusert 
immuncelleaktivering og påfølgende frigjøring av proinfl ammatoriske cytokiner, som respons på infl ammatoriske stimuli i 
prekliniske modeller. Hos psoriasispasienter påvirkes lymfocyttfenotyper ved nedregulering av proinfl ammatoriske cytokin-
profi ler (TH1, TH17), og i retning antiinfl ammatorisk produksjon (TH2). Lymfocyttall reduseres med gjennomsnittlig 30% det 1. 
året, med et påfølgende platå. Absorpsjon: Tmax 2-2,5 timer. Etter 240 mg 2 ganger daglig er Cmax 1,72 mg/liter og AUC 8,02 ti-
mer × mg/liter. Samlet øker Cmax og AUC ca. doseproporsjonalt i området 120-360 mg. Proteinbinding: 27-40%. Fordeling: 
Tilsynelatende distribusjonsvolum etter inntak av 240 mg er 60-90 liter. Halveringstid: Ca. 1 time. Vanligvis ikke gjenværende 
monometylfumarat i sirkulasjonen etter 24 timer. Metabolisme: Dimetylfumarat metaboliseres i stor grad. Gjennomgår rask 
presystemisk hydrolyse vha. esteraser og omdannes til den aktive hovedmetabolitten monometylfumarat. Videre metabolisme 
via trikarboksylsyresyklus. Utskillelse: 60% elimineres ved ekspirasjon av CO2. Ca.16% via nyrene, 0,9% via feces. <0,1% 
uendret i urin. 

Sist endret: 01.09.2016
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Tecfi dera, ENTEROKAPSLER, harde:
Styrke Pakning  Refusjon 1  Pris (kr)2 R.gr.3

 Varenr. Byttegruppe 
120 mg 14 stk. (blister) H-resept 
 392438 - 1718,80 C
240 mg 56 stk. (blister) H-resept 
 400574 - 12337,70 C
 168 stk. (blister) H-resept  36928,00 C
 169767 - 
1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.
2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for 
pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.
3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Axonet ønskeralle en riktig god påske
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Alt for hjernen!

Etter vel gjennomført toppmøte hos statsministeren 
oppsummerer avtroppende styreleder i Hjernerådet 
siste års arbeid i åpent brev

Det blåser en hjernevind over landet. Hverfall vil mange av Axonets lesere kjenne
godt til at det er nedlagt et stort arbeid de siste årene med å øke bevisstheten 
omkring hjernesykdommer i befolkningen og påvirke politikere til å prioritere
hjernehelse. I 2015 hadde vi hjerneåret, med en rekke ulike aktiviteter og arran-
gementer. "Med hjerte for hjernen"-aksjonen har holdt det gående videre, med 
det klare målet å påvirke helsemyndighetene til vedta et handlingsprogram for
hjernehelse. 

Hjernerådet spiller en helt sentral rolle i dette arbeidet, der Hanne Flinstad Harbo
har vært en viktig nøkkelperson. Hun er overlege ved  Nevrologisk avdeling, Oslo
universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i
Oslo, og har vært styreleder i Hjernerådet siden 2014. Omtrent samtidig med at
hun takket for seg som styreleder, deltok hun 21.mars på "toppmøte" om hjerne-
helse hos statsministeren.

Mobiliseringen for hjernehelse ser ut til å bære frukter skritt for skritt. Først fikk
vi en statusrapport 9. februar. Nå 21. mars ble det kunngjort at det skal lages en
nasjonal strategi. Hjernerådet er likevel klare på at målet må være et handlings-
program, altså en pakke med konkrete tiltak som sikrer at gode intensjoner fra en
slik strategi settes ut i livet. 
– Nå har vi en rapport som avdekker mange mangler, og nå får vi en strategi for å
kunne forbedre manglene. Målet er at dette skal ende i et handlingsprogram, det
Hjernerådet har kalt en hjerneplan. Denne planen må ende i konkrete tiltak, som
blir det siste trinnet for å få hele arbeidet i mål, sa Harbo til Dagens Medisin etter
toppmøtet.

Hanne Harbo oppsumerer de siste års arbeid med å fremme hjernehelse og opp-
fordrer til fortsatt engasjement i et åpent brev til alle kolleger her i Axonet. 

Vi takker Hanne for fantastisk innsats!
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Toppmøtet om hjernehelse med statsminister med Erna Solberg

Hjerne-råd om hjernehelse

Kjære kolleger

Endelig! For første gang har statsminister og helseminister lovet en strategi for
hjernehelse i Norge. Dette skjedde i det første toppmøtet Erna Solberg inviterte
til om dette temaet 21. mars 2017.  Det var en opplevelse og en ære å få være blant
representantene for faget vårt og høre statsministeren åpne møtet med nettopp 
dette løftet; nå skal det lages en hjerne-strategi! Undertegnede benyttet den 
korte tilmålte taletiden til å understreke at Hjernerådet - med sine nå 46 med-
lemsorganisasjoner (siste medlem ble vervet under toppmøtet) - mener at strategien
må følges opp med et konkret handlingsprogram for hjernehelse - en hjerneplan.
Og det tror jeg vi får, spørsmålet er nå hva den kommer til å inneholde?

Arbeidet med å få en hjerneplan har vært et av hovedmålene i Hjernerådets 
arbeid i årene jeg har sittet i styret og som styreleder.  Vi bestemte oss for å bruke
ordet hjernehelse og hjernesykdommer for å favne både den friske hjernen og
alle de nevrologiske diagnosene, og vi har jobbet for å samle pasient- og bruker-
organisasjoner, faglige foreninger og forskingsnettverk om vårt felles mål om en
hjerneplan. Vi har hjerne-informertmed daglige poster på facebook-siden Med
hjerte for hjernen, og vi har hatt en rekke åpne arrangementer, som Musikk og
hjernen, Mat og hjernen, Trening og hjernen og Hjernen er stjernen.
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Nei, hjernen er ikke alene lenger, slik det stod i anmeldelsen av Kaja Nordengens
flotte bok!

Vi nevrologer har jo jobbet med hjernesykdommer alltid, vi, så hvorfor har hjernen så
lenge følt seg alene? Jeg noterte meg, da jeg begynte mitt arbeid for Hjernerådet, føl-
gende kommentar fra stortingerepresentant Olaug Bollestad: «Dere nevrologer går
altfor lite i fakkeltog!» Det hadde hun rett i, tenkte jeg, men det ligger kanskje ikke
helt i nevrologers natur å gå i fakkeltog?  Men vi kan lage «fakkeltog» på andre må-
ter. Vi kan engasjere oss og heve stemmen der vi slipper til og fremsnakke hjerne-
helse.Arbeidet som nå har ført frem til statsministerens bord og beslutningen om en
hjernehelse-stratgi, har vært Hjernerådets form for fakkeltog. Og at dette «fakkelto-
get» etterhvert har gått i sluttet tropp, mener jeg er helt avgjørende for resultatet vi
har oppnådd. For som helseministeren uttalte da «Statusrapport for hjernehelse» ble
publisert av Helsedirektoratet i februar: «Det å se hjernehelsen under ett har skapt et
momentum for å gjøre noe med disse utfordringene»

Slik hjerne-lobbying har jeg lært meg i de fire årene jeg har arbeidet for Hjernerådet.
Jeg har lært det av erfarne ledere av bruker-organisasjoner og tidligere politikere, som
har sendt meg ut som hjerne-aktivist - i for meg som fagperson helt uvante fora; 

Statsminister Erna Solberg sammen med deltakere på toppmøtet om hjernehelse.
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på høringer i Stortinget, i Helsedepartementet, i Helsedirektoratet, i helse-debatter.
Jeg har måttet tåle å bli avbildet og sitert i ulike medier i de mest uvante situasjoner.
Jeg er blitt på hils med helsepolitikere som er lydhøre for ærlige og gode hensikter.
Jeg har opplevd at dette frivillige arbeidet har båret frukter jeg knapt trodde var 
mulig, og som kanskje får større betydning enn alt annet arbeid jeg har nedlagt blant
pasienter og i forskningsverdenen.

La meg avslutte med å gi deg som er under utdanning eller etablert nevrolog, et par
hjerne-råd fra disse hjerne-årene, når jeg nå takker av som Hjernerådets styreleder: 

1)   Bruk alle muligheter som åpner seg fremover til å gå i «hjerne-fakkeltog» 
2)   Bruk alle hjerne-ordene (uthevet i denne teksten) så ofte du kan og fremsnakk
      hjernehelse
3)   Bidra til det viktige arbeidet som nå starter med hjerneplan(er) i den posisjonen
      du er.

Lykke til videre med det viktige hjerne-arbeidet!

Med hjerne-vennlig hilsen 
Hanne

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



Internasjonal nevrologi

Norsk nevrologi i Afrika

Av Laurence A. Bindoff

Haukeland Universitetssjukehus (HUS) i Bergen støtter et aktivt program for 
engasjement med sykehus i både Afrika og Asia. Gjennom Avdeling for interna-
sjonalt samarbeid, som i dag driver >20 prosjekter i ulike spesialiteter i mer enn
5 land, er Nevrologisk avdeling engasjert i prosjekter i to land - Malawi og
Etiopia. I Malawi arbeider vi sammen med indremedisinske kolleger ved
Kamuzu Central Hospital (KCH) i hovedstaden Lilongwe. I Addis Ababa,
Etiopia, der det finnes både en nevrologisk avdeling og flere leger, prøver vi å ut-
vide videreutdanningsprogrammet for de som utdanner seg til nevrolog. Jeg be-
gynte med disse prosjektene i 2013/14 og har reist til begge land minst en gang i
året siden. Denne artikkelen beskriver arbeidet i Malawi.

Malawi er et land med ca 16 millioner innbyggere og en forventet levealder på
58 år for menn og 60 år for kvinner. Det finnes ett medisinsk fakultet, som 
befinner seg i byen Blantyre i den sørlige regionen. Ifølge WHO, har Malawi en
tung byrde av sykdommer med høy forekomst av tuberkulose, malaria, HIV /
AIDS og andre tropiske sykdommer. Ikke-smittsomme sykdommer er imidlertid
økende, og det er anslått at 33 % av voksne i alderen 25-64 har hypertensjon og
5,6 % har diabetes (WHO).

Kamuzu Central Hospital har opptil
1000 senger (bildet). Her finnes det
avdelinger for indremedisin, kirurgi,
ortopedi, obstetrikk og pediatri. Jeg
fikk til og med treffe en malaysisk
nevrokirurg, men for tiden er det
ingen nevrologer. Det finnes en CT-
skanner på sykehuset, som har fung-
ert noen av de gangene jeg har vært
der, men ingen MR skanner. 

Kamuzu Central Hospital har opptil 1000 senger. 

MR maskin finnes kun i privatsektoren i Lilongwe ellers er det en på sykehu-
set i Blantyre. Sistnevnte har en begrenset kapasitet som betyr at kun et fåtall
pasienter kan henvises fra KCH. Det er ingen EEG / EMG fasiliteter. 

Pasienter med nevrologiske sykdommer legges inn på medisinsk avdeling.
Hver dag er det et vaktteam som består av en registrar (tilsvarer reservelege)
og noen yngre leger. Medisinstudenter og sykepleierstudenter finnes det også
flere av og det hele blir overvåket av seniorer som er enten på avdelingen eller
tilgjengelige fra poliklinikken osv.

Morgenmøtet starter hver dag Kl. 08.00, og innebærer en kombinasjon av
undervisning og oversiktsforelesninger. Det kan være oversiktsforelesninger
gitt f. eks. av medisinstudenter som gjør turnusen sin ved KCH eller foreles-
ninger om behandling av forskjellige sykdomstyper gitt av postleger. Det kan
også være gjennomgang av pasienter som døde på post. Til slutt er det en
gjennomgang av pasienter innlagt de siste 24 timene. 

Laurence A Bindoff med afrikanske kolleger.
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Jeg deltar på morgenmøter og bru-
ker deretter tiden min med bedside
undervisning av assistentleger og
studenter. Undervisningen foregår
både på visitten eller utenom hvis
jeg for eksempel, er bedt om å se
på en pasient som har ligget lenge
uavklart på en av avdelingene. Det
kan være flere grupper leger som
går visitt samtidig og jeg traff in-
feksjonsmedisiner fra California,
USA, en indremedisiner fra
Østerrike og noen kinesiske leger
på KCH. I tillegg til legeteamene
finnes det alltid flere pårørende til
hver pasient slik at det kan av og til

være vanskelig å få frem en skikkelig sykehistorie og undersøkelse. Etter visit-
ten, er legene opptatt med rutinearbeid, men selv da kan det være pasienter på
mottaksrom eller på andre avdelinger (ortopedisk, kvinneklinikken o.l.) som
trenger nevrologisk vurdering. 

Undervisning av yngre leger og medisinstudenter i Malawi er en givende opple-
velse. Gjennom mobiltelefonen og chat-grupper (kanskje Twitter, kanskje en an-
nen form for elektronisk melding, hva vet jeg!) sprer ordet seg raskt mellom dis-
se, og det kan til tider være mange entusiastiske tilskuere rundt sengen eller ute
i gangen(bildet). Mitt generelle inntrykk er at få av legene har tidligere ekspone-
ring for nevrologi, men dette er ikke et hinder til deres entusiasme og ønske om
å lære.

Under det siste besøket mitt så jeg mange tilfeller med infeksiøse sykdommer
inkludert flere med nevrologiske følgetilstander av HIV infeksjon f. eks. tuber-
culom, progressiv encefalopati, vaskulitt som ga hjerneslag, og både crypto-
kokk- og tuberkuløs meningitt. Det kunne man selvfølgelig ha forventet, men i
tillegg var det pasienter med hjerneslag sekundært til hypertensjon og/eller dia-
betes mellitus, pasienter med dårlig kontrollert idiopatisk epilepsi og pasienter
med polynevropati og sårdannelse sekundært til DM. En ting som gjør inntrykk,
er at mens HIV-behandling er gratis, så må antibiotika og alle andre medisiner
kjøpes av pasienten eller familien. I tillegg må de betale for alle undersøkelser,
som f.eks. blodprøver og billeddiagnostikk. 

Laurence A Bindoff med afrikanske kolleger.

En MR-undersøkelse utført ved en privat institusjon kan koste opp til flere
tusen kwatcha, tilsvarende en årslønn for de fleste innbyggere.  Disse kost-
nadene betyr enten at pasientene velger bort behandling/undersøkelse eller
familien påfører seg stor gjeld for å sikre at undersøkelsen blir utført eller
medisinen skaffet.

I tillegg til det overnevnte, så jeg også pasienter med mer sjelden nevrolo-
gisk sykdom: en ung kvinne med mistenkt Bechet encefalopati, flere med
progressiv og sannsynlig arvelig spastisk paraplegi, og en med progressiv
hodetremor opprinnelig mistenkt å være Parkinsons sykdom, men var se-
kundær til dystoni. Hun fikk antikolinergika, men spesifikke behandlinger,
som f. eks. botulinum toksin for dystoni, finnes i alle fall ikke på sykehuset.

Pasientgruppen som bekymret meg mest, var de med akutt eller subakutt
paraplegi. Årsaken varierte, men traume var hyppig. Traumer er et økende
problem i Afrika og oftest tilknyttet trafikkulykker: veilys finnes svært
sjelden, også i Malawi, og fotgjengere må derfor enten å gå på veien eller i
bushen ved siden av. Flere av de unge pasientene hadde imidlertid spontan
paraplegi med blæredysfunksjon. Noen hadde ledsagende ryggsmerter slik
at infeksjon eller blødning kunne godt være årsak. Alle de jeg så, hadde
vært på sykehuset i flere dager uten at diagnosen var avklart, og ingen had-
de fått utført billeddiagnostikk bortsett fra vanlig røntgen for å utelukke
fraktur. Det er ikke enkelt å stille riktig diagnose hos slike pasienter, selv i
rikere land med all mulig billeddiagnostikk, men uten nevrologer blir det
nesten umulig. Disse pasientene blir vanligvis utskrevet hjem hvor de må
stelles av familien med alt det innebærer med tanke på utvikling av ligges-
år og infeksjoner.

Malawi er typisk for flere afrikanske land med et reelt og økende behov for
nevrologiske tjenester. Per i dag skyldes dette infeksjonsrelatert nevrolo-
giske sykdommer som fortsatt dominerer. Men bedre levevilkår, bedre be-
handling for infeksjonssykdommer og stigende inntekt, medfører at flere
av landets innbyggere røyker og utvikler hypertensjon og diabetes, noe
som igjen betyr en økende forekomst f. eks. av cerebrovaskulær sykdom.
Økt kunnskap om nevrologi blir derfor enda viktigere for våre afrikanske
kolleger og vi har et ansvar å hjelpe dem til å skaffe denne kunnskapen. 
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Utdrag av referat fra styremøte i NNF 01.12.2016

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

27-2016 Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent uten endringer. 

28- 2016 Orienteringssaker
Økonomi: Kari Anne orienterte om økonomi.  Det er innbetalt standleie fra alle firmaene på
Nevrodagene 2016.  Overslag over kostnader for WFN Department Visit Program er rundt 50
000 kr. NNF har fått VIPPS som kan brukes f.eks. til betaling av egenandel på årsfesten.

Høringer: Kjell-Morten har sendt inn høringsuttalelse til følgende høringer siden forrige styremøte: 
Høring om helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler under-
lagt regelverket for offentlige anskaffelser. Her har vi uttrykt bekymring rundt forslag om 
hemmelighold av legemiddelpriser. Høring om barn sin rett til medverknad og medråderett etter
pasient- og brukerrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørende og etterlatte. 
Open access. 
Anne Hege har sendt inn høringsuttalelse til Legeforeningens forskningsstrategi. 

Kommende høringer: Nasjonal faglig retningslinje om demens. Kjell-Morten samler høringsinn-
spill fra flere kolleger. 
Medisinsk indeks for nødhjelp - utgave 4. Kashif lager høringsutkast.
Nasjonal retningslinje for MS – høringsfrist 2.1.17.

Nettside/sosiale medier: Kashif og Ida har hovedansvar for å dele saker på FB-siden/nettsiden.

WFN Department Visit Program:Yohannes Debebe fra Addis Ababa (Etiopia)  og Marième
Diop-Sene fra Dakar (Senegal) var på et 4 ukers hospiteringsopphold i Oslo i oktober-november.
De hospiterte ved Rikshospitalet, Ullevål, SSE og Sunnaas og deltok også i flere sosiale arrange-
ment. Erfaringer for de som har vært involvert er at det har vært positive og har vært lærerikt å
ha utvekslingsbesøk. Undervisningen og noen av avdelingens møter ble holdt på engelsk mens
de afrikanske gjestene var på besøk. Det anbefales at det etableres en lokal organisasjonskomité
som kan ta hånd om sosiale arrangement ved neste besøk som er planlagt neste år. Styret retter
en henvendelse til Haukeland.  

Informasjonskampanjen for hjerneslag: Det oppfordres til å fortsette og aktivt spre kampan-
jen som vil gå på TV igjen i julen. Helsedirektoratet har engasjert Norsk Hjerneslagregister for å
ha hovedansvar for å måle kampanjeeffekt.

Foreningssaker
EAN 2019: Den 5. EAN-kongressen skal arrangeres i Norge 29.06-02.07.19. En norsk lokal
organisasjonskomité skal opprettes og vi inviterer representanter fra alle helseforetak. EAN har
en egen programkomité. Leder av den norske organisasjonskomiteen blir nestleder i program-
komiteen. Kongressen arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm. Visit Oslo er sentral
samarbeidspartner. 
Forslag om fast spalte i Axonet om EAN. Ida sender info til Lasse om det. Neste sak om EAN i
Axonet kan være presentasjon av den lokale organisasjonskomiteen i Norge.  

Organisering av fagmedisinske akse i Legeforeningen: Hvordan den fagmedisinske aksen
skal organiseres i Legeforeningen er nå oppe til diskusjon. I arbeidet med ny spesialitetsstruktur
har HOD og Helsedirektoratet signalisert ønske om mer direkte til forbindelse til den faglige de-
len av Legeforeningen i utdanningsspørsmål og innen faglige rådgivning. Tiden er moden for at
FaMe, som ble etablert i 2007, omorganiseres. Med 20 medlemmer inkludert NNF-leder er
gruppen for stor til å fungere som et styre, men for liten til å ha gjennomslagskraft i landsstyret
der det totale antallet delegater er økt til 145 gjennom disse årene. Det er derfor satt ned en 
arbeidsgruppe for organiseringen av den fagmedisinske aksen som nettopp har fått innspill fra
de ulike fagmedisinske foreningene og vil lage et forslag som kommer på høring utpå vinteren. 

Hjerneuken 2016: Det ble avholdt Hjerneuke-arrangement med stands og/eller åpne folkemøter
ved de fleste større avdelinger. Det var flest arrangement ved universitetssykehusene.
Tilbakemelding om at arrangementene var godt besøkt. Et spesielt godt besøkt arrangement
var «Trening og hjernen» som ble arrangert av Hjernerådet.

29-2016 Nevrodagene: Detaljer rundt planleggingen av Nevrodagene ble gjennomgått. 

30-2016 Statusrapport for hjernehelse: 
Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe der Guttorm er innleid av Helsedirektoratet som konsu-
lent og har hånd om store deler av skrivearbeidet sammen med prosjektleder i Helsedirektoratet
Inger Huseby og professor emeritus Leif Gjerstad. Det er både en intern referansegruppe 
bestående av personer i Helsedirektoratet og ekstern referansegruppe der blant andre Anne
Hege deltar sammen med en rekke representanter fra spesialisthelsetjenesten, primærhelsetje-
nesten og brukerorganisasjoner. Skrivearbeidet er kommet et godt stykke på vei. Både ekstern
og intern referansegruppe har gitt innspill på disposisjonen på flere møter. Innholdet ble 
diskutert på møtet. Når det gjelder forskning ble det fremhevet registerforskning som sentralt
for forskningen i Norge og at klinisk forskning innen nevrofeltet bør belyses spesielt i tillegg
til basalforskningen. NNF vil jobbe videre ovenfor sentrale helsemyndigheter for at det skal 
lages en strategiplan for nevrofeltet.

31-2016 EEG-tolkning uten nevrofysiolog
Styret har innledet et samarbeid med NFKNF for å jobbe for at nevrofysiologisk kompetanse
ivaretas på alle landets nevrologiske avdelinger, også der det per i dag ikke er egen nevrofysio-
logisk avdeling. Kjell-Morten har deltatt på NFKNF sitt styremøte i Bergen om dette. NNF /
NFKNF skal utarbeide en plan for hvordan dette skal ivaretas. Et forslag nevrofysiologene har
kommet med er at de nevrologiske avdelingene som har nevrofysiologisk lab oppretter en ut-
danningsstilling for nevrofysiolog og at det legges opp til et utdanningsløp der tjenestetiden på
universitetssykehus er kortere enn vanlig, forslagsvis ca 18-24 mnd.  

 F o r e n i n g s a k e r



En del avdelinger har en veletablert løsning med online-service for EEG som f.eks Haukeland-
Førde.  Videre må en si noe om antall avtalespesialister innenfor nevrofysiologi – i dag er det
ikke skille mellom nevrologer og nevrofysiolog. Behovet for at det etableres løsninger som er
gjennomførbare på de ulike avdelingene ble fremhevet. 

32-2016 Utvidelse av redaksjonen i NevroNEL
Åse Mygland og Unn Ljøstad har foreslått en utvidelse av redaksjonen i NevroNEL med 1-3 
personer med særkompetanse/interesse som kan tar ansvar for oppdatering av alle dokumentene
(inkl sykdomsdokumenter, pasientinformasjoner, skjema og behandlinger) som er sortert under
hvert av følgende kapitler på følgende områder:
1.   Bevegelsesforstyrrelser 
2.   Cerebrovaskulære sykdommer
3.   Demyeliniserende sykdommer 
4.   Epilepsi
5.   Hodepine
6.    Akuttveilederen 
NNF støtter forslaget om utvidelse av redaksjonen og vil bistå med å finne kolleger som kan ta
på seg arbeidet. Kompetansetjenestene spørres for de aktuelle fagområdene der det er etablert.
Videre må en diskutere avlønning / profesjonalisering av arbeidet med oppdatering av
NevroNEL. 

Det er utarbeidet ny nettside og app med nasjonale retningslinjer for epilepsi. Arbeidet har vært
ledet av SSE og har vært i samarbeid med Norsk epilepsiforbund. Dette kan brukes som hoved-
informasjon på NevroNEL under tema epilepsi, og tilpasses til NevroNEL formatet.

33-2016 Utdannelsesopphold på Queen Square for norske LIS-leger
Kollega Ellen Merete Hagen har formidlet informasjon om mulighet for at norske LIS-leger 
i nevrologi kan få mulighet til å jobbe som ”Registrar” ved ved Queens Square (The National
Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queens Square ,som er en del av University College
London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH). Hun jobber for tiden der og har formidlet at
dr Paul Jarman som har ansvaret for utdannelsen av nevrologer ønsker å tilby norske LIS leger 
et opphold på Queen Square. Pt er det en avtale med Australia der 2 leger under utdannelse 
kommer til Queen Square og 2 reiser til Australia. Det vil klart være vanskeligere å tilby 
ordning og vil jobbe videre med Queens Square for at det kan realiseres. 

34-2016 BTX-behandling ved kronisk migrene
Det er kommet henvendelse fra Sykehuset Innlandet om takstordningen ved botulinumtoksin-
behandling ved kronisk migrene da man der opplever utfordringer med å få behandlet 
pasienter der dette er indisert. Som anført i retningslinjene fra 2014 som ble utarbeidet av
Nasjonal kompetansetjenseste og revidert etter innspill på Nevrodagene i 2014, bør behandlingen
gjøres utenfor sykehus der dette er mulig, men det er viktig at gjeldende retningslinjer følges og
at de som gjør behandlingen får tilstrekkelig opplæring av spesialist. Selve takstordningen får vi
i NNF ikke gjort noe med. Men vi viser til at man i Møre- og Romsdal har etablert en ordning
der allmennpraktiker med interesse innen dette feltet får opplæring og gjør behandlingen hos 
pasienter som i tillegg får oppfølging av Nevrologisk avdeling i Molde etter nevnte retningslinjer.

 F o r e n i n g s a k e r4140

Utdrag av referat fra styremøte i NNF 08.02.17 

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

1-2017: Godkjenning av referat fra styremøtet den 01.12.16. 
Referatet godkjent uten endringer.

2-2017: Orienteringssaker 
Økonomi: Kari Anne orienterte om økonomi. Kort fortalt viser regnskapet at NNF går i balanse,
med ca 200.000 i overskudd i 2016, takket være gode inntekter fra Axonet og Nevrodagene.

Høringer: Kjell Morten har blant annet besvart høring om nasjonalfaglig retningslinje om demens
og Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regel-
verket for offentlige anskaffelser. Styret skal besvare høring om nye læringsmål for spesialiteten.

Nettside, sosiale medier: NNF sin FB-side har jevnlig oppdatering av informasjon og relevante
nyhetssaker. En skal nå ha fokus på å få ut informasjon om nevrodagene og årsfest. 

EAN-Resident and Research Fellow Section (RRFS) Ida er medlem. Det er kommet forslag
om å danne en facebookside som er ser for seg som en uformell oppslagstavle for arrangementer,
kurs og annet som kan tenkes å engasjere leger under utdannelse innen spesialitetene nevrologi
og nevrofysiologi. Siden foreslås som offentlig og åpen for alle, men arrangementene det invite-
res til vil ofte være forbeholdt leger i utdanningsstillinger. Siden kan linke til kurs, møter, konfe-
ranser, fondsutlysninger i Norge og utlandet. Og siden kan lenke eller annet du kan tenke at kan
interessere andre. En vil se på mulighet for organisere Norsk forening for yngre nevrologer som
et utvalg og undergruppe av NNF. Fordelen med en slik side og utvalg for yngre leger er å enga-
sjere flere og legge til rette for nettverksbygging. En utfordring at siden må ha administrator. 

UEMS nevrologi-eksamen NNF vil arbeide for å oppmuntre til at flere tar denne eksamenen.

Rådet for legeetikk Styret har foreslått Morten Horn som representant for NNF.

Statusrapport for hjernehelse Statusrapporten skal presenteres 09.02.17, i regi av Dagens
Medisin arena Hjernehelse. Arbeider for at det skal bli en strategiplan og handlingsplan for 
hjernehelse. Det arbeides for videreutvikling av med ParkinsonNET-modellen som oppfølging 
av pasienter med kronisk sykdom. 

3-2017: Nevrodagene: Detaljer i planleggingen av Nevrodagene ble gjennomgått. 

4-2017:  Formidling av informasjon sponset av legemiddelfirma
NNF har fått forespørsel om formidling av nettsider / forum som er sponset av legemiddelfirma.
Dette diskuteres og en er enige om at det kan legges som lenker, men forespørselen bør gå videre
til de ulike kompetansetjenester / aktuell fagside som må kvalitetssikre lenkene.  Forslag til 
forum som kan legge ut lenkene og kvalitetssikre er Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine,
NSO, NorModis / NKB, NES og Lo.



5-2017: Formøte og fellesmøte med Norsk nevrofysiologisk forening
Tilstede fra NFKNF: Tom Eichele, Tony Wader, Inge Petter Kleggetveit.

Målet er felles for NNF og NFKNF og er bedre kvalitet på nevrofysiologiske tjenester.

NFKNF har anbefalt at avdelinger som har mer enn 1000 EEG bør ha KNF-spesialist. Per i dag 37
spesialister og 13 LIS og det er et anslått behov for 10 KNF stillinger til. Drammen og Bodø KNF
stilling er per dags dato ikke besatt, Bodø har KNF-stilling til utlysning. Molde ønsker å opprette
KNF-stilling. Til nå bare utdannet til egen avdeling sitt utdanningsbehov, per tiden 13 LIS i utdan-
ning i KNF.  Rekruttering til faget en utfordring, noen rekrutteres via forskning, mange er spesialist
i nevrologi først, eller har flere år med nevrologi fra før.

Spesialistkrav: 18 måneder må være på utdanningsavdeling, etterlevelse av utdanning i henhold til
nye spesialitetskrav. Det legges opp til  en basic utdanning som deretter blir delt mellom KNF-lab
og mindre sykehus. Førde, Haugesund og Ålesund har telemedisinsk/”satellitt” tolkning.
Løsningen er ikke tilrettelagt for Helse Sørøst per nå, må sjekkes ut angående løsninger og syke-
huspartner.  En må ta stilling til om satelittløsningen skal ha døgnbereskap-

Monitorering ved intensivavdelinger er ønskelig, men har ulik utbredelse. Døgnberedskap på EEG
som kan være viktig ved for eksempel ved akutt koma og status epilepticus/refraktær status. Et mål
kan være overvåkning 24 første timer med kontinuerlig EEG og tolkning 3-4 ganger per døgn.
Studier har vist dårligere outcome ved manglende monitorering og en ser således vaktordning kan
være nyttig. Per i dag vakt på velvilje ved OUS og St.Olav. Det må sies noe om betingelser.
Regional / nasjonal vakt kan være en mulighet hvis de tekniske løsninger er lagt til rette, men per i
dag er det nok vanskelig pga ulike systemer og løsninger i de ulike helseforetak.

Forslag for å stimulere til rekruttering til utdanning er egne LIS-stillinger på mindre avdelinger 
– knyttet til KNF og Det bør legges til rette for at nevrologer som er interessert kan tilegne seg
kunnskap. Videre må en avklare om avdelingene selv dekker utdanningen av KNF-spesialister og
bør se på mulighet for å søke om tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er viktig med god supervisjon
av LIS – vil kreve flere overlegestillinger. 

Årsmøte 12.05.17 for NFKNF. Notat fra NNF foreligger før det. Guttorm og Kari Anne tar hoved-
ansvar for det. 

6-2017 Eventuelt 
Legeforeningen skal i gang med et pilotprosjekt for en kampanje om unyttige behandler og uønsket
variasjon i bruk av behandlinger; ”Kloke valg kampanjen”. Ole Anders Stensen og Bente Johansen
fra Legeforeningen var innom styremøtet for å orientere om saken. NNF har fått forespørsel om vil
være en av pilotene i en norsk kampanje om unyttige behandlinger – uønsket variasjon i bruk av
behandlinger og som retter fokus mot både over- og underforbruk i helsetjenesten. 

Det er ønske om anbefalinger fra de fagmedisinske foreninger.  Organiseres som et pilotprosjekt
der de ulike fagmedisinske foreningene skal identifisere noen sykdommer og tilstander der det er
generell overforbruk av en eller flere tjenester. Kampanjestart 12. oktober, de første samlinger i
workshops i mars og april.

Styret oppsummerte at NNF er positive til utvikling og forbedring, men at med de tidsfrister som
legges opp til har NNF ikke mulighet å prioritere ressurser til dette prosjektet. I tillegg innspill fra
styret om at fokuset med å redusere bruk av tjenester innenfor nevrologiske sykdommer ikke treffer
så godt med at vi arbeider med å synliggjøre behovet for at disse pasientgruppene og tilstandene
prioriteres i større grad.

 F o r e n i n g s a k e r4342

Utdrag av referat fra styremøte i NNF 13.3.2017 

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

7-2017: Godkjenning av referat fra styremøtet den 8.2.2017
Referatet ble godkjent med noen mindre tilføyelser.

8-2017: Orienteringssaker 
Nettsiden, sosiale medier: En god del aktivitet – fortsetter arbeidet. 

HøringerAktuelle høringer bl.a. ”Veiledning om helseundersøkelse for og fysiske tester for
røyk- og kjemikaliedykkere”  og læringsmål for spesialistutdanning i nevrologi ble diskutert.
Høringsuttalelse er levert til Legeforeningen innen fristen 1.3., og i tillegg skal NNF levere 
høringsuttalelse direkte til Helsedirektoratet innen 1.4. 

Spesialistutdanning i nevrologiAnne Hege har deltatt på to høringskonferanser for spesialist-
utdanning i regi av Legeforeningen. 

Nevrofysiologisk kompetanse på nevrologiske avdelinger: NFKNF skal ha årsmøte 12.05.17
og NFKNF vil ta gjennomgå arbeidsdokumentet som er utarbeidet av i samarbeid mellom NNF
og NFKNF. Det er ønske om å beskrive bruken av nevrofysiologiske undersøkelser i klinikk og
av nevrologer og at samarbeidet skal beskrives. Enighet om at den endelige tolkningen skal ligge
hos nevrofysiologer. Forslag om at det kan bli et forskningsprosjekt om utdanning av nevrologer
til nevrofysiologer ved bruk av Holberg.

Kloke valg-kampanjen Dette fikk styret informasjon om av Legeforeningen ved forrige styre-
møte. Kampanjen har fokus på unyttige behandlinger og uønsket variasjon i bruk av behandlinger.
NNF er positive til prosjektet, og ønsker at Kvalitetsutvalget skal foreslå råd som kan brukes i
kampanjen når deg gjelder nevrologiske problemstillnger. 

9-2017: Nevrodagene 2017
Detaljer for planleggingen og gjennomføringen av Nevrodagene ble gjennomgått. 

10-2017: Eventuelt 
NNF har fått VIPPS med organisasjonsnummer 76807.
Neste styremøte settes til 09.06.17 kl 11.00,  i forbindelse med Vårmøte i Kristiansand.
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En ny mulighet for pasienter med attakkvis MS
Zinbryta® gir bedre e� ekt enn interferon beta-1a 

og doseres en gang i måneden.1

NÅR SYKDOMSAKTIVITET 
SETTER MS PASIENTEN TILBAKE

NYHET!

Attakkreduksjon vs placebo (1 år)
0.21 vs 0.46, RR 0.461 (0.318-0.668), p<0.00011

Attakkreduksjon vs IFNβ-1a IM (2-3 år)
0,22 vs 0,39, RR 0,550 (0,469-0,645), p<0,00011

Én gang i måneden, selvadministrert subkutan injeksjon1

Zinbryta® er indisert til behandling av voksne pasienter med relapserende former av multippel sklerose (RMS)1

Før forskrivning ZINBRYTA®, sett deg inn i forskrivningsinformasjonen i preparatomtalen1

 - Diskutér fordeler og risiko ved ZINBRYTA® behandling med pasientene og gi dem et pasientkort

 - Informer pasienten om levermonitorering, viktige symptomer på nedsatt leverfunksjon, og tiltak
  for å håndtere dette dersom pasienten opplever disse symptomene 

De vanligste bivirkningene er infeksjoner, hudreaksjoner og leverpåvirkning1

Referanser: 1. Zinbryta preparatomtale 08/2016 avsnitt 4.1-4.4, 4.8 og 5.1. 

©  2016 Biogen. All rights reserved.             DA-NO-0011

NY behandling av attakkvis multippel sklerose (MS)

      

Zinbryta «Biogen»
Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.                                  ATC-nr.: L04A C01
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg i ferdigfylt penn: Hver ferdigfylte penn (1 
ml) inneh.: Daklizumab 150 mg, natriumsuksinat, ravsyre, natriumklorid, polysorbat 
80, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med relapserende former av multippel sklerose 
(RMS).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring i behandling av MS. 
Voksne: Anbefalt dose 150 mg 1 gang pr. måned. Glemt dose: Ved <2 uker siden 
planlagt dose, injiseres den glemte dosen umiddelbart og opprinnelig doserings-
plan følges. Kun 1 dose skal gis for å kompensere for glemt dose. Ved ≥2 uker siden 
planlagt dose, skal den glemte dosen utelates og opprinnelig doseringsplan følges. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Se Forsiktighets-
regler. Behandlingsoppstart anbefales ikke ved ALAT/ASAT >2 × øvre grense for 
normalområdet (ULN). Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt lever-
funksjon. Bruk er ikke egnet ved eksisterende alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen data. Dosejustering antas ikke å være nød-
vendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og e� ekt er ikke fastslått. Eldre >55 år: 
Begrensede data. Tilberedning/Håndtering: Varmes til romtemperatur (uten bruk av 
ekstern varmekilde) i ca. 30 minutter før injeksjon. Skal ikke brukes hvis pennen er 
sprukket/ødelagt, har falt ned eller har synlig skade, eller hvis oppløsningen er uklar, 
inneholder � ytende partikler eller har en annen farge enn fargeløs til svakt gul. Skal 
ikke blandes med andre legemidler. Til engangsbruk. Administrering: Gis s.c. i lår, 
mage eller bakside av overarm. Pasienten bør gis opplæring i riktig injeksjonsteknikk. 
Se pakningsvedlegg. 
Kontraindikasjoner: Tidligere alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaksi eller anafy-
laktoide reaksjoner) for innholdssto� ene.
Forsiktighetsregler: Veiledning for opplæring: Forskriver må være kjent med lege-
veiledningen for legemidlet. Risikoen for leverskade skal diskuteres med pasienten, 
og pasientkortet skal utleveres, se SPC. Lever: Forhøyede serumtransaminaseverdier 
og alvorlig leverskade er sett. Før behandlingsstart skal serumnivå av transaminaser 
(ALAT og ASAT) og bilirubin måles. Serumnivå av transaminaser skal overvåkes 
månedlig under behandling og i opptil 4 måneder etter siste dose. Behandlingsopp-
start anbefales ikke ved ALAT/ASAT >2 × ULN. Pasienter med eksisterende lett eller 
moderat nedsatt leverfunksjon bør overvåkes for tegn/symptomer på leverdysfunk-
sjon under behandling. Det skal observeres for tegn/symptomer på leverdysfunksjon 
ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler. Behandlingen skal sepo-
neres ved ALAT/ASAT >5 × ULN eller ved ALAT/ASAT >3 × ULN og bilirubin >2 × ULN. 
Gjenopptak av behandlingen kan overveies hvis andre etiologier er funnet, verdiene 
er normalisert og fordelen ved gjenopptatt behandling er større enn risikoen. Ved 
ALAT/ASAT >3 × ULN skal behandlingen avbrytes og pasienten overvåkes nøye. 
Behandlingen gjenopptas når ALAT/ASAT er <2 × ULN. Ved kliniske tegn/symp-
tomer på leverdysfunksjon anbefales måling av serumtransaminaser umiddelbart, 
og behandlingen avbrytes eller seponeres etter behov. Ved langvarig økning i 
serumtransaminaser bør andre mulige årsaker, f.eks. infeksjon, vurderes. Henvisning 
til spesialist kan være nødvendig. Autoimmun hepatitt (uten forekomst av auto-
antisto� er) er sett. Behandling med systemiske kortikosteroider kan være egnet. 
Hud: Hudreaksjoner (enkelte alvorlige, se Bivirkninger) er sett. Forsvinner som regel 
med standardbehandling, inkl. behandling med topikale eller systemiske steroider. 
Ved di� ust eller kraftig in� ammatorisk utslett kan henvisning til dermatolog og 
seponering av daklizumab være nødvendig. Depresjon: Bør gis med forsiktighet ved 
tidligere eller nåværende depressive lidelser. Pasienten skal rådes til å rapportere alle 
symptomer på ny eller forverret depresjon og/eller selvmordstanker til forskrivende 
lege. Seponering bør overveies ved alvorlig depresjon og/eller selvmordstanker. 
Infeksjoner: Ved alvorlig infeksjon (pneumoni og bronkitt er sett) kan behandlings-
avbrudd være nødvendig til infeksjonen forsvinner. Pasienter som har hatt tuber-
kulose eller som bor i områder der sykdommen er endemisk, bør screenes for ak-
tiv tuberkulose før behandlingsstart og følges opp under behandling. Utsettelse av 
behandlingsstart bør overveies ved alvorlig, aktiv infeksjon. Gastrointestinale 
sykdommer: Kolitt er sett, og ble forbedret ved seponering av daklizumab og 
standardbehandling. Ved symptomer på kolitt bør pasienten henvises til spesialist. 
Lymfopeni: Er sett, vanligvis mild til moderat. Overvåkning av fullstendige blod-
celletall hver 3. måned anbefales. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): 
Risiko for PML er ikke fastslått. Immunogenisitet: Antisto� respons mot legemidlet 
og nøytraliserende antisto� respons som oppstår under behandling forekommer 
primært i 1. behandlingsår, og frekvensen avtar ved fortsatt behandling. Det er ikke 
vist klar sammenheng mellom utvikling av antisto� er mot legemidlet/nøytraliser-
ende antisto� er og klinisk respons, bivirkninger eller farmakodynamisk pro� l. 
Hjelpesto� er: Inneholder 0,14 mmol natrium pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse. Interaksjoner med legemidler for symptomatisk behandling ved MS 
forventes ikke. Vaksinasjon med levende vaksiner er ikke tilrådelig under og i opptil 4 
måneder etter behandling. Ikke-levende vaksiner kan gis.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset erfaring. Dyrestudier indi-
kerer ingen direkte eller indirekte skadelige e� ekter mht. reproduksjonstoksisitet. 
Skal kun brukes under graviditet hvis fordel oppveier risiko for foster. Amming: 
Overgang i human morsmelk er ukjent. Overgang i morsmelk hos dyr er vist. Risiko 
for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Fordelene av amming for barnet og 
fordelene av behandling for kvinnen bør tas i betraktning. Fertilitet: Ingen e� ekt er 
sett i dyrestudier. Humane data mangler.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati, lymfadenitt, anemi. Gastroin-
testinale: Diaré. Hud: Dermatitt, allergisk dermatitt, eksem, psoriasis, seboreisk der-
matitt, hudeksfoliasjon, utslett, makulopapulært utslett, akne, erytem, pruritus, tørr 
hud. Infeksiøse: Pneumoni, luftveisinfeksjon, bronkitt, virusinfeksjon, in� uensa, laryn-
gitt, tonsillitt, faryngitt, follikulitt, rhinitt. Luftveier: Orofaryngeal smerte. Psykiske: 
Depresjon. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, unormale leverfunksjonstester, økte 
leverenzymer, redusert lymfocyttall. Øvrige: Pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Hud: Eksfoliativt utslett, toksisk huderupsjon, nummulært eksem.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring. Opptil 300 mg s.c. og 
400 mg i.v. tolereres godt. Behandling: Legehjelp kan være nødvendig. Relevant 
støttebehandling gis.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Humanisert monoklonalt IgG1-antisto�  som 
bindes til CD25 (IL-2Rα) og forhindrer IL 2-binding til CD25. Signaloverføring via 
CD25-avhengige, høya�  nitets IL-2-reseptorer blokkeres, noe som fører til at høy-
ere IL-2-nivåer er tilgjengelig for signaloverføring via IL-2-reseptoren med middels 
a�  nitet. E� ekter av dette med mulig tilknytning til terapeutiske e� ekter er selektiv 
antagonisme av aktiverte T-celleresponser og ekspansjon av immunregulerende 
CD56bright NK-celler, som er vist å selektivt redusere aktiverte T celler. Disse immun-
modulerende e� ektene antas å redusere CNS-patologi ved MS, og dermed redusere 
anfallsforekomst og progresjon av funksjonsnedsettelse. Absorpsjon: Median Tmax 5-7 
dager. Absolutt biotilgjengelighet for 150 mg s.c. er ca. 90%. Fordeling: Vdss er 6,34 
liter ved kroppsvekt 68 kg. Halveringstid: Ca. 21 dager. Clearance 0,212 liter/døgn 
(19% høyere ved tilstedeværelse av nøytraliserende antisto� er). Steady state nås ved 
4. dose etter 150 mg s.c. hver 4. uke, og daklizumab akkumuleres til ca. 2,5 × nivået 
med 1 enkeltdose. Cmax, Cmin og AUCtau ved steady state er hhv. ca. 30 µg/ml, 15 µg/ml 
og 640 døgn × µg/ml, med intervariabilitet på ca. 40%. Metabolisme: Nedbryting til 
peptider og aminosyrer som for endogent IgG forventes.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2 8°C) og i originalpakningen 
for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved romtemperatur (≤30°C) 
i en enkeltperiode på opptil 30 dager. Skal ikke legges tilbake i kjøleskap etter opp-
bevaring ved romtemperatur.

Sist endret: 10.08.2016
 
Zinbryta injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn:
Styrke Pakning Varenr Pris Refusjon       
150 mg  1 stk ferdigfylt penn  502022 21 007,40 H-resept
 per pakke
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Nevro-NEL 
- Veileder i 
akuttnevrologi

Om man ønsker eksemplarer av Veileder i
akuttnevrologi, kan man ta kontakt med:
Overlege Finn Ø. Rasmussen, Nevrologisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, 
Ullevål sykehus, Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
Tlf: 22118419, mobil 482 14 761, 
epost: uxfira@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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Navn med skam – nok en gang

Av Ragnar Stien 

Selma I. N. Evenstad og Jeanette Kohts artikkel om Hallervorden-Spatz syndro-
met (Axonet 2016; 25 nr 2: 26-8), og deres sterke anmodning om ikke å bruke
eponymet, har avstedkommet debatt i Axonet. Trygve Holmøy forsvarer bruken.
Hans viktigste argument er at fortsatt bruk av eponymet vil føre til at vi bedre
husker disse to herrers tvilsomme etiske standard og forbryterske virksomhet.
Her må jeg si meg veldig enig med Evenstad og Koht: Vi bør ikke bruke epony-
met og heller bidra til at det blir glemt. Bakgrunnen for mitt standpunkt er som
følger:
1.    Hallervorden  skriver selv i 1944 at han har mottatt 697 hjerner fra 
      T4-utryddelsesanstalten Brandenburg-Görden (Aktion T4 var navnet 
      på organisasjonen som styrte massedrapene på pasienter fra 1939).
2.    Hallervorden bekrefter selv i brevet at i tallet 697 inngår de hjernene han selv
      hadde tatt ut i Görden. Seksjonsalen i Görden lå like ved gasskammeret!
3.    Sjef for denne institusjonen var Hallervordens venn og kollega Hans
      Heinze. Senere undersøkelser har vist en påfallende overensstemmelse
      mellom diagnosene til de barn som ble drept i Görden og Hallervordens 
      spesialinteresser. Vi kan ikke påstå at Hallervorden bestilte drap på spesielle
      barn, men Heinze visste i det minste hva hans venn ønsket. 
4.    I et brev  fra 1947 fraskriver Hallervorden seg ethvert kjennskap til 
      barnedrapene («nur gerüchteweise davon gehört und es nicht glauben 
      wollen»). På bakgrunn av alt annet kildemateriale er dette åpenbart en blank
      løgn og et klart forsøk på å fraskrive seg ansvaret for handlinger som han nå
      vet er uetiske og straffbare.
5.    Evenstad og Koht siterer avsnittet fra Alexander-rapporten hvor han angir at
      han visste: «Ich habe da so was gehört, dass das gemacht werden soll….. 
      - wennihr nu alle umbringt, dann nehmt doch wenigstens mal die Gehirne
      aus». Og han påstår et år senere at han ikke visste!
6.    Hugo Spatz behøver heller ikke noen beskyttelse. Han var hele tiden
      Hallervordens nærmeste overordnede og visste helt sikkert hva som 
      foregikk i hans avdeling.

Jeg godtar uten videre Holmøys argument om at vi må holde nevrohistorien
levende. Men eponymer inneholder en betydelig anerkjennelse og respekt.
Den nekter jeg å gi til deltagere i massemord.

Trygve Holmøy forsvarer sin støtte til bruken av Hallervorden-Spatz med
at det også var andre leger bak eponymer hvis adferd under nazistyret var
mer enn tvilsom. Dette gjelder helt klart Hans Reiter: Glødende nazist, SS-
offiser og dømt for å ha forårsaket minst 200 dødsfall under tyfusforsø-
kene i Buchenwald. Revmatologer over hele verden har lenge drevet en
kampanje for å få vekk Reiters syndrom fra diagnoselistene, og de begyn-
ner å lykkes. De andres handlinger er ikke like klart avskyvekkende: Hans-
Gerhard Creutzfeldt var ikke medlem av NSDAP men deporterte likevel en
god del av sine pasienter til T4-sentrene. Han kjente også til at T4-sjefen,
Werner Heyde , skjulte seg under navnet Fritz Sawade etter krigen.
Creutzfeldt beskyttet ham og anga ham ikke. Friedrich Wegener var også
glødende nazist, virket i Polen nær gettoen i Lodz, men ingen har helt kun-
net hekte krigsforbrytelser på ham selv om mistanken er sterk. Andreas
Rett var riktignok medlem av Hitler-jugend men var ikke mer en vel 20 år
ved krigens slutt. Deutsche Gesellschaft für Neurologie har nedsatt en
gruppe på tre medisinhistorikere som skal belyse nevrologenes forhold til
nasjonalsosialismen. Den første rapport fra dette prosjektet finnes som et
supplement til Der Nervenarzt (Band 87, Supplement 1, August 2016). Et
synopsis finnes også i European Neurology 2016; 76: 234-43. Les selv! 

Min konklusjon er da: Bort med nazi-eponymene! Vi kan ikke gi deltagere
i massemord noen faglig respekt. Historien skal vi likevel holde levende.
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Navn, skam og historie

Av Trygve Holmøy 

Ragnar Stien sparker inn åpne dører når han fordømmer forskningen knyttet
til det såkalte «eutanasiprogrammet» T4. Der er jeg helt enig med ham og Ida
Narli Evenstad og Jeanette Koht. Hvorfor vil støtter jeg da ikke slettingen av
eponymene?

Eponymene er knyttet til oppdagelser som skjedde før «eutanasiprogram-
met». Jeg har aldri hørt noen kritisere forskningen som la grunnlaget for epo-
nymene, verken for å være uetisk eller faglig mindreverdig (faktisk er det få
eller ingen av de mange som kappes om å ville fjerne «nazi-eponymene» som
sier noe substansielt om hva som faktisk er bakgrunnen for dem). Dette gjør
en vesentlig forskjell. Dersom eponymene var et resultat av slik uetisk forsk-
ning av den typen Stien beskriver ville jeg umiddelbart vært enig med ham.

En fjerning av eponymer på moralsk grunnlag vil støte på et avgrensingspro-
blem. Vi må nødvendigvis ta stilling til hvem som er tilstrekkelig plettfri. Å
begrense skittentøyvasken til leger som på en eller annen måte kan kobles til
det tredje riket og nazismen vil være en enkel, for ikke å si lettvinn løsning.
Da kan vi jo fortsette å sole oss i glansen av egne forskere som Armauer
Hansen, som brøt samtidens og nåtidens regler og moral ved å inokulere le-
prabasiller i øyet til en av sine pasienter. Alle må bedømmes og dømmes etter
samme moralske standard. 

Et viktig moment er nok at jeg oppfatter medisinske eponymer  på en noe an-
nen måte enn Stien, Narli Evenstad og Koht. Jeg betrakter dem ikke som he-
dersbetegnelser, men som uttrykk for historiske kjensgjerninger og tradisjo-
ner. Medisinske eponymer har ikke blitt tildelt kjente personer som en heders-
bevisning på linje med gatenavn, de er uløselig knyttet til tidlige oppdagelser
av sykdommer eller biologiske fenomener, og har blitt innarbeidet gjennom
generasjoner. 

Joseph Babinski (1857-1932) 

Jeg ønsker så visst ikke å hedre kolleger (eller andre) som har bidratt til
folkemord, og føler heller ikke at jeg gjør det ved å bruke eponymene -
like lite som jeg hyller Joseph Babinskis liv og levnet på generell basis
når jeg skriver «positiv Babinski». Slike eponymer anerkjenner oppda-
geren i egenskap av oppdager og ikke som moralske hedersmenn - de er
nok dessverre like skrøpelige som alle oss andre. 

Jeg imøteser grundig debatt om eponymenes rolle, bakgrunn og fremtid.
Kanskje må alle bort- vi har jo ingen garanti for opphavsmennenes 
(eller kvinnenes) plettfrihet. Personlig mener jeg at det vil være synd.
Jeg får frysninger av tanken på at vår tids kvistspesialiser, i naiv tro på å
ha funnet den endelige løsningen på sykdommens gåte og i rettferdig
vrede over fortidens synder og utilstrekkeligheter, skal erstatte historiske
navn med sekterisk stammespråk og ubegripelige akronymer - gjerne
nummerert herfra til kongressenteret.



Det elektriske ansiktshylet – en nevrolitterær 
analyse av én setning

Av Petter Strømme

Nobelprisen 2016 til Bob Dylan
Da Bob Dylan ble annonsert som nobelprisvinner i litteratur for 2016, var det med
begrunnelsen at han hadde tilført nye poetiske uttrykk til den amerikanske sangtra-
disjonen (1). Umiddelbart etter at litteraturprofessor Sara Danius hadde lest opp
avgjørelsen, ble hun spurt av et overrasket pressekorps om hun kunne utdype det
Svenske Akademiets begrunnelse.  Det gjorde hun ved først å peke på verdien av
den muntlige fremføringen av poesi som en viktig del av litteraturen, og om kunne
føres helt tilbake til Homer (2). Sara Danius mente deretter at Dylan sto i en slik
lang tradisjon og at verdien av sanglyrikken kan vurderes opp mot annen poesi og ro-
mankunst. Fra Dylans katalog trakk hun frem kun ett eneste eksempel som forsvarte
prisen, nemlig Visions of Johanna (3).

Det elektriske bruddet og ny poesi
Visions of Johanna ble skrevet i desember 1965 – det samme året Dylan forandret sitt
akustiske musikalske uttrykk for ”å gå elektrisk” og brøt da i manges øyne med en
autentisk og ikke-kommersiell musikktradisjon (4). Men sangen var primært et kom-
plisert dikt som Dylan i etterkant prøvde å uttrykke musikalsk. Etter mange forsøk i
New York, ble den endelige versjonen av ”Visions” innspilt i Nashville med studiom-
usikere på dobbeltalbumet Blonde on Blonde (1966). 
Blant dylanologer er det hevdet at Visions of Johanna ble inspirert av et brudd i den
elektriske forsyning 9. November 1965 som mørkela store deler av den amerikanske
nord-østkysten (5) mens Dylan oppholdt seg på Chelsea Hotel i New York. I mørket
blir nyansene og sansene (lys og lyd) som i linjene nedenfor fra første vers skjerpet: 

Lights flicker from the opposite loft
In this room the heat pipes just cough

Dylan maler frem den ene scenen etter den andre. Fra midten av andre vers går 
teksten slik:

Nevrolitterært Louise, she’s all right, she’s just near
She’s delicate and seems like the mirror
But she just makes it all too concise and too clear
That Johanna’s not here
The ghost of ’lectricity howls in the bones of her face
Where these visions of Johanna have now taken my place

The ghost of ’lectricity – det elektriske ansiktshylet
Synet av spøkelsesaktige elektriske (= trekninger?) ansikts hyl maner frem for-
nemmelsen av noe uhyggelig. Kan en snikende nevrologisk sykdom ha vært
inspirasjon for denne visjonen? Ghost går igjen (gjenferd) i familier og slekts-
ledd, og det vil derfor være naturlig å tenke at det så fall måtte dreie seg om en
nedarvet sykdom. En av Dylans største kunstneriske forbilder var Woody
Guthrie (1912-1967) som led av en slik sykdom. I sin biografi Bound for
Glory (6) beskrev Guthrie morens adferd og ansiktstrekninger slik:

She would be all right for a while and treat us kids as any good mother
for a while, and all at once it would start in-something bad and awful.
Her face would twitch and her lips would snarl and her teeth would
show… She would double over into a terrible looking hunch-and turn
into another person”. 

En slik stygg adferd var velkjent i Guthrie-familien og bestemor ga lille Woody
følgende uhyggelige beskjed om prognosen: 

Your mama is awful bad sick, Woody, awful bad. And she knows she is 
awful bad sick. And it is so bad she don’t want any of you to know about
it….because it is going to get a whole lot worse.

Guthrie og Huntingtons sykdom
Guthrie håpet lenge at han kom til å unngå sykdommen fordi han trodde den
bare angrep kvinner. Men til slutt måtte han innse at den fæle sykdommen
også var kommet til ham. Den andre verdenskrig hadde brutt ut, han var om-
trent 30 år og utførte krigstjeneste i den amerikanske handelsmarinen, og søkte
ikke medisinsk hjelp (7). Diagnosen Huntington sykdom ble først stillet midt
på 1950-tallet da Guthrie ble innbrakt av politiet til psykiatrisk varetekt for
ulovlig nattevandring (8). 
Guthries sammensatte karriere som poet, sanger, journalist, tegner, entertai-

ner og forfatter var glemt i USA på midten av 1950-tallet. Både kognitiv svikt
og McCarthyismen bidro til at Guthrie, forfatteren til ”This land is your land,
this land is my land” (Amerikas ”andre nasjonalsang”, 1940) var ukjent for det
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store publikum. Men mot slutten av 1950-tallet
kom det et oppsving for den type ”autentisk”
musikk som Guthrie hadde stått for, og den unge
og ambisiøse kunststudenten Robert Albert
Zimmermann fra Minnesota ble begeistret for
Guthries plater og selvbiografien ”Bound for
Glory” (6).

Dylan og  Guthrie
Da Dylan forlot Minneapolis i januar 1961 til for-
del for New York, var det blant annet for å oppsø-
ke sitt idol Woody Guthrie som på den tid var pa-
sient ved Greystone psykiatriske sykehus. Dylan
sier selv i dokumentarfilmen No Direction Home
(9) at han på den tiden hadde særlig to forbilder,

beat-poeten Jack Kerouac, men fremfor alt Woody Guthrie. Dylan sier videre i fil-
men at Guthrie led av ”some disease”. På den tiden må Guthrie ha vært avmagret
som en følge av sykdommen, og dermed har ansiktsbena stått tydelig frem. Dylan
beskriver møtene vinteren 1961 med Guthrie, som han omtaler som ”den amerikan-
ske ånds sanne stemme” i sin egen biografi, Memoarer. Del 1 (10) slik: 

Jeg hadde prøvd å besøke ham regelmessig, men nå var det blitt vanskeligere.
Woody var tvangsinnlagt på Greystone psykiatriske sykehus. …. Som regel
spilte jeg hans egne sanger for ham utover ettermiddagen….Woody ble ikke
verdsatt der, og det var underlige omgivelser å treffe noen i, spesielt den 
amerikanske ånds sanne stemme.  

På sin debutplate Bob Dylan (1962) hadde Dylan med bare to selvskrevne sanger,
den ene med tittel ”Song to Woody”, og den andre ”Talkin New York” med referanse
til Guthrie. Dylan ville videre i sin karriere uten å bli oppfattet som en Guthrie-kopi,
men for å vise sin respekt skrev han et 230 linjers langt dikt ”Last thoughts on
Woody Guthrie” som et slags minneord, selv om Guthrie levde frem til 1967. På
fremføringen i New York Town Hall, 1963 (11) introduserte Dylan diktet slik: ”I was
asked to write 5 words on Woody. But I could not do it, so I wrote 5 pages”. Første
linje av diktet oppsummerer mye av den kliniske essensen ved Huntington sykdom: 

When year head gets twisted and yer mind grows numb

Litt lenger ut hintes det også til sykdommens arvelighet (why didn´t they tell me
the day I was born), redselsfullhet (screaming) og uhelbredelighet (no drug that´ll
do for the helin`): 
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And yer minutes of sun turn to hours of storm
And to yourself you sometimes say
"I never knew it was gonna be this way
Why didn't they tell me the day I was born"

And you can't remember for the best of yer thinking
If that was you in the dream that was screaming
And you know that it's something special you're needin'
And you know that there's no drug that'll do for the healin'
And no liquor in the land to stop yer brain from bleeding… 

Dylan, beat poesien og akademia
Da Dylan gikk over til elektrisk 
akkompagnement i 1965 forlot han
også det tradisjonelle vise- og ballade-
formatet og sangene dreiet seg ikke
så mye om samfunnsspørsmål. Til
manges skuffelse hadde han sluttet
eksplisitt å ”protestere”, mens tek-
stene og verselinjene var blitt lengre,
mer underfundige og komplekse,
ofte inspirert av beat-poesien som
var opptatt av jazz. 

Greystone psykiatriske sykehus, New Jersey (Wikipedia).
Woody Guthrie (montasje Mariken Lie).

Woody Guthrie med sine andre kone,
Nora, og sønnen Arlo.
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Et eksempel var den rap-aktige Subterranean Homesick Blues fra 1965, der beat-poe-
ten Allen Ginsberg lusker i bakgrunnen på tidenes første musikkvideo (12). Ginsberg,
som var særlig kjent for sitt dikt Howl (13), satt på første benk da Dylan ur-fremførte
Visions of Johanna i desember 1965 (i følge Gisle Selnes, se referanse 15). 
Det tok ikke mange år før Dylans sanglyrikk ble gransket på akademisk vis og aller-
ede i 1970 ble han kreert æresdoktor ved Princeton University. I 2010 ble Dylan en del
av pensum i idehistorie ved Universitetet i Oslo (14). 

Dylan på norsk
Visions of Johanna har blitt analysert og tolket av en rekke dylanologer, litteraturvitere
og universitetslærere. I ”Visions” finner vi et variert persongalleri med Louise,
Johanna, the all-night girls, Mona Lisa, little boy lost, og andre. Gisle Selnes, profes-
sor i allmenn litteraturvitenskap (UiB) vier teksten mye oppmerksomhet i sin bok,
Den store sangen – kapitler av en bok om Bob Dylan (15) og rekapitulerer mulige in-
spirasjonskilder (Poe, Kerouac, Johannes Åpenbaring, Jeanne D´Arc, Brecht, Hegel,
og andre). Selnes spekulerer om visjonene er Johannas egne, eller om de er noe sang-
jeget forestiller seg (syner). Selnes mener at førstnevnte tolkning er riktigst, nemlig at
det er Johanna som syner: Visjonene gjennomlyser Louises kranium, eller ansiktsben;
de hyler som et elektrisk spøkelse. Uansett hvem visjonene tilhører, foreligger det ing-
en analyse av inspirasjonen til det spesielle elektriske lydbildet Dylan bruker (fremfø-
relsen av linjen på Blonde on Blonde, halvveis proklamerende, har en spesiell energi
og intonasjon).

Visions of Johanna har også blitt gjendiktet til norsk. I Jan Erik Volds versjon, Syner
av Joanna (16) lyder den omtalte linjen slik: 

Elektrisiteten hyler i hennes ansikts ben

Tom Roger Aadland i Visjonar av Johanna (17) sier det slik på nynorsk: 

Det elektriske skrømtet brølar mot kraniet krast

Skrømt er i norsk folketradisjon noe overnaturlig og ligger nært originalens Ghost
som Vold har utelatt. Men en viktigere forskjell mellom de to tolkningene er retningen
på brølet/hylet. Hos Aadland er det det elektriske skrømtet som brøler mot (kraniet),
mens det hos Vold er elektrisiteten som hyler i (hennes ansikts ben). Foruten Ghost,
holder Vold seg til en direkte oversettelse som passer best med at Dylan kan ha hatt
Huntingtons sykdom med ufrivillige og skremmende ansiktsrykningene i tankene. 

”Rearrange their faces”
I kontrast til det elektriske ansiktshylet til Louise/Johanna finner vi i fjerde vers
av ”Visions” et annet ansikt, nemlig Mona Lisa med sitt smil. Hvis Dylan hinter
til Leonardos berømte bilde, er det i så fall i rammen av en tidsanomali, nemlig
highway blues:

But Mona Lisa musta had the highway blues
You can tell by the way she smiles

Dylan henviser ofte, direkte eller indirekte  - om hverandre, til virkelige personer
(levende eller historiske) og figurer fra litteratur, kunst, religion og mytologi.
Særlig er Desolation Row (1965), kanskje en forløper til ”Visions”, mettet av
henvisninger til forkledde personer. Her oppklares i siste vers: 

All these people that you mention
Yes, I know them, they’re quite lame
I had to rearrange their faces
And give them all another name

Med utgangspunkt i en i en litterær oppskrift der ansikter og egenskaper og
navn blandes sammen, er det ikke vanskelig å forestille seg at det elektriske
gjenferdet hos ”den amerikanske ånds sanne stemme”, Guthrie, kan dukke opp
og hyle i ansiktet til en annen muse. 

Artikkelen bygger på tidligere foredrag og artikler i Axonet
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Hard eller myk? Hjernens 
røtter blant gjetere og bønder  

Av Bjørnar Hassel

Alle språk har et ord for hjerne. Og på mange språk betyr ordet både organet, der det
ligger inne i skallen, og det å være klok eller lur. Mange språk er beslektet og har derfor
ord som likner på hverandre, slik som vårt norske hjerne og det tyske Gehirn; norsk og
tysk er begge germanske språk. Eller det italienske cervello og det spanske cerebro;
italiensk og spansk er latinske språk, og ordene for hjerne stammer fra cerebrum.
Etymologer, de som driver språklig arkeologi, leter etter ordenes opprinnelse og finner
at hjerne og cervello også er beslektet. «Hjer-» og «cer-» går tilbake til en felles rot
«ker» i et for lengst utdødd språk, indoeuropeisk. «Ker» har vært brukt om noe hardt,
blant annet om det som omga hjernen, skallen. «Ker» har vokst i mange retninger. Det
er den samme roten vi finner i ord som cornu på latin og horn på norsk. Så hjerne og
horn har samme rot.

Vi er tre milliarder mennesker som snakker et indoeuropeisk språk. Engelsk, hindi,
russisk og spansk er de mest utbredte. To teorier slåss om hvor og hvordan det hele be-
gynte. Den ene antar at et opprinnelig indoeuropeisk språk ble snakket av et gjeterfolk
for 6000 år siden.1 Det holdt til på steppene mellom Svartehavet og det Kaspiske hav,
i våre dagers Ukraina, Moldova og sørlige Russland. Den andre teorien antar at dette
språket først ble snakket i en jordbrukskultur i det anatoliske høylandet i våre dagers
Tyrkia for 8000-9000 år siden.2

Uansett hvor de første indoeuropeerne bodde, ga dette folket voldsomme bidrag til ver-
denskulturen. De temmet hester og red på dem. De oppfant hjulet og laget vogner.
Ordet deres for hest har man rekonstruert som ekwo, som man finner igjen i latin
equus (hest). Ordet for hjul skal ha vært kwel og ordet for vogn wegh. Dette var et folk
som med sine hester og vogner må ha kunnet forflytte seg raskt over store avstander, og
de kan ha hatt et overtak i krig. Ordet wegh er roten både til vogn og vei. Man kan tenke
seg at de tok skrittet fra å gå på stier til å kjøre på veier. Firkløveret hest, hjul, vogn og
vei har et motstykke i trekløveret åker, okse og ard: Åker og okse skal opprinnelig ha
hett agro og uks. Agro kjenner vi igjen i agronomi, men også i åker. Oksen drar plogen.
Ordet plog er ikke helt lett å finne opphavet til. Det er et nyere ord. 

Plogen erstattet arden, en enkel, énbladet tre-
plog. Alle indoeuropeiske språk har en variant
av dette ordet, på latin betyr arare å pløye. 

Språket vandrer
Gjeterkulturer er mobile og kan utbre språket
sitt over store avstander. Jordbrukskulturer er
mer stasjonære, men de produserer mer mat
enn gjeter- og jaktkulturer. Befolkningen blir
større og brer seg utover, og språket med den.
Dermed er ikke sagt at et språk bare brer seg
ved at folket som snakker det, overvinner sine
naboer. Ny og effektiv teknologi brer seg fra
folkegruppe til folkegruppe og terminologien
følger med. Uansett hvor det oppsto, spredte indoeuropeisk seg fra opprinnelses-
området både i østlig, nordlig og vestlig retning, til India, Russland og Europa. Som
konsekvens fant europeiske oppdagelsesreisende til India på 1500- og 1600-tallet
likheter mellom sitt eget portugisisk eller engelsk og det lokale hindi eller sanskrit.
Og indere og pakistanere som kommer til Europa i vår tid, møter språk som har 
felles røtter med deres hindi eller urdu. 

Hva er det opprinnelige indoeuropeiske ordet for hjerne? Det skal ha vært mozgo.3

Vi finner det igjen i russisk, mozg (мозг), som betyr hjerne. På ukrainsk mozok
(мозок) og tilsvarende på mange andre slaviske språk. I sanskrit, opphavet til 
dagens hindi, er det majjan. Hindi har flere ord for hjerne, blant dem        (uttales
«mardsj») og         (uttales «dimag»). På urdu er det زغم («maghz»). På norsk
finner vi mozgo igjen i vårt eget marg, på tysk i Mark og på engelsk i marrow. Det
engelske brain kommer antakelig fra en annen indoeuropeisk rot, breghan, som skal
ha betydd brukket eller oppstykket, antakelig en referanse til hjernens gyri og sulci.

Noe bløtt
Etymologene Falk og Torp3 antar at mozgo er beslektet med oldslavisk mezga 
(sevje), sanskrit majjati (synke) og latin mergere (synke). Alt dette viser til noe 
fuktig. Dermed kan man tenke seg at mozgo har vist til noe bløtt, kanskje noe som
har vært påfallende mykt og fuktig i forhold til det harde som omgir det. Enten det
var et oppfinnsomt gjeterfolk eller dyktige bønder som utviklet disse begrepene,
har de hatt mye erfaring med hjernen – ved slakting av dyr og i kamp og krig. 

Men marg har jo to anatomiske betydninger: beinmarg og ryggmarg. Denne dobb-
eltheten gjenfinnes på russisk: mozg (мозг) refererer til begge margvarianter, og

Vi lever i en tid der språk 
vandrer som aldri før. 

Nevrolitterært

N e v r o l i t t e r æ r t5756



slik var det nok på de ukrainske steppene eller i det anatoliske høylandet også. Har de
opprinnelige indoeuropeerne oppfattet hjernen og ryggmargen som av samme slag
som beinmarg? Neppe. De har knust skaller og knokler og sett forskjellene mellom
hjerne og ryggmarg på den ene siden og rød eller gul beinmarg på den andre. Og som
rytterfolk eller bønder har de hatt erfaring både med å brekke bein og å brekke ryggen,
og de har kjent til forskjellene i klinisk konsekvens. 

Indoeuropeiske språk har altså flere ord for hjerne. Noen refererer til den harde skallen
som omgir den (Gehirn, cerebro, hjerne), noen til hjernens bløte konsistens (mozgo,
«dimag», marg) og ett (brain) antakelig til den oppbrutte hjerneoverflaten. Hvordan
det har utviklet seg slik, kan vi bare spekulere på. Kanskje var det allerede i språkets
urtid forskjellige dialekter som la vekt på forskjellige egenskaper ved hjernen?

Ubeslektete språk møtes gjennom migrasjon, handel og krig. På arabisk kan hjerne
hete خُم (uttales «måch»). På hebraisk heter det ַחֹומ (uttales «moach»). Arabisk og he-
braisk er semittiske språk som stammer fra et felles urspråk, protosemittisk. Det ble
snakket av et folk på den arabiske halvøy for 5000 år siden eller mer. Det opprinnelige
ordet for hjerne skal ha vært             , som har betydd hode, hjerne og marg. Semittiske
språk er ikke beslektet med indoeuropeiske språk, så vi kan lure på om            på pro-
tosemittisk har oppstått uavhengig av det indoeuropeiske mozgo, eller om dette er et
ord som det ene språksamfunnet har lånt av det andre. Afrikanske språk har svært for-
skjellige ord for hjerne. Men på somalisk lyder det kjent: maskax (uttales «maskach»). 

Vi lever i en tid der språk vandrer som aldri før. Som nevrologer kan vi ha både nytte
og moro av å kunne omtale hjernen på morsmålet til pasienter som ikke har norsk som
førstespråk. Det kan bidra til trygghet i konsultasjonen og lage en ekstra forbindelse 
– fra hjerne til hjerne.

1. Bouckaert R, Lemey P, Dunn M, Greenhill SJ, Alekseyenko AV, 
    Drummond AJ, et al. Mapping the origins and expansion of the 
    Indo-European language family. Science 2012; 337: 957-960.

2. Haak W, Lazaridis I, Patterson N, Rohland N, Mallick S, Llamas B, et al. 
    Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages
    in Europe. Nature 2015; 522: 207-211.

3. Falk H, Torp A. Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog 
    (først utgitt 1903-1906). Bjørn Ringstrøms antikvariat. Oslo 1992.
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Løsning på nevrolitterær quiz nr. 22

I nevrolitterær quiz nr. 22 spurte vi etter  en bok der den ene hovedpersonen, en ung gutt,
preges av et sykdomsbilde man i dag kanskje ville kalt ME, men som i romanen omtales
som "hysteri".  Det ble nevnt at boken har vært spilt inn som hørespill av NRK, og leseren
fikk presentert følgende sitater: 

"Nei. Jeg blir her i dette rommet fordi jeg ikke vil flyttes på. Da blir jeg altfor trett."
"Det som feiler deg mest, er hysteri og dårlig humør - rett og slett hysteri - hysteri - hysteri"
... Hun likte det fine ordet "hysteri", og det så ut som det hjalp også. 

Dette skulle vise seg å bli vanskelig. Eller var det bare slik at funksjonell nevrolitteratur
ikke fenget Axonets lesere i tilstrekkelig grad? Få svar kom inn. Én forsøkte seg med
Marcel Proust, som tidsmessig ikke ligger så langt unna. Så ble det stille. Men da redak-
tøren trodde alt håp var ute, kom vinneren, i ensom majestet: 

Arnstein Sekse, sekretær ved Nevrologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus

Han gir følgende utfyllende svar: 
Inspirert av min navnebror Arnstein Grøtting som vant quiz 21 foreslår jeg at boken vi er
på jakt etter, er barne- og ungdomsklassikeren "Den hemmelige hagen" ("Den hemmelig-
hetsfulle hagen") (bokform  1911). Forfatter Frances H. Burnett er også kjent for "Lille
Lord Fauntleroy" utgitt 25 år tidligere. I NRK-barnetimens versjon av Den hemmelige
hagen (2008) medvirket både Lise Fjeldstad og Harald Heide Steen jr. Axonets litterære
quiz er på sitt beste en liten dannelsesreise, også denne gangen. Etter å ha vært innom en
annen bok fant jeg svaret på Nasjonalbibliotekets hjemmesider. Der fant jeg i samme
slengen en bygdebok for Hardanger med et ukjent ungdomsbilde av min bestefar, og
sannsynligvis opprinnelsen til mitt uvanlige etternavn.

Strålende, Arnstein! Uforbeholden hyllest fra nevrolitterær redaksjon!
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Nevrolitterær quiz nr. 23

Selv om mange ord og uttrykk skjødesløst knytter tanker og følelser til hjertet, banker 
nevrologens hjerte ekstra (!) for litterære påminnelser om hjernens ubestridelige forrang.
Dagens quiz byr på et langt, frodig utdrag fra en bok som er nummer to i en trilogi.
Handlingen foregår for over 100 år siden langt mot nord - men ikke nødvendigvis i Nord-
Norge. Boken teksten er hentet fra, er i imidlertid fra nyere tid. Quizen er levert av en av
Axonets trofaste nevrolitterære bidragsytere, Arnulf Hestnes. 

En av mennene hadde strøket med på en av disse små gårdene, som det står en eller to av i
hver eneste vik eller bukt bortover, og på vinteren er det knapt mulig å komme seg fra en
gård til en annen, ikke på sommeren heller, forresten, denne flokken blir sittende værfast
på en gård og kommer ingen vei, vet ingenting, hører intet nytt og er knapt noen ting, og så
finner noen på å dø midt på vinteren, noe man naturligvis burde forby, for man må jo få 
kadaveret til kirkegården, selv om det finnes enkelte som ikke har den minste lyst å slite
med den slags, og heller oppbevarer likene så lenge det er frost, månedsvis for den saks
skyld, og det er rett og slett fornuftig, mener nå jeg, for det spiller sikkert ingen rolle for
den døde hvor han ligger. Men denne karen hadde altså understreket så kraftig at han skulle
legges i viet jord, så de andre torde ikke annet ennå følge hans vilje, og man satte i gang
med å samle folk for å få brakt ham hit. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er her, men der
nordpå kan det ta en god stund før man greier å samle fem eller seks karer i brukbar alder
for å få flyttet et lik, bare det kan ta opptil en uke. Endelig var de samlet der på den lille 
gården, men da de skulle legge av sted, slo det selvfølgelig til med et kraftig uvær, og det
gav seg ikke før etter tre dager, de hadde langt på vei spist folkene ut av huset da det 
endelig gav seg, og da skyndte de seg av gårde.  De tok sjansen og bestemte seg for den 
korteste veien over jøkelen. Dristige karer, må jeg si, eller kanskje var de bare dumdristige
og skjønte ingenting, for selv om det er få ting som er vakrere enn jøkelen i strålende 
solskinn, så er det få ting som er verre enn jøkelen i dårlig vær. Og der oppe brøt det løs
enda en storm, men da var de kommet så høyt opp at det var umulig å snu. De kjempet 
videre i timevis med kisten, alle var stivsinnede og vant til det meste, men likevel kom de
til et punkt da de måtte gi opp, de kom verken frem eller tilbake. Men å la gubben være
igjen der oppe på jøkelen var helt utenkelig, så de skar hodet av ham, fortsatte videre, men
lot kroppen ligge igjen, for sjelen befinner seg jo som bekjent i hodet, det vet naturligvis
alle.

Ja, det vet vi! Men vet du navnet på bok og forfatter? Kast deg over tastaturet, send
løsningen til lasse.pihlstrom@gmail.com og få den aller hedeligste av omtaler i neste
Axon!

Quiz ???



Vi gratulerer
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Egil Røsjø disputerte 17/2 med avhandlingen Vitamin A, D and E and inflammation
in multiple sclerosis" Fra venstre: Komiteleder My Svensson (Ahus),
Annenopponent Roald Omdal (SUS), førsteopponent Pentti Tienari (Helsinki), Egil
Røsjø, Trygve Holmøy (hovedveileder), Øivind Torkildsen (biveileder), 
Jon Berg-Johnsen (disputasleder). Vi gratulerer!
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