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Redaktørens
hjørne
- eller tanker fra trikken
Det nærmer seg Nevrodagene, denne gangen også med valg av nytt styre i NNF. Are
Brean går av etter mer enn fire år som leder. Styret har gjort en utmerket innsats, og
de styremedlemmene som ikke tar gjenvalg, kan gå ut med god samvittighet.
I anledning av at styret skal fornyes, synes jeg det er grunn til å oppfordre nye og
yngre kolleger til å engasjere seg i foreningen. Det har dessverre i mange år vært
ganske sparsomt med assistentleger på årsmøtene i NNF. Derfor har det heller ikke
pleid å være så mange assistentleger med i foreningens styrende organer – bortsett
fra den tradisjonelt øremerkede plassen til en assistentlege i styret.
I en forening er det alltid en risiko for forgubbing. Men nå er det kanskje ikke noe
skremmende ved et gubbevelde? I alle fall ikke for slike som undertegnede, som
allerede er vel oppe i gubbealder? Jo, det tror jeg faktisk at det er! Det er ingen tvil
om at det er stor forskjell på leger som jobber i forskjellige spesialiteter. Og mange
års arbeid innen en spesialitet vil selvsagt påvirke både vårt tankesett og vår
væremåte. Enten vi vil det eller ei, vil valget av spesialitet være med på å forme vår
identitet og prege oss som mennesker – også utenom jobbsituasjonen. Derfor er det
ikke urimelig at vi har tanker om styrker og svakheter ved egen spesialitet, og at vi
bidrar til å utvikle spesialiteten videre i den retningen vi selv mener er riktig. For
hvis vi selv skal kunne ha en innflytelse på spesialitetens videre utvikling, er nettopp
spesialitetsforeningen en av de viktigste arenaene.
For å mimre litt: For 25 år siden stilte det mange kandidater når det var valg i NNF,
ofte dobbelt så mange som det antall som skulle velges. Og flere av kandidatene fortalte om hva de ønsket å oppnå i et eventuelt verv. Det var altså reelle valg, med
skriftlige avstemninger. Det trenger ikke nødvendigvis være slik i fremtiden. Men i
dagens situasjon må valgkomiteen bruke krefter på å lete frem det nødvendige antall
kandidater til å få satt sammen et styre. Jeg kunne ønske meg en situasjon der flere –
og ikke minst av de unge – selv ønsket og tok initiativ til å gå inn i NNF’s arbeid. En
begynnelse kunne jo være å stille opp på Årsmøtet under Nevrodagene og ta del i
diskusjonen? Ja, årsmøter kan være langtekkelige og fortone seg kjedelige, men det
som skjer der har likevel stor betydning for faget. Derfor oppfordrer jeg alle som har
anledning til å stille opp.
Vi trenger ungt engasjement for å utvikle oss videre – og fagpolitikken i Norsk
nevrologisk forening er faktisk viktig!

Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
Nyvalgt President i World Federation of
Neurology, Raad Shakir, blir her flankert
av Johan A. Aarli (til venstre) og Ragnar Stien.

Espen Dietrichs
espen.dietrichs@medisin.uio.no
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Leder’n har ordet
Kjære alle sammen
Norsk nevrologi sitt årlige høydepunkt, Nevrodagene, nærmer seg igjen. For styrets
del markerer dette målet for over syv måneders innsats. Allerede i september
bestemmer nemlig styret retning, rammer og temaer for neste års Nevrodager, og
frem mot jul kommer konkrete foredragsholdere samt form og innhold på de styrte
sesjonene på plass. I skrivende stund er det rett før deadline på abstrakt-påmeldingen.
Også i år blir det mange spennende innlegg på de åpne sesjonene, og det er ut til at
kasuistikkonkurransen blir mer morsom enn noen sinne!
For meg er denne årlige rutinen litt vemodig denne gang. I år er det nemlig ti år siden
jeg for første gang var med på å arrangere Nevrodagene. Etter fire år som vanlig
styremedlem, to år som nestleder og fire og et halvt år som leder har den årlige
arrangørjobben blitt en del av årets naturlige rytme. Etter årsmøtet 2014 er det slutt
på det. Da takker jeg for meg som leder etter ti meget inspirerende og lærerike år i
styret. Jeg er takknemlig for å ha fått anledning til å lære så mye av alle de dyktige
og flotte kolleger jeg har sittet sammen med i alle mine fem NNF-styrer.
I et medisinhistorisk perspektiv er ti år kort tid. Allikevel har det skjedd mye i nevrofaget bare på disse årene: Diagnostikk og behandling har blitt enda mer aktiv, tidlig
og aggressiv: Blant annet har mer avansert billeddiagnostikk blitt standard ved tilstander som akutt hjerneslag og demensutredning, og nevrogenetikken er for alvor i
ferd med å gjøre inntog som praktisk diagnostikum for flere sykdommer. Når det
gjelder standardbehandling står trombolyse ved hjerneslag kanskje for den mest vidtrekkende endringen, både når det gjelder utvidet indikasjonsstilling og økende
utbredelse. Men også for andre nevrologiske sykdommer har utviklingen vært entydig:
Tidligere og mer aktiv diagnostikk, tidligere og mer aggressiv behandling.

med Hjerneuken og arbeidet for å få nevrologer inn i strategisk viktige råd og utvalg
i Legeforening og Helsedirektorat er alle eksempler på hvordan styret har tenkt og
arbeidet med å synliggjøre, definere og markere faget på ulike måter både innad og
utad. Den nye Generalplanen, som vil foreligge til årsmøtet 2014, ønsker å si noe om
hvor nevrologien i Norge står i dag, og hvor faget bør være på vei fremover. Slik er
Generalplanen også et ledd i arbeidet med at faget selv skal definere sin rolle og
fremtid.
De nevnte eksemplene synes vi for en stor del har gitt nevrologisk uttelling. Andre
av våre bestrebelser har gitt oss mye arbeid med lite resultat. De viktigste er det omfattende, men foreløpig resultatløse, arbeidet med å få EFNS/EAN-kongressen til
Norge, samt det faktum at vi heller ikke ved denne korsvei har lykkes med å få nevrologi godkjent som begynnerfag/turnusfag. Dette siste beklaget for øvrig også
Espen Dietrichs i sine lederord i Axonet når han gikk av som leder for litt over ti år
siden. La oss håpe at senere styrer vil ha mer hell i akkurat den saken.
Av alle ting man kan spå om, er som kjent fremtiden det vanskeligste. Allikevel har
jeg de siste fire og et halvt årene skrevet mye i denne spalten om nevrologiens fremtid, og jeg tar sjansen nok en gang: Nevrologi vil fortsette å være den mest
spennende, raskest voksende og morsomste medisinske spesialiteten å arbeide i. For
at utviklingen skal skje på fagets premisser, og ikke dikteres av andre, trenger vi et
våkent, dynamisk og aktivt NNF som ikke er redd for endringer. Med så dyktige medlemmer som vi besitter er jeg sikker på at valgkomiteen peker på gode kandidater til
å videreføre arbeidet. Vel møtt til Nevrodagene, og til valg på årsmøtet 2014!
Are

Etter min mening har derfor NNFs viktigste oppgaver i disse årene vært å markere
og tydeliggjøre fagets betydning både innad i helsevesen og Legeforening, og utad
mot politikere og opinion, samt å bidra til å bygge faglighet og nevrofaglig stolthet
blant våre medlemmer. Bare slik kan vi sikre vår rettmessige plass i spesialisthelsetjenesten også fremover, og hindre den marginalisering av faget som enkelte andre
land har opplevd.
Hvorvidt vi har lykkes med det, er det riktigst at andre vurderer. Men satsningen på
NevroNEL, utviklingen av nettsidene, videreutviklingen av Nevrodagene, arbeidet
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Valg i WFN
Under verdenskongressen i Wien i September ble det avholdt valg i World
Federation of Neurology. Hvert land har én stemme, uansett antall nevrologer og
medlemmer i WFN. Axonets redaktør er Norges representant i WFN. I samråd med
tidligere president Johan A. Aarli samt Ragnar Stien, som også har vært meget aktiv
i WFN, gikk Norges stemme til Raad Shakir, som representerer Storbritannia.
Shakir vant valget med stort flertall og er således ny President i WFN. William
Carroll fra Australia ble valgt til visepresident og Wolfgang Grisold fra Østerrike til
Secretary Treasurer General. Med denne ledelsen vil WFN fortsette sitt gode arbeid
i tråd med det Johan arbeidet for i sin presidentperiode, og med fokus spesielt på å
utbre nevrologisk kompetanse i u-land.

For
F
or mange
mange pasienter
pasienter

Forskjellen
F
orrskjellen me
mellom
llom AKTIV
AKTIV MS
MS og
og et
et AKTIVT
AKTIVT LIV
LIV M
MED
ED M
MS
S1
L
Lemtrada
emtr ada rregulerer
eguler er iimmunsystemet
mmuns y s temet sslik
l ik a
att M
MS
Sa
aktiviteten
k ti v iteten rreduseres
edus er e s1
Lemtrada
har
effekt
alle
NF B-1a i a
lle pivotale
pi vot ale studier
s t u d i e r1
L emtr a da h
ar dokumentert
dokumenter t bedre
b e dr e e
f fek t enn
enn sc
s c IINFB-1a
Kun
Kun 2 korte
ko r t e b
behandlingssykluser
ehandlings s y klus er i lløpet
øp et a
avv 2 år
å r1
Effekten
80%
nyy b
behandling
ehandling år
år 3 2
Ef fek ten vvarer
ar er - 8
0 % av
av pasientene
p asientene trenger
tr enger ikke
i k ke n
Konsistent
gjennom
jennom hele
hele
Konsis tent sikkerhetsprofil
sik ker het spr ofil og
og håndterbare
håndter b ar e bivirkninger
b i v ir k nin ger g
studieprogrammet
s tudiepr ogr ammet1

1. Lemtrada
L emtr ada SPC
SP C 1
2 . 0 9. 2 013 2
Pos ter 592
59 2 E
C T RIM S 2013,
2 013 , HP
HP Hartung,
Har tung , D
LA
r nold, AJ
A J Coles
C ole s e
l . Re d u c t i o n o
dis abil i t y w
ith
1.
12.09.2013
2.. Poster
ECTRIMS
DL
Arnold,
ett a
al.Reduction
off disability
with
Multiple Sclerosis
S cler osis 2
013; 1
9: ((S1)
S1) 74–558
74 – 5 5 8
alemtuzumab in
in R
RM S patients
p atient s who
w ho participated
p ar ticip ate d iin
nC
A RE MS
M S III:
I: T
hr e e - y e ar follow-up,
fol lo w - up, Multiple
alemtuzumab
RRMS
CARE
Three-year
2013;
19:
w w w.m sj. s agepub.com
www.msj.sagepub.com
NO-ALE-13-10-06
NO -A LE-13 -10-0 6

sanofi-aventis Nor
Norge
ge AS
Strandveien 15 / Postboks
oks 133 / 1325 LLysaker
ysaker
T
elefon: 67 10 71 00 / T
Telefaks:
elefaks: 67 10 71 01
Telefon:
www.genzyme.no / www.ms-guiden.no
www.ms-guiden.no
www.genzyme.no

En nyvalgt og jublende WFN-president Raad Shakir takker for norsk støtte
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Plenumsforelesning fra verdenskongressen i Wien

Påvis tre ganger så mange stumme episoder med
atrieflimmer med Zenicor
or-EK
EK
KG.
Hver dag får 9 personer i Norge slag/drypp på grunn av atrieflimmer.
Risikoen er spesielt stor fo
or pasienter som har vært rammet av slag eller drypp tidligere.
Mange av disse pasientene har udiagnostisert atrieflimmer og har der fo
o heller ikke fått
or
riktig behandling med antikoagulanter.
Med Zenicor-EKG utredes pasienten i 2–4 uker ved at pasienten selv tar EKG to ganger
om dagen samt ved symptomer. EKG-et tas ved å plassere tomlene på de to elektrodene.
På denne måten finner man både symptomgivende og ikke-symptomgivende arytmier.
Under verdenskongressen I Wien I September bled et avholdt valg I World
Studier har vist at det er mulig å finne opptil tre ganger så mange stumme episoder med
Federation of Neurology. Hvert land har én stemme, uansett antall nevrologer og
atrieflimmer
med
ZenicAxonets
or-EKG sammenlig
t med Holt
er. 1
1,2
2 i WFN. I samråd med
medlemmer
I WFN.
redaktør ernet
Norges
representant

Plenumsforelesning ved tidligere Nobelpris-vinner Eric Kandel

tidligere president Johan A. Aarli samt Ragnar Stien, som også har vært meget aktiv
i WFN, gikk Norges stemme til Raad Shakir, som representerer Storbritannia.
MerWilliam
informasjon
fra: wwble
w.zvalgt
enicor.
.nvisepresident og Wolfgang Grisold fra
Carrollkan
frafås
Australia
til.no
Østerrike
til
Secretary
Treasurer
General.
Med
denne ledelsen vil WFN fortsette sitt
info@zenicor.no, Tlf 21 62 88 38
gode arbeid i tråd med det Johan arbeidet for i sin presidentperiode, og med fokus
spesielt på å utbre nevrologisk kompetanse i u-land.
Zenicor Medical Systems AB ble grunnlagt i 2003 og er etablert på over 200 sykehus i Nord-Europa.
Zenicor ble i 2011 tildelt utmerkelsen ””Å
Årets medtech-företag i Sverige”.
1) Doliwa et al ”Improved screening for
o silent atrial fibrillation affter ischaemic stroke” Europace.
2012;14:1112-1116.
2) Engdahl, et al. Stepwise Screening of Atrial Fibrillation in a 75-Year-Old Population - Implications
for Stroke Prevention Circulation.
2013;127:930-937

Fra venstre avgående WFN-president Vladimir Hachinski, nyvalgt president Raad Shakir og nyvalgt Secretary
Treasurer General Wolfgang Grisold.
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Kristin Knudsen-Baas og Anette Storstein (til venstre)
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(teriflunomid)

NYTT BEHANDLINGSALTERNATIV FOR MS
AUBAGIO® er indisert for behandling av voksne pasienter
med relapserende remitterende multippel sklerose1
AUBAGIO® har i to uavhengige studier vist:
Signiﬁkant reduksjon i årlig attakkrate 1
Signiﬁkant reduksjon i risiko for vedvarende
handikaputvikling1
Godt tolerert og håndterbar bivirkningsproﬁl 2,3
1 tablett én gang daglig1

Aubagio «sanoﬁ-aventis»
Immunsuppressivt middel.
A
ATC-nr
TC-nr.: L04AA31
TABLETTER, ﬁlmdrasjerte
ﬁlmdrrasjerte 14 mg: Hver tablett inneh.: Teriﬂunomid
Teriﬂunomiid 14 mg, laktose, hjelpestofffer
fer. Fargestofff: Indigokarmin
Ind
aluminiumlake (E 132).
Indikasjoner: Til behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (MS).
Dosering: Behandlingen bør startes og overvåkes av lege som har erfaring med behandling av multippel sklerose. Voksne:
o
Anbefalt dose er 14 mg 1 gang daglig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon:
leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat
nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som ikke er dialysekrevende. Barn og ungdom: Sikkerhet og efffekt
fekt hos barn 10-18 år er
ikke fastslått. Bruk hos barn 0-10 år er ikke relevant. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Brukes med forsiktighet pga. utilstrekkelige sikkerhets- og efffektdata.
fektd
fektdata.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.
Kontraindikasjoner:: Overfølsomhet for noen av innholdsstofffene.
fene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig immunsvikt. Signiﬁkant svekket benmargsfunksjon. Signiﬁkant anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Alvorlig aktiv infeksjon. Alvorlig nedsatt dialysekrevende
nyrefunksjon. Alvorlig hypoproteinemi, f.eks. nefrotisk syndrom. Graviditet. Amming. Kvinner som planlegger graviditet.
Forsiktighetsregler: Økte leverenzymnivåer er sett, vanligvis i løpet
pet av de 6 første månedene. ALA
AT
T bør evaluer
evalue es før behandlingsstart, hver 2. uke i de 6 første behandlingsmånedene og deretter hver 8. uke, eller som indisert ved kliniske tegn og symptomer på
leversykdom. Ve
ed A
ALA
AT
T >2-3 × øvre normalgrense (ULN) må kontroll gjøres ukentlig. Behandlingen bør avsluttes
tes ved mistanke om leverskade. Ved
e ALA
AT
T >3 × ULN bør seponering vurderes. Pasienter med allerede eksisterende leversykdom kan ha økt risiko, og bør
overvåkes nøye mht.
ht. tegn på leversykdom. Teriﬂunomid
Teriﬂunomid bør brukes
bruk med forsiktighet hos pasienter som inntar betydelige mengder alkohol. Teriﬂunomid
Teriﬂunomid bør
bø ikke brukes ved alvorlig hypoproteinemi, f.eks. ved nefrotisk syndrom, pga. økt konsentrasjon av ikke-bundet
ør og under behandling. Ve
teriﬂunomid i plasma. Blodtrykksøkning kan forekomme under behandling. Blodtrykket må kontrolleres før behandlingsstart og deretter regelmessig. Hypertensjon bør være tilfredsstillende kontrollert før
ed alvorlig, aktiv, akutt eller kronisk
infeksjon bør behandlingsstart utsettes inntil restitusjon. Pasienten bør oppfordres til å rapportere infeksjonssymptomer
mptomer under behandlingen. Ve
ed alvorlig infeksjon
in
bør behandlingsutsettelse vurderes. Akselerert eliminasjon kan ev. utføres. Fordeler og risiko evalueres før
behandlingen gjenopptas. Sikkerheten ved bruk hos pasienter med latent tuberkulose er ukjent. Ved
Ved positiv tuberkulosescr
tu
eeningstest må pasienten få standard tuberkulosebehandling før teriﬂunomidbehandling startes. Interstitiell lungesykdom (ILD) er rapportert under
behandling med modersubstansen leﬂunomid. ILD kan oppstå akutt, og symptomer som vedvarende hoste og dyspné kan være grunnlag for å avslutte behandlingen og iverksette videre undersøkelser.
Gjennomsnittlig reduksjon av antall hvite blodceller på <15% fra ULN er sett. Nylig utført total blodcelletelling,, inkl. difffer
ferensialtelling av hvite blodceller og blodplaterr,, bør være tilgjengelig før teriﬂunomidbehandling, og vurderes utført under behandlingen iht. kliniske
f r, bør prosedyren
tegn og symptomer (f.eks. infeksjon). Pasienter med allerede eksisterende anemi, leukopeni og/eller trombocytopeni, svekket benmargsfunksjon eller risiko for benmargssuppresjon, har økt risiko for hematologiske sykdommer. Hvis dette inntrefffer
for akselerert teriﬂunomideliminasjon fra plasma vurderes. Ved
e alvorlige
al
hematologiske reaksjonerr, inkl. pancytopeni,
pancyt
må teriﬂunomid og ev. samtidig myelosuppressiv behandling seponeres, og akselerert teriﬂunomideliminasjon vurderes. Svært sjeldne tilfeller av
Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er rapportert ved behandling med modersubstansen
odersubstansen leﬂunomid. Ved
e ulcerøs stomatitt bør teriﬂunomid seponeres. Ve
ed reaksjoner i hud og/eller slimhinner som fører til mistanke om SJS eller
TEN, må teriﬂunomidbehandling og ev. annen mulig utløsende behandling avsluttes, og akselerert eliminasjonsprosedyre må startes umiddelbart. I slike tilfeller bør ikke pasienten reeksponeres for teriﬂunomid. Perifer nevropati er rapportert. De ﬂeste pasientene
ble bedre etter seponering, men store variasjoner i endelig utfall.
l. Ve
ed bekreftet perifer nevropati bør behandlingen seponeres, og akselerert eliminasjon vurderes. Vaksinasjon
a
med levende, svekkede vaksiner kan medføre risiko for infeksjonerr,, og bør derfor unngås.
Samtidig administrering av teriﬂunomid og modersubstansen leﬂunomid anbefales ikke. Samtidig administrering av antineoplastiske eller immunsuppressive midler som brukes i MS-behandling er ikke evaluert. Studier der teriﬂunomid ble gitt samtidig med interferon
beta eller glatirameracetat
eracetat i opptil 1 årr,, avdekket ingen spesiﬁkke sikkerhetsproblemerr, men høyere bivirkningsfrekvens ble observert. Den langsiktige sikkerheten for disse kombinasjonene er ikke fastslått. Bytte til eller fra teriﬂunomid: Ingen behandlingspause kreves
når man begynner med teriﬂunomid etter interferon beta eller glatirameracetat, eller når man begynner med interferon beta eller glatirameracetat etter teriﬂunomid. Pga. natalizumabs lange halveringstid kan samtidig eksponering, og dermed immunpåvirkning,
forekomme i opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teriﬂunomid startes umiddelbart. Forsiktighet er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten behandling er nødvendig for utskillelse av ﬁngolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder
før lymfocyttallet er returnert til normalt nivå etter seponering. Oppstart av teriﬂunomid i dette tidsintervallet fører til samtidig ﬁngolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Etter teriﬂunomidseponering vil oppstart av andre
behandlinger innenfor intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 måneder
åneder, men kan være lengre) føre til samtidig teriﬂunomideksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd.
Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Interaksjoner: Pasienter som får teriﬂunomid bør ikke behandles med kolestyramin eller aktivt kull, da dette fører til rask og signiﬁkant reduksjon i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital,
fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør brukes med forsiktighet under teriﬂunomidbehandling, pga. redusert
sert teriﬂunomideksponering. Teriﬂunomid
Teriﬂunomid hemmer
hem
CYP 2C8 og forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av CYP 2C8-substraterr,, som repaglinid, paklitaksel,
pioglitazon og rosiglitazon.
glitazon. CYP 1A2-substraterr,, som duloksetin, alosetron, teofyllin og tizanidin, bør brukes med forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse preparatene. V
Ved
ed samtidig bruk av warfarin og teriﬂunomid
er det sett 25% reduksjon
duksjon av høyeste INR. Tett
Tett oppfølging og INR-kontr
IN
oll anbefales. T
Teriﬂunomid
eriﬂunomid hemmer OA
AT
T3, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med OA
AT3-substrater
T3-substraterr, som cefaklorr,, benzylpenicillin, ciproﬂoksacin, indometacin, ketoprofen, furosemid,
cimetidin, metotreksat eller zidovudin. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved samtidig bruk av teriﬂunomid. For andre substrater av BCRP (f.eks. metotreksat, topotekan, sulfasalazin, daunorubicin,
unorubicin, doksorubicin) og OA
ATP-familien,
TP-familien, spesielt HMG-CoAreduktasehemmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotreksat, nateglinid, repaglinid, rifampicin), bør samtidig administrering av teriﬂunomid skje med forsiktighet. Pasienten bør overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på for høy eksponering, og
dosereduksjon bør vurderes.
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriﬂunomid er >0,02 mg/liter. Det er mulig at man ved mistanke om graviditet kan redusere risikoen for fosteret
ved rask og umiddelbar akselerert eliminasjon. Dersom graviditet ønskes, kreves veriﬁsering med 2 separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom, og en periode på 1,5 måned mellom første forekomst av plasmakonsentrasjon <0,02 mg/liter
og befruktning, også etter akselerert eliminasjon. Hvis akselerert eliminasjon ikke brukes, kan man forvente at plasmanivået av teriﬂunomid er >0,02 mg/literr i gjennomsnittlig 8 månederr,, men hos noen kan det ta opptil 2 årr.. Risikoen for embryoføtal toksisitet overført via
mannen anses som lav. Amming: Kontraindisert pga. utskillelse i morsmelk. Fertilitet: Ingen påvirkning forventes.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hud: Alopesi. Infeksiøse: Inﬂuensa, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Nevrologiske: Parestesi. Undersøkelser: Økt ALA
AT
T. V
Vanlige
anlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni. Gastrointestinale:
Oppkast, tannverk. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, akne. Immunsystemet: Milde allergiske reaksjonerr. Infeksiøse:
I
Bronkitt, sinusitt, faryngitt, cystitt, viral gastroenteritt, oral herpes, tanninfeksjon, laryngitt, fotsopp. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Muskelskjelettsystemet: Smerte, myalgi. Nevrologiske: Isjias, karpaltunnelsyndrom, hyperestesi, nevralgi, perifer nevropati. Nyre/urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Uro. Undersøkelser: Økt -GT
T,, økt ASA
AT
T, vekttap, redusert antall nøytroﬁle, redusert antall leukocytter
ocytterr.. Øvrige: Smerte,
posttraumatisk smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, mild trombocytopeni. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Behandling: Kolestyramin eller aktivt kull kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teriﬂunomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger daglig i 11
dager,, alternativt aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dagerr.. Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A A31.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Immunmodulerende middel med antiinﬂammatoriske
inﬂammatoriske egenskaperr.. Virkningsmekanisme:
Virkningsmekanis
Hemmer enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo-syntese av pyrimidin. Dette gir redusert proliferasjon av celler
i celledeling, som trenger de novo-syntese av pyrimidin for å utvikles. Nøyaktig mekanisme for terapeutisk virkning på MS er ikke fullt ut forstått, men medieres av et redusert antall lymfocytter. Absorpsjon: Median Tmax er 1-4 timer etter gjentatt oral administrering.
Biotilgjengeligheten er nesten 100%. 95% av steady state-konsentrasjonen oppnås etter ca. 100 dager (3,5 måneder). Beregnet AUC-akkumuleringsrate er ca. 34 ganger. Proteinbinding: >99% til plasmaproteinerr. Halveringstid: Medianverdien for T1/2 er ca. 19 dager etter
gjentatte doser på 14 mg. Metabolisme: Metaboliseres i moderat grad og er eneste komponent som detekteres i plasma. Utskillelse: Utskilles gjennom mage-tarmkanalen, i hovedsak uendret via gallen og høyst sannsynlig ved direkte sekresjon. Elimineres langsomt fra
plasma. Uten akselerert eliminasjon tar det i gjennomsnitt 8 måneder å oppnå plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/literr,, men pga. individuelle variasjoner kan det
d ta opptil 2 år. Akselerert eliminasjon kan brukes når som helst etter seponering.
Pakninger og priser: 28 stk. 1 (blister) 061112 kr12372. 84 stk. 1 (blister) 142480 kr 37046.
Sist endret: 01.11.2013
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Foreningssaker
Utdrag av referat fra styremøte i NNF
5. desember 2013, Legenes Hus, Oslo
Økonomi: Et akseptabelt antall utstillere til Nevrodagene har svart og finanseringen
til Nevrodagene ser ut til å være i orden.
Høringer: Styret har sendt høringsuttalelse på oppgaveglidning, helseregisterlov,
pasientjournallov, samt ny retningslinje om antitrombotisk behandling. Av innkomne høringer skal det utarbeides høringsutkast til nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren.
Status for arbeidet med generalplan: Det har vært ett møte i generalplankomiteen
der arbeidet ble fordelt og utkast til ny generalplan er under utarbeidelse. Forslag til
ny generalplan skal fremlegges på årsmøtet.
Referat fra WFN-møtet under WCN i Wien v/Kari Anne: NNF har sagt at vi kan
stille med midler til å yte økonomisk bidrag til studieopphold i Norge for nevrologer
fra Afrika. Vi planlegger å budsjettere med 100 000,- for neste år, men det må godkjennes på årsmøtet. NNF anser det som viktig å yte denne typen bidrag; dels som
arv fra Johans Aarlis tid som president for WFN og dels som et viktig håndslag til
global nevrologi.
EBN-eksamen: Ingen norske nevrologer har tatt eksamen ennå. Styret ser det ikke
som sin oppgave å dekke avgiften for eksamen på 660€ per deltaker, men ønsker
svært gjerne å bidra til å gjøre ordningen kjent for norske nevrologer.
Referansegruppe for hjerneslag: NNF har fått brev fra NORSTROKE fagpanel
Akutt hjerneslag som ble opprettet under den årlige Bergenkonferansen (BgK) i oktober. Fagpanelet vil fungere som styre for BgK og være ansvarlige for programmet
ved Bergenkonferansen som arrangeres av NORSTROKE forskningsnettverk i samarbeid med nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Norsk Forening
for Hjerneslagsykdommer (NFH). Fagpanelet er bredt sammensatt av personer fra
alle universitetssykehusene og tilbyr seg å være referansegruppe for NNF i spørsmål
om nevrovaskulære sykdommer. Det ble vedtatt på møtet at styret gir sin tilslutning
til at denne gruppen brukes som referansegruppe for NNF.
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Supplement i Acta: Det har i flere år blitt gitt ut et supplement fra Acta som har vært
basert på faglig innhold fra Nevrodagene. Det har vært en ekstern redaksjonskomité
på tre personer inkludert én representant fra NNF-styret som har invitert foredragsholdere fra Nevrodagene til å skrive artikler. Denne ordningen gjennomgås nå nytt
pga. økonomiske forhold og fordi det har kommet fram at redaktøren av Acta har
krevd at det skal benyttes minst to referanser fra Acta, og spesifikt fra de to siste år,
helt uavhengig om det er publisert aktuelle artikler. Dette er en praksis NNF ikke kan
stille seg bak, og dersom ikke praksisen endres, avsluttes samarbeidet med Acta.
Ny NNF delegat til UEMB-SN/EBN: Svein Ivar Mellgren har gjort en stor innsats
gjennom mange år, men har meldt at han går av etter endt periode. Are har informert
valgkomiteen om at Svein Ivar Mellgren går av og at de må finne ny delegat.
Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge:
Denne retningslinjen er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter på oppdrag fra
Helsedirektoratet som nasjonal veileder uten at høringsrunde er implementert. Are
forfatter et brev til Helsedirektoratet og tar hvordan saksgangen er tatt her.
Hjerneuken 2014: Styret ønsker å opprette en Hjerneuke-komité som velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Komiteen gis et bredt mandat til å fronte Hjerneuken med
4 representanter i tillegg til én representant fra NNF-styret. Representanten fra styret
velges ut under konstitueringsmøtet i mai. Det bør tilstrebes at komiteen har en bred
geografisk og faglig forankring. Are kontakter valgkomiteen.
Nevrodagene 2014: Det faglige programmet og avtalen med Ingeniørenes hus er i
orden. Styret diskuterte mulighetene for blitz-presentasjoner, men valgte foreløpig å
beholde dagens posterpresentasjoner ved årets Nevrodager. Årsmeldingen sendes ut
tre uker før årsmøtet. Årsmøtesaker ble gjennomgått. Årsfesten arrangeres i
Ingeniørenes hus til et rimeligere alternativ enn foregående år. Det planlegges å ta
inngangsavgift på 200,-.
Referent: Anne Hege Aamodt
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Vi har lyktes i å få en rekke av Europas fremste Parkinson-spesialister til å
samles til et post-MDS-kongress satellitt-symposium i Tromsø og på Sommarøy
13-15 juni 2014. Tanken er å gi en full oppdatering på behandling av langtkommet
Parkinsons sykdom. Vi kan ta imot drøyt 100 deltagere og håper på å få til et
både faglig og sosialt fremragende møte i unike omgivelser.
Vi starter på Universitetet i Tromsø fredag kl. 16:00. Påmeldingen dekker både
møtedeltagelsen, transport til Sommarøy etter fredagssesjonen, full kost og losji
på Sommarøy fra fredag aften til søndag formiddag, og transport tilbake til
Tromsø på søndag etter frokost/lunsj.

Fredag 13. Juni på Universitetet i Tromsø:
• Neurology in the Arctic – Espen Dietrichs, Oslo/Svein Ivar Bekkelund, Tromsø
• PD – symptoms and progression. Jan Petter Larsen, Stavanger
• PD – medical treatment. Eduardo Tolosa, Barcelona
• PD – motor fluctuations. Werner Poewe, Innsbruck
• Dopa dysregulation. Andrew Lees, London
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Lørdag 14. Juni på Sommarøy Arctic Hotel:
• PD – non-motor problems. Ray Chaudury, London
• Treatment of non-motor problems in PD. Olivier Rascol, Toulouse
• PD – psychiatric and cognitive problems. Dag Aarsland, Stavanger/Stockholm
• Apomorphine pump. Indications and contraindications.
Regina Katzenschlager, Vienna
• Apomorphine pump. Practical organization. Tove Henriksen, Copenhagen
• LCIG. Indications and contraindications. Per Odin, Lund/Bremerhaven
• LCIG. Practical organization. Angelo Antonini, Venice
• DBS. Indications and contraindications. Jens Volkmann, Würzburg
• DBS. Long term outcome. Mathias Toft, Oslo
• Selection of advanced therapy I. Karen Østergaard, Århus
• Selection of advanced therapy II. Jan Aasly, Trondheim
• Multidisiplinary patient evaluation. Inger Marie Skogseid, Oslo
• Camptocormia and possible treatments. Günther Deuschl, Kiel
• Is there a future for cell therapy? Håkan Widner, Lund
• What is in the pipeline? Wolfgang Oertel, Marburg
• Final reflections. Espen Dietrichs, Oslo
Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og ScandMODIS ønsker alle interesserte
velkommen til å ta del i “Advanced Parkinson’s Disease under the Midnight Sun”!
For nærmere informasjon og påmelding, se

www.advanced-pd.no
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Presentasjonen
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus - Ullevål
Av Espen Dietrichs og Sigrun Kierulf Brækken
Nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus var i 1948 den andre nevrologiske avdeling
som ble opprettet i Norge (Rikshospitalet var den første i 1895). Men nevrologien
på Ullevål hadde lang tradisjon også før dette. Haakon Sæthre, som var spesialist
både i nevrologi og psykiatri, ble tilsatt som overlege i Psykiatrisk avdeling og
begynte nevrologisk konsulentvirksomhet allerede i 1933.

Mange av legene på Ullevål samlet på undervisningsmøte. Fra nærmeste bordhjørne og rundt bordet mot venstre:
Chantal Tallaksen, Espen Dietrichs (avdelingsoverlege), Julia Henriksen, Ryaz Yaseen, Katrine Ellefsen, Fredrik
Pande-Rolfsen, Erik Eriksen, Lasse Ormel, Alexandra Åkerblom, Anette Andersen, Åshild Skardhamar, Pål BergHansen, Lars Alteheld, Angelina Maniaol, Elisabeth Gulowsen Celius, Hanne Harbo, Sigrun Kierulf Brækken
(stedlig leder).
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Han ble etterfulgt som nevrologisk konsulent av Brynjulf Hay Ingebrigtsen, som i
1938 fikk en 50% stilling som nevrolog. I desember 1947 ble så Ingebrigtsen utnevnt
til overlege i nevrologi, og i februar 1948 kunne han ta i bruk den nye nevrologiske
avdelingen. Etter Ingebrigtsens død i 1967 overtok Jan Presthus som avdelingsoverlege. Han var en ruvende skikkelse og satte sitt preg på avdelingen i mange år. I
perioden fra 1989 til 1995 var Bodvar Vandvik avdelingsoverlege. Han ble etterfulgt
av Helge Nordal, deretter Ragnar Stien, og fra 2002 og frem til sykehusfusjonen
Elisabeth Gulowsen Celius.
Etter fusjonen av Oslo universitetssykehus har nevrologien på våre to eldste avdelinger i navnet vært samlet til én avdeling, men splittet i to like store deler på hver sin
lokalisasjon. Det er i praksis en funksjonsfordeling mellom Ullevål og Rikshospitalet,
slik at Ullevål har ansvaret for områdefunksjonen i nevrologi for Oslo sykehusområde.
Dette innebærer at de aller fleste innleggelser på Ullevål er øyeblikkelig hjelppasienter fra Oslo.

I hjørnet bak sitter Stine Knudsen (fra kompetansesenteret for ADHD, TS og narkolepsi), og
videre på høyre side Siri Kristine Rydning, Reinhard Niestroj og Jutta Rummel (begge fra
Avdeling for nevrohabilitering), og Else Charlotte Sandset. Foto: Geir Slapø

»
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og rutinemessig. Hvis det er indikasjon for trombolyse, kan denne startes allerede
mens pasienten ligger på CT-bordet, før CT angiografi. I 2013 fikk 30% av alle
slagpasientene intravenøs trombolyse (33% av pasientene med hjerneinfarkt). Doorto-needle-time for ukompliserte slagpasienter er derfor også ganske kort.

Assistentlegekontoret på sengeposten, med Mohieb Hosainey og Anette Andersen.

Ullevål har imidlertid også regionspasienter og innleggelser til second opinion. Det
dreier seg spesielt om pasienter med problemstillinger knyttet til særskilte kompetanseområder som MS/demyeliniserende sykdommer og cerebellær ataksi/spastisk
paraparese. Ullevål-miljøet har også ansvar for liaisson-funksjon med nevrologisk
tilsynsvirksomhet ved Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus. Med områdeansvar
for godt over en halv million innbyggere får avdelingen rikelig med hverdagsnevrologi, men også et stort antall sjeldne tilstander å hanskes med. Det er for tiden 18 heldøgnssenger på Ullevål, i tillegg til to prosjektsenger øremerket «raskere tilbake» for
akutte ryggpasienter. Det begrensede sengetallet betyr at avdelingen har et nærmest
konstant overbelegg.
En meget sentral del av nevrologenes aktivitet på Ullevål er knyttet til mottak av
egne pasienter og tilsyn til pasienter med nevrologiske problemstillinger som er innlagt ved andre avdelinger, samt utstrakt telefonkontakt og veiledning av allmennpraktiserende leger utenfor sykehuset. På Ullevål har vi 10-delt forvakt og 12-delt
bakvakt. I tillegg har vi overlege i «mellomvakt» på dagtid på hverdagene.
Akuttmottaket på Ullevål er svært travelt, blant annet med mottak av slagpasienter
også fra utenfor eget sykehusområde. Meningen er at alle akutte slagpasienter skal
tas imot av nevrologisk vakthavende, men i praksis er det ofte ikke kapasitet til det
med bare én assistentlege ad gangen på vakt.
I praksis betyr det ofte at pasienter der det er for lang tid etter iktus til at trombolyse
eller trombektomi er aktuelt, blir tatt imot av ett av de indremedisinske vaktlagene.
Men for de pasientene som tas imot av nevrologisk vakthavende, fungerer rutinene
godt. Det er CT i Akuttmottaket, og både vanlig CT og CT angiografi tas meget raskt
14
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Etter at slagpasientene flyttes ut av Akuttmottaket, legges de inn på Slagenheten som er underlagt Geriatrisk avdeling. Riktignok er to av Nevrologisk avdelings overleger på dagtid tilknyttet Slagenheten, men det er ingen hemmelighet at vi mener det
ville være bedre om nevrologene selv hadde hele ansvaret for behandling og overvåkning av slagpasientene i den første tiden, inntil den akutte tilstanden er avklart.
Sengeposten flyttet for få år siden inn i lokaler i den gamle kvinneklinikken. Dette
betyr at vi har fått gode og lyse pasientrom med mye bedre standard enn det vi hadde tidligere. Ulempen er at det er en betydelig mangel på støtterom i relasjon til
sengeposten. Også andre deler av avdelingen lider under en vanskelig romsituasjon,
og sengepost, poliklinikk, nevrofysiologisk laboratorium og legekontorer ligger alle
adskilt. Hvis værgudene ikke samarbeider, kan en tur over til legekontorene ikledd
sykehustøy være en frisk liten ekspedisjon.
Som vi beskrev i forrige nummer, der Rikshospital-delen av avdelingen ble omtalt,
dreier det seg i all hovedsak bare om en delvis administrativ sammenslåing. Det er
lite realistisk at avdelingen vil kunne fungere som én enhet før det skjer en fysisk
samlokalisasjon – noe som nok dessverre ligger mange år frem i tid. Derfor er de

Fra vaktrommet på sengeposten. Avdelingssykepleier Bjørg Vartdal sitter nærmest.

»
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aller fleste ansatte bare knyttet til én av lokalisasjonene. Avdelingsoverlege Espen
Dietrichs pendler mellom Ullevål, Rikshospitalet og andre forpliktelser. Sigrun
Kierulf Brækken har derfor stedlig lederfunksjon på Ullevål. To av seksjonsoverlegene har seksjoner på tvers av sykehusene: Elisabeth Gulowsen Celius har ansvaret
for Nevrologisk poliklinikk, og Kristin Ørstavik leder Seksjon for klinisk nevrofysiologi som har laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.
Universitetsdelen av avdelingen har tre professorater og en klinisk stipendiat. Det er
to kull medisinerstudenter hvert år. Forskningsaktiviteten er stor, med fokus blant annet på MS (Hanne Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius og deres samarbeidspartnere),
heredoataksier, heriditær spastisk paraparese og myastheni (Chantal Tallaksen og
medarbeidere), hodepine og spinale smertetilstander (John Anker Zwart med flere)
og klinisk nevrofysiologi (Kristian Bernhard Nilsen). Det har i stor grad vært fokusert på nevrogenetiske problemstillinger, og den lokale MS-biobanken har utgjort et
viktig utgangspunkt for forskning og dessuten tillatt MS-miljøet å yte betydelige bidrag til internasjonale multisenterstudier. Også på de andre feltene har deltagelse i
internasjonale nettverk vært en viktig del av forskningsaktiviteten. Forskerne på
Ullevål grunnla et samarbeidsprosjekt på tvers av gruppene, ”den nevrogenetiske
plattformen”, som viste seg å bli et viktig kreativt vitenskapelig samlingspunkt.
Denne plattformen har senere også tatt opp grupper fra Rikshospitalet, gitt grunnlaget for den nye «Forskningsenheten for nevrofag» og flyttet inn i de nye laboratorielokalene som ble omtalt i forrige nummer av Axonet, i Domus Medica II.
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Azilect Teva
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TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Rasagilinmesilat tilsv. rasagilin 1 mg,
hjelpestoffer. INDIKASJONER: Behandling av Parkinsons sykdom, som monoterapi (uten levodopa) eller som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktuasjoner. DOSERING: 1 mg 1 gang daglig med
eller uten levodopa. Kan tas med eller uten mat. Eldre: Dosejustering er ikke
nødvendig. Barn og unge (<18 år): Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt, og
anbefales derfor ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig.
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere,
inkl. reseptfrie legemidler og naturmidler, f.eks. johannesurt) eller petidin. Det
må gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behandling med
MAO-hemmere eller petidin påbegynnes. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. FORSIKTIGHETSREGLER: Samtidig bruk av fluoksetin eller fluvoksamin bør unngås. Det
bør gå minst 5 uker fra seponering av fluoksetin og til behandling med rasagilin
påbegynnes. Det bør gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behandling med fluoksetin eller fluvoksamin påbegynnes. Samtidig bruk av dekstrometorfan
eller sympatomimetika, som finnes i nasale og orale slimhinneavsvellende midler eller
forkjølelsesmidler som inneholder efedrin eller pseudoefedrin, anbefales ikke. Forsiktighet bør utvises når behandling påbegynnes ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør unngås ved
moderat nedsatt leverfunksjon. Hvis pasientens tilstand forverres fra mild til moderat nedsatt leverfunksjon bør rasagilinbehandling avsluttes. INTERAKSJONER: Interaksjon ved samtidig bruk av MAO-hemmere (inkl. reseptfrie legemidler og naturmidler, f.eks. johannesurt) og
fluoksetin, fluvoksamin, sympatomimetika, dekstrometorfan, SSRI, SNRI, trisykliske og tetrasykliske antidepressiver. Fordi rasagilin har MAO-hemmende effekt, bør antidepressiver gis med
forsiktighet. Samtidig administrering av ciprofloksacin (CYP 1A2-hemmer) øker AUC av rasagilin
med 83%. Potente CYP 1A2-hemmere kan påvirke plasmanivået av rasagilin og bør administreres
med forsiktighet. Risiko for at plasmanivået av rasagilin hos røykere kan bli nedsatt, pga. induksjon av
CYP 1A2. Ved samtidig bruk av entakapon øker clearance for rasagilin med 28%. GRAVIDITET/AMMING:
Overgang i placenta: Kliniske data for eksponering under graviditet er ikke tilgjengelig. Forsiktighet anbefales ved bruk til gravide. Overgang i morsmelk: Ukjent. Eksperimentelle data indikerer hemming av prolaktinsekresjonen, og melkeproduksjonen kan derfor hemmes. Forsiktighet anbefales når preparatet gis til
ammende. BIVIRKNINGER: Svært vanlige (*1/10): Nevrologiske: Hodepine (monoterapi), dyskinesi (kombinasjonsbehandling). Vanlige (*1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. Gastrointestinale: Flatulens, buksmerter,
forstoppelse, kvalme, oppkast, munntørrhet. Hjerte/kar: Angina pectoris, ortostatisk hypotensjon. Hud: Dermatitt,
utslett. Immunsystemet: Allergi. Infeksiøse: Influensa. Luftveier: Rhinitt. Muskelskjelettsystemet: Muskel- og
skjelettsmerter, nakkesmerter, artritt, artralgi. Nevrologiske: Dystoni, karpaltunnelsyndrom, balanseforstyrrelse.
Nyre/urinveier: Vannlatingsbesvær. Psykiske: Depresjon, hallusinasjoner, unormale drømmer. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Svulster/cyster: Hudkreft. Øre: Vertigo. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, ubehag,
redusert vekt, fall. Mindre vanlige (*1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hjerteinfarkt. Hud: Vesikulobulløst utslett.
Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse. Psykiske: Forvirring. Rapportert etter markedsføring: Tilfeller av
serotoninergt syndrom med agitasjon, forvirring, stivhet, feber og muskeltrekninger hos pasienter samtidig behandlet med antidepressiver/SNRI. Tilfeller av økt blodtrykk, inkl. sjeldne tilfeller av hypertensive
kriser forbundet med inntak av en ukjent mengde tyraminrik mat, og ett tilfelle av økt blodtrykk hos en
pasient som samtidig brukte karkontraherende øyedråper med tetrahydrozolinhydroklorid. OVERDOSERING/FORGIFTNING: Symptomer: Symptomer rapportert etter doser fra 3 mg til 100 mg inkl.
dysfori, hypomani, hypertensive kriser og serotoninergt syndrom. Overdose kan være forbundet
med signifikant hemming av både MAO-A og MAO-B. I en enkelt-dose-studie fikk friske 20 mg/
dag og i en 10-dagers studie fikk friske 10 mg/dag. Bivirkningene var milde til moderate og ikke
relatert til rasagilinbehandling. I en dosefinnende studie av pasienter på kronisk levodopabehandling som ble behandlet med rasagilin 10 mg/dag, er det rapportert uønskede hjertekarreaksjoner (inkl. hypertensjon og postural hypotensjon) som forsvant etter avsluttet
behandling. Disse symptomene kan ligne de en ser med ikke-selektive MAO-hemmere.
Intet spesifikt antidot. Behandling: Pasienten overvåkes, og nødvendig symptomatisk og
støttende behandling gis. Se Giftinformasjonens anbefalinger N04B D02. EGENSKAPER:
Klassifisering: Selektiv MAO-B-hemmer. Virkningsmekanisme: Potent, irreversibel selektiv MAO-B-hemmer som kan gi økt ekstracellulært nivå av dopamin i striatum. Det
forhøyde dopaminnivået, og derved den økte dopaminerge aktiviteten, er sannsynligvis årsaken til effektene på dopaminerg motorisk dysfunksjon. Absorp-sjon: Raskt.
Cmax etter ca. 0,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet 36%. Proteinbinding: Plasmaproteinbinding ca. 60-70%. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum
243 liter. Halveringstid: Terminal halveringstid 0,6-2 timer. Metabolisme: Nesten
fullstendig i leveren via CYP 1A2. Rasagilin metaboliseres ved N-dealkylering og/
eller hydroksylering til 1-aminoindan, 3-hydroksy-N-propargyl-1-aminoindan
og 3-hydroksy-1-aminoindan. Utskillelse: Primært via urin (62,6%), sekundært
via feces (21,8%). Total utskillelse (84,4%) etter 38 dager. <1% skilles ut
uforandret i urin. PAKNINGER OG PRISER: 28 stk. kr 884,00. 112 stk. kr
3412,30.

Mer ON
Mindre OFF *

Én daglig

T: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av Parkinsons sykdom, som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktuasjoner. Refusjonskode: ICPC: N87 Parkinsons sykdom/ICD: G20 Parkinsons sykdom. Vilkår nr
44: Refusjon gis kun i kombinasjon med levodopa/dekarboksylasehemmer hos
pasienter med fluktuerende Parkinsons sykdom og motoriske “end-of-dose”-fluktuasjoner som ikke kan stabiliseres med levodopa/dekarboksylasehemmer.
Sist endret: 18.01.2011. Priser pr. 01.01.2014.

*) Rascol O et al. Lancet 2005;365:947-54

Annen etasje i den gamle Hudavdelingen er i dag kontorfløy for Nevrologisk avdeling.
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Oslo Maraton 2013 - Løp for dystoni

Av naturlige grunner skulle selvsagt Jeanette delta, sammen med sin vel så kjente storesøster Christine. Nå ønsket man også noen nevrologer. Var Bror interessert?
Det ikke Jeanette visste, var at hun snakket med en som er født med dårlig kondis
og G i gym. En som selv danskene tok igjen i skisporet på vidda. På den annen
side, Maraton og Maraton hr. Blom (fru Blom har visst gått bort nå), vi skulle løpe
bare 3 km! For dem som ikke vet det, det er flere forskjellige distanser på Oslo
Maraton. 3 km. Pytt.
Ikke lenge etter var jeg å se i sportsaffæren XXL. Den er diger, med egen avdeling
bare for diverse sko. Her valgte jeg billigste sort Adidas, et par i fargene hvit og rød.
Min kone syntes de var svært stygge. - Men du skal kanskje ikke bruke dem så mye?
Gjennom sommeren så ble det faktisk en del treningsturer. Fant en løype på 3 km.
Knevondt og muskelsmerter gjorde at det ble mye gåing i starten. Ble liksom ikke
svett. Fant heller ingen grunn til å kjøpe pulsklokke. Faktisk var det ganske så irriterende at det var benene, ikke ”kroppen” som skulle stoppe meg. Jeg konsulterte ”dr.
Google”. Han sa det bare var å stå (løpe) på. Smertene ville fortape seg ved fortsatt
jogging, dersom man ikke tok for hyppige økter, ble det hevdet. Dette stemte, i alle
fall delvis. Så noen ”løpeturer” ble det.
Lørdag 21. september møttes gjengen utenfor Steen & Strøm, i god tid før løpet, for
pep talk og utdeling av T-skjorter. Jeg vet ikke hvor mange vi var, men vi fylte i alle
fall hele bredden i Nedre Slottsgate. Fotografen fra Se og Hør måtte bruke sin dyreste
vidvinkel for å få oss med. Lederen for foreningen, Anniken Hansen Hagen, smilte
bredt, sammen med oss andre. Som rimelig var holdt jeg mer i bakgrunnen, blant ”røkla”, som i gymtimene.
24

(Foto: Marit Helene Nitter)

Skjebnen ville ha det til at undertegnede tilfeldigvis møtte kollega Jeanette Koht og
hennes livlige mor Kirsten i champagne-loungen utenfor Nationaltheatret i fjor våres.
Jeg holdt på å si: Hvor ellers befinner man seg en onsdag kveld? Etter at vi hadde diskutert kveldens stykke, kom Jeanette inn på mitt tyngste tema, sport. Rettere sagt:
Oslo Maraton. Hun fortalte at medlemmer av Norsk Dystoniforening skulle delta,
sammen med familie, venner og fagpersoner. Under T-skjorteparolen ”Løp for dystoni” ville man markere sin sak. Dette var for å få oppmerksomhet for en diagnose som
ikke er så synlig ellers. En ivrig pasientforening ønsket å sette fokus på viktigheten av
fysisk utfoldelse og sosiale aktiviteter for medlemmene og formidle kunnskap om diagnosen, slik at flere får riktig behandling.

s

Fra leserne

Maraton-nevrologer: Strandquist og Kinge.

Løpet startet ved fire-tiden. T-skjortegjengen var nå samlet foran Rådhuset, sammen
med et hav av andre løpere. Til min glede observerte jeg at ikke alle disse så ut som
Puls-Yngvar fra NRK. Like før startskuddet gikk, kom min gode venn Einar Kinge.
Han spratt blid og spenstig over sperretauet. Mannen så irriterende vital og gutteaktig
ut, med kraftige tykklegger og en frekk lue. Han hadde på forhånd sagt at han ikke var
så sprek. Senere fikk jeg òg høre at askerjenta Jeanette var farlig god på ski. Jeg lå
med andre ord an til nok en jumboplassering, nå blant mine egne. Vel, alle kan ikke ha
det i beina, også.
Så startet løpet. Allerede etter passeringen av admiral Tordenskjold, ble det fort klart
at dette ikke ble et stjerneløp. En stund høflighetsløp Einar ved min side. Likeledes
Marit Helene Nitter (Allergan). Men ettersom praten oss i mellom døde hen, pga
undertegnedes stakkåndethet, satte de snart fart ”på fotan”. Målet mitt ble etter hvert
å slå ”trekkplasteret” Christine. Kanskje hun ikke løper så fort? Der forregnet jeg
meg. Damen kunne jo springe! Til tross for min vonde ben, ble det åndens seier over
materien denne dagen. Jeg slo henne på oppløpssiden. På vei inn til Rådhusplassen
fikk jeg heiarop fra mine to stolte døtre. Det varmet.
Vel i mål fikk vi alle medaljer. Den var imponerende stor og tung. Jeg bet ikke i den,
slik man liksom skal gjøre. Merkelig nok følte jeg meg som et ekte atlet denne dagen.
Så gikk vi på restaurant. Besøket her varte lenger enn løpet. Det var svært hyggelig.
I år blir det, tro det eller ei, maraton igjen! Kan det bli 10 km i år?
Med dette oppfordrer jeg alle nevrologer: Bli med i årets ”Løp for dystoni”. Det løper
av stabelen 20. september. Regi for oss: Norsk Dystoniforening.
Stein Bror Strandquist
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Nevrolitterært
Nevrologen som kriminalforfatter
Av Ragnar Stien
I «Practical Neurology» (septembernummeret 2013) har Peter Kempster og
Andrew Lees en meget lesverdig artikkel om «Neurology and detective writing».
De gjør et poeng av at klinisk nevrologi og detektivens metoder i kriminalromaner svært ofte har samme grunnlag: Selv meget uklare tilstandsbilder og situasjoner kan avklares og diagnostiseres ved nøye iakttagelse, forkunnskaper og
evne til logisk tekning. I de siste 50 år har da også nevrologen blitt fremstilt som
helten og detektiven i de romaner hvor han opptrer. I tidligere tider var han som
regel skurken – antagelig fordi en person med kunnskap om hjernen og dens
funksjon ble ansett for truende og kanskje farlig.
Kempster og Lees hovedhensikt med artikkelen er å berette om nevrologen som
krim-forfatter. De nevner tre, men kriminallitteraturen har flere eksempler.
Deres hovedperson er Peter Claudius Gautier-Smith (1929- ), og for de av oss
som har levd en stund, vil vi huske ham som den elegante underviseren ved
Queen Square. Undertegnede kjenner 30 av hans kriminalromaner skrevet under
pseudonymet «Peter Conway». Kempster og Lees angir at han har skrevet 31.
Det er lett å merke at forfatteren er lege med betydelige kunnskaper i nevrologi.
Harold Klawans (1937-1998) skrev 5 kriminalromaner. Helten er opplagt formet
etter forfatteren: Han er sjef for en nevrologisk avdeling i Chicago og er ekspert
på baseball og klassisk musikk. Alle mysteriene foregår på sykehuset og for det
meste i nevrologisk avdeling. Litt spesielt er at personene ofte har navn etter
kjente figurer i nevrologiens historie; Romberg, Russel Levi, Arnold «Bud»
Chiari, Willi Prader etc.
Robert Joynt (1925-2012) var professor i Richmond og en fremtredende nevrolog i USA, redaktør av «Archives of Neurology». På sine eldre dager skrev han
4-5 kriminalnoveller med nevrologiske poenger som han publiserte i Neurology
(fra 2006-2013). Disse er skrevet for nevrologer, med nevrologiske problemer
som den viktigste del av mysteriet. En typisk tittel er «The silent witness and
Charcot`s hat».
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Vi får tilgi herrene Kempster og Lees
at de ikke kjenner den norske litterære hverdag. Men vi har faktisk to kriminalforfattere i våre rekker. Helge
Riisøen (1951- ), overlege ved
Haukeland, skrev i sin ungdom fire
kriminalromaner fra sykehusmiljø –
dog uten det store nevrologiske preg.
To ble gitt ut i den berømte «Svarte
serie», og for «Operasjon»(1979)
fikk han Riverton-prisen for årets
beste kriminalroman.
Christer Mjåsets (1973- ) første roman
«Legen som visste for mye» fra 2008
kan også betraktes som en kriminalfortelling. Her finnes både dramatikk
og mysterier samtidig som også nevrologisk sykdom spiller en rolle.
I tillegg til disse fortjener også John Menkes (1928-2008) å nevnes. Han var
nevropediater i California og skrev en «nevrologisk kriminalroman» i 1999:
«The angry puppet syndrome» Tittelen henspiller på Angelmans syndrom eller «Happy puppet syndrome». Handlingen foregår i en nevrologisk avdeling
og har som bakgrunn den farmasøytiske industriens antatte skruppelløse
markedsføring av medikamenter selv om bivirkninger rapporteres.
Endelig har nevrologien også fått sin egen James Bond: Dick Swept, MD.
Han er nevrolog, demensforsker, CIA-agent og håndterer kvinner og skytevåpen med stor eleganse. Forfatteren, David B Rosenfield, er professor i nevrologi i Houston, nevrofysiolog og ekspert på språkforstyrrelser men også major i US Army.
Jeg anbefaler artikkelen i «Practical Neurology» på det varmeste og kan også
forsikre at lesingen av de 47 nevro-kriminelle historier som jeg kjenner til av
de ovenfor nevnte forfattere, vil gi store gleder og overraskelser.
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Sammen med Romas rikeste mann og Romas mest fryktede general
Pompeius Magnus, det såkalte triumviratet. Valget skal ha vært det mest korrupte i manns minne.

Hadde Julius Cæsar
nevrologisk sykdom?

Cæsar utnytter konsulverdigheten til erobringstokt i landene nord for alpene
(Gallia transalpina), først og fremst i det nåværende Frankrike og Belgia.
Som han selv forteller om i sine årlige rapporter fra Gallerkrigen ”De bello
gallico”, erobret han gjennom nådeløs krigføring, ekstrem vold mot sivilbefolkningen og hensynsløs utnyttelse av soldatene hele ”Gallia transalpina” i
løpet av åtte år. To ganger satte han over den engelske kanal, to ganger over
Rhinen, men klarte ikke holde disse områdene. Likevel, var hans erobringer
så formidable suksesser og hans popularitet så stor at aristokratene i Roma
ble desperate. De fikk senatet til å kalle ham tilbake anklaget ham for ulovlig
krigføring (bare senatet kunne erklære krig). Pompeius magnus skiftet side
og samlet soldater og hans konkurrenter planla å arrestere og henrette ham.

Av Nils Olav Aanonsen
Presentasjon av en pasient
Få navn klinger med like stor kraft gjennom historien som Julius Cæsars. Han
var en blanding av korrupt og fremsynt politiker, kynisk diktator og talsmann for
de fattige romeres sak, dertil udiskutabelt en av verdenshistoriens mest suksessrike
hærførere. Alle med et minimum av historisk interesse vil knytte hans navn til
Romerrikets ufattelige ekspansjon. Kan det i det hele tatt tenkes at en slik person
hadde nevrologisk sykdom, in casu epilepsi?
Gaius Julius Cæsar ble født 100 f. Kr. og stammet fra det aller blåeste blod i
romersk artistokrati, han førte sin slekt tilbake til selveste Venus. Likevel vokste
han opp i meget beskjedne kår i Romas fattigste bydel Suburia. Han fikk derfor
tidlig en blandet identitet, både bevisst sin stilling som del av det øverste patrisiatet, og med mentalitet knyttet til de underpriviligerte fattige romerne (plebeierne).
Med årene skulle han bli oppfattet som en farlig fiende av de rike artistokratene
og plebeiernes venn.
Han overtok bare 15 år gammel ansvaret for familien og giftet seg året etter med
en svært rik arving. Imidlertid mistet han snart alt under de politiske forfølgelsene som herjet Roma i hans ungdomstid og han måtte selv flykte fra byen.
Han tok som passende var for en ung artistokrat militær tjeneste i Lille- Asia og
studerte samtidig retorikk. Det siste var en form for datidens humaniora og jus
i kombinasjon. Han utmerket seg straks både som soldat og retoriker og da han
senere kunne vende tilbake til Roma uten fare for livet, praktiserte han som
advokat for folket. Han ble snart så populær blant plebeierne at de valgte ham til
senatet. Cæsar betalte folket tilbake med å arrangere gladiatorkamper og annet
og satte seg i en bunnløs gjeld. Han bestakk selv politikere og senatorer uten
blygsel og fikk stilling som inndriver av statens finanser (kvestor) i Spania hvor
det blant annet var gullgruver. Cæsar brukte posisjonen til å berike seg selv i ekstrem grad. Gjennom bestikkelser klarte han å bli utnevnt til Pontifex maximus,
den øverste beskytter av Romersk statsreligion, noe som bekvemt nok gjorde
ham immun mot all rettsforfølgelse. Etter flere års interne rivaliseringer med
patrisiatets fremste menn, ble han omsider valgt til konsul i året 60 f. Kr.
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Cæsar satte 49 f. Kr, over grenseelven Rubicon med kun én, men til gjengjeld
en legendarisk veteranlegion, den XIII legion som ryktet sa kunne nedkjempe hvem og hvor mange som helst. Bortsett fra det uhørte brudd på romersk
lov i å gå mot Roma med soldater, skremte dette hans motstandere slik at de
flyktet lenge før han var nådd utkanten av byen. Med dette var den romerske
borgerkrig begynt, det skulle bli et fem år langt mareritt med tolv større slag
i alle kjente verdensdeler og en årelating av romersk blod man til da ikke hadde
kunnet forestille seg. For å gjøre historien kort, Cæsar vinner slag etter slag
gjennom mot, dristighet, psykologi, hensynsløshet, risikotagning og en form
for Blitzkrieg. Han utnevnes i februar år 44 til ”dictator perpetuus”, hans
motstandere er knust på slagmarken, de fleste aristokratene som kjempet mot
ham og fremdeles lever har han benådet, de har fått returnere til Roma, beholde sine rikdommer, men må leve med en evig skam. Disse planlegger
hevn og måneden etter blir han stukket ned av en høyaristokratisk sammensvergelse midt i selveste senatet. En uhørt handling og oppstarten til en
mangeårig krig som fører til slutten på den romerske republikk og starten av
den romerske keisertid. Cæsars adoptivsønn Octavian seirer og blir den kanskje mest kjente av alle senere keisere, nemlig Augustus.
Hva vet man i dag om Cæsars helse? Svært lite og det er praktisk talt ingen
samtidige kilder som er bevart. Likevel er det tre historikere som har skrevet
om ham på en slik måte at man kan få mistanke om at Cæsar fikk en nevrologisk lidelse mot slutten av sitt liv.
Suetonius (69- 122 e. Kr.) skriver at Cæsar hadde god helse, men led av anfall (”fainting fits”) og mareritt mot slutten av sitt liv. Han føyer også til at

»
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Cæsar to ganger mens han lå i felttog fikk anfall av
fallesyke. Historikeren Plutarch skriver i sin
Cæsarbiografi som utkom omkring 120 e. Kr. at
Cæsar hadde god helse og lys hud, men hodepine og
anfall av bevissthetsendringer, han omtaler også to
anfall som opptrådte under to slag i borgerkrigen, et
ved Thapsus, Tunisia i 46 f. Kr. og et ved Cordoba i
Spania i 45 f. Kr. Spesielt det ved Thapsus har interesse for Plutarch skriver:
As he was marshalling and arraying his army, his
usual sickness laid hold of him,.., at once aware
that it was beginning, before his already wavering
senses were althogether confounded and overpowered by the malady,- he was carried to a neighbouring tower, where he stayed quitly during the battle
(Plutarch, Parallel lives 53. 5-6)
Han nevner også flere tilfeller hvor Cæsar kan ha hatt bevissthetsforstyrrelser,
svarte rart, oppførte seg ikke som ventet, mest kjent er senatsfornærmelsen hvor
Cæsar under en meget høytidelig seremoni ikke reiser seg for senatets fremste
for å motta en hedersbevisning. Dette var grovt brudd på romersk skikk og en
fornærmelse både av institusjonen og av senatets fremste. Plutarch skriver:
afterwards he made his disease as excuse for his behaviour, saying that the senses of those who are thus afflicted do not usually remain steady when they address a multitude standing, but are speedily shaken and whirled about, bringing
on giddiness and insensibility. (Parallel lives, 60; 6- 7).
Appianus av Alexandria (95- 165 e Kr) er den tredje historikeren som i sitt verk
om den romerske borgerkrig berører at Cæsar skal ha hatt ”konvulsjoner”. Han
skriver at det særlig kom når han var inaktiv. Noe det kan være vanskelig å få øye
på at Cæsar noen gang kan ha vært for øvrig.
Det finnes en samtidig byste av Cæsar, ”Tusculumhodet”, fra 46 f. Kr. Cæsar har
her fått en merkelig asymmetrisk hodeform. Hvis Cæsar ikke hadde sett ut sånn,
ville det neppe vært tilrådelig av den ukjente kunstneren å fremstille ham så rar.
Muligens har derfor bysten portrettlikhet. Ettersom de færreste nevrologer har
erfaring med ubehandlede intrakranielle tumores over lengre tid og spesielt med
hva de kan tenkes å gjøre med kraniet, har jeg bedt min venn og nevrokirurg
Haldor Slettebø kommentere bysten. Han skriver:
Biletet viser ei oppdriving svarande til tuber parietale sin. Dersom denne var
progredierande, ville eit meningeom med hyperostose vera den mest sannsynlege
forklåringa. Slike kan gjeva utfall frå sensorisk cortex, motorisk cortex, eller frå
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Vicenzo Camuccini 1798: La morte di Cesare.

språkområda; dei kan gjeva anfall eller trykksymptom; – eller dei kan vera
symptomfattige dersom dei veks svært langsamt.
Slik jeg ser det kan man tillate seg å spekulere i at Cæsar kan ha hatt alvorlig
nevrologisk sykdom de siste år av sitt liv. Dette til tross for at han fremdeles
kunne vise handlekraft både i felten og som politiker til det siste. Han kan ha
hatt en kronisk og tiltagende hodepine, etter hvert fokal epilepsi med aura og
enkelte generaliseringer, muligens kan han også ha fått personlighetsforandringer. Bak dette kan det ha ligget en tumor.
Avslutningsvis kan det tilføyes at Cæsars oppførsel i tiden like før han ble
drept indirekte kan støtte at han var alvorlig syk. Han skal for eksempel ha
blitt advart både muntlig og skriftlig om senatssammensvergelsen, men unnlatt å reagere adekvat. På selve dagen for hans mord, den såkalte Idus
Martiae (15. mars) 44. f. Kr. Skal han til og med ha sendt sin vaktstyrke bort
og gått alene til møtet med sine mordere. Man kan si mye om Cæsar, men
naiv var han neppe og her var han i enhver forstand på hjemmebane. En psykiater (Harold Bursztajn, Harvard Magazine 2003) har derfor ventilert at
Cæsar nettopp fordi han forstod at han var alvorlig syk oppsøkte døden under
heroiske omstendigheter. ”Han hadde oppnådd alt, nå ville han også bli udødelig”. På mer enn to tusen års avstand må man vel kunne si at han i så fall
lyktes. Om hans mulige nevrologiske lidelser kan ha fått avgjørende betydning for Romerrikets historie får imidlertid stå ubesvart i denne omgang. Det
må mer forskning til!
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Nevrolitterær quiz nr. 13

?

Nevrolitterær quiz nr. 14

Svaret på Ragnar Stiens nøtt om forfatteren som selv fikk diagnosen hjernetumor,
og som gjennomgikk en omfattende utredning ved Queen Square inkludert luftencephalografi, men uten at de fant noe galt med hjernen hans, var Anthony Burgess.
Oppgaven var nok ikke av de letteste, for det gikk lengre tid mellom hvert riktige
mottatt svar enn det pleier å gjøre.
Klart raskest denne gang var Ragnar Solhoff, som skriver:
Axonet er mottatt og jeg har kastet meg over Nevrolitterær quiz nr 13: Hovedpersonen
må være PhD Edwin Spindrift i "The Doctor is Sick" av Anthony Burgess
Og han hadde selvfølgelig helt rett!
Her er de seks første med riktige svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ragnar Solhoff
Ole Morten Rønning
Per Selnes
Kristin Varhaug
Siri Rydning
Vibeke Svanevik

Varme gratulasjoner til vinnerne!
ed red
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Ragnar Solhoff var førstemann til å lete
opp riktig svar

?

«Hvorfor er jeg på sykehus?
Skal vi ta det senere?
Nei.
Ok. Du…ble litt syk.
Hva slags syk?
Vi måtte bryte opp døren til badet.
Javel.
Du lå på gulvet med buksa på knærne.
Ok.
Tannbørsten min var nedsølt med en
av dine … kroppsvæsker.
Var den det?
Ja.
Det beklager jeg.
Ja.
Det må du unnskylde.
Ja.
Jeg skal kjøpe en ny tannbørste til deg.
Ikke tenk på det.
I hvert fall et nytt tannbørstehode.
Jada.
Jeg skal gjøre det den dag i dag.
Takk. Det så ut som om det hadde gått
voldsomt for seg?
I starten var det teater.
Ja, det så jeg.
Leste du det?
Ja.
Var det teater?
I begynnelsen.
Og så sluttet det å være teater?

Det kan man si. Legen sier at du fikk
et drypp.
Et drypp?
Ja. Altså en midlertidig forstyrrelse av
hjernens funksjon.
Takk, jeg vet hva et drypp er.
Legen sier det kan skje med hvem
som helst under sterke påkjenninger.
Ok.
Det er visstnok fin igjen nå. Du kan
bli med hjem. Men legen sier du
bør slutte å røyke.
Nei.
Jo, det sier han.
Man skal ikke høre på leger.
Neida.
Jeg er litt stolt av at jeg fikk et drypp.
Ok.
Drypp er teater.
Jada.»
Arnulf Hestnes har sendt inn denne oppgaven fra en kjent norsk samtidsforfatter.
Wikipedia skriver om ham at han er en
norsk romanforfatter, oversetter, filmmanusforfatter og filmkritiker. Han har tidligere jobbet på en psykiatrisk klinikk og
har vært frilanser i Adresseavisen.
Som vanlig: Stor heder, ære og hyggelig
omtale til de første som sender navn på
forfatter og roman til Axonets redaktør:
espen.dietrichs@medisin.uio.no

ed red
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Vi gratulerer

Bendik S. Winsvold, som 24. januar forsvarte sin avhandling «Migraine
and cardiovascular disease. Genetic and epidemiological aspects» for
graden PhD ved Universitetet i Oslo.

Arnstein Tveiten, som 29/11 disputerte for graden PhD ved Universitetet
i Bergen over avhandlingen "Intracerebral hemorrhage in southern Norway
- a study of incidence and outcome".

Fra venstre Ole Andreassen (fungerende Dekanus), John-Anker Zwart (hovedveileder),
doktoranden og Benedicte Lie (3. opponent).
Fra venstre: Fungerende Dekanus Nils Erik Gilhus, 2. oponent Elisabeth Zia, doktoranden,
1. oponent Ole Morten Rønning og 3. opponent Christian Helland. Hovedveileder var
Halvor Næss, medveiledere Unn Ljøstad og Åse Mygland.

Bendik S. Winsvold igjen, som mottager av
Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog
for året 2013.

Bendik S. Winsvold nok en gang, som ble
hedret med pris for en av de beste artiklene
fra Oslo universitetssykehus i 2013.
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