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Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
Nevrodagene var tilbake i
Ingeniørenes Hus, med full sal

Redaktørens
hjørne
- eller tanker fra trikken
Hvor mange nevrologer trenger vi i Norge? Og hvordan skal nevrologiske problemstillinger i fremtiden deles mellom fastleger og spesialister? Dette er et viktig spørsmål som har betydning for hvordan vi skal planlegge utdanningskapasiteten, og som
må avklares før det har gått for lang tid. Befolkningstallet er stadig økende, og andelen
eldre stiger. Nevrologiske sykdommer vil derfor utgjøre et stadig større samfunnsproblem. Nå er vi selvfølgelig ikke så dårlig stilt i Norge. Som norsk representant i
World Federation of Neurology konfronteres jeg også med land som ikke har én
eneste nevrolog. Men vi kan ikke bruke det som mal for vårt eget helsevesen. Mange
fastleger synes nevrologi er vanskelig og føler behov for spesialisthjelp. Og samtidig
sliter vi til daglig med lange ventelister på nevrologiske tjenester og overbelegg på
nevrologiske avdelinger. Mange pasienter med nevrologiske sykdommer blir lagt
på andre avdelinger uten nevrologisk kompetanse. Det er derfor naturlig at NNF
engasjerer seg i dette, og at slike problemstillinger er sentrale i foreningens nye
generalplan. Men hvis vi skal få en nevrologisk spesialisttjeneste i fremtiden som er
dimensjonert slik vi mener den bør være, er det ikke nok å overlate ansvaret til
enkeltpersoner i foreningen. Der er viktig at vi alle engasjerer oss, for det er lite
sannsynlig at kolleger utenfor våre egne rekker vil kjempe for vår sak.
Nå er det selvfølgelig slik at alle spesialister gjerne kjemper for sin egen spesialitet.
Og denne profesjonskampen kan ofte være preget vel så mye av emosjoner som av
rasjonelle betraktninger. Det er mange variabler som påvirker medisinens utvikling.
Ny kunnskap, nye diagnostiske og terapeutiske muligheter, endringer i folkehelse,
befolknings- og alderssammensetning, samt politikernes beslutninger om offentlige
helsetjenester, vil alle kunne endre behovene for forskjellige typer spesialisttjenester.
Jeg tror nevrologi er en av de spesialitetene som ekspanderer – og vil ekspandere mest. Både basalkunnskapen om nervesystemet og forståelsen av patofysiologien
bak nevrologiske tilstander er i rivende utvikling. Diagnostisk og terapeutisk har vi
mange flere muligheter enn for bare få år siden, og dette har gitt oss et helt annen
handlingsrom, parallelt med at antallet pasienter med nevrologiske sykdommer har
økt og fortsatt vil øke. Men burde det ikke da gå an å gjøre endringer i helsetilbudet
for å gjenspeile behovet? Selv denne oppfatningen er åpenbart kontroversiell!
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For ti år siden ble jeg spurt om å skrive en lederartikkel til Legeforeningens tidsskrift. Der skrev jeg blant annet: «Burde vi ikke da ha råd til et dynamisk helsevesen,
der endringer i befolkningsgrunnlag, sykdomspanorama og medisinske nyvinninger
gjenspeiles i helsevesenets oppbygning? Det er mitt bestemte inntrykk at etterspørselen etter forskjellige spesialisttjenester har endret seg over tid.». Men disse uttalelsene ble betraktet som uegnede i en lederartikkel, og de ble i stedet publisert som
en personlig kommentar - bakerst i bladet (Tidsskr Nor Legeforen 2004; 124:1552).
Noe av det samme opplevde Gunnar Bovim og jeg da vi på vegne av NNF noen år
tidligere prøvde å markedsføre nevrologi som turnusfag. Tilstander som slag,
migrene, isjias, demens, polynevropati og krampeanfall er så hyppige at alle leger
burde vite litt om hvordan de håndteres. Likevel ønsket ikke Legeforeningen å anbefale nevrologi som et firemåneders alternativ i turnus.
Og slik må vi vel bare innse at det er: Ønsker vi å styrke nevrologiens posisjon blant
medisinske spesialiteter, er det vi selv som må gjøre en innsats!
Espen Dietrichs
espen.dietrichs@medisin.uio.no

ADVOKAT ROLF SANBERG REBERG OG ELLEN MARIE
REBERGS LEGAT TIL FORSKNING AV PARKINSONS
SYKDOM SKAL I 2014 DELE UT LEGATPORSJONER PÅ
TIL SAMMEN INNTIL KR. 200.000,-.
Formålet lyder bl.a. ”Legatets midler skal anvendes til forskning av Parkinsons
sykdom”. Forskningsprosjektene må utarbeides og gjennomføres ved nevrologisk klinikk og/eller universitetsinstitutt. Legatet tar i første rekke sikte på å
støtte større forskningsprosjekter. Støtte over flere år kan komme på tale.
Søknader om bidrag fra legatet må angi et spesifisert kostnadsoverslag over det
aktuelle forskningsprosjektet. Navnet på prosjektets øverste ansvarlige leder
skal oppgis. Etter fullførelse av et prosjekt skal det utarbeides en rapport med
en kortfattet beskrivelse av forskningsarbeidet, som stiles til legatet styre.
Tildelte legatporsjoner utbetales innen utgangen av desember måned 2014.
Søknad om legatmidler sendes elektronisk innen 15. september 2014 til:
Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom v/ Advokat Jens E. Rynning.
jensemil.rynning@getmail.no
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Leder’n har ordet
Kjære kolleger!
Det er med glede og ydmykhet jeg tar over ledervervet etter Are Brean som har gjort
en imponerende innsats for NNF gjennom 10 år i styret, de siste 4 år som leder. Han
har ledet foreningen stødig og klokt og markert nevrologien i det offentlige rom på
en elegant måte. De øvrige medlemmene som har gått ut av styret; Jana Midelfart
Hoff, Mats Fredriksen og Gry Klevan fortjener også ekstra honnør for meget solid
styrearbeid.
Det nye styret vil fortsette arbeidet med å styrke nevrologien og fremme fagets posisjon i helsevesenet, legeforeningen og mot helsemyndigheter og opinion. Et viktig
dokument for det videre arbeidet i NNF er den nye generalplanen som er utarbeidet
av en bredt sammensatt komité utnevnt på årsmøtet i fjor. Under ledelse av Lasse
Pihlstrøm har komiteen lagt ned betydelig innsats og laget en solid plan som staker
ut kursen videre. En rekke medlemmer har kommet med innspill, og planen er i
skrivende stund i ferd med å ferdigstilles.
Nevrodagene var meget godt besøkt også i år. Det var høyt faglig nivå på presentasjonene og god pressedekning med omtale i media gjennom hele uken. Ett av høydepunktene var utvilsomt kasustikkonkurransen med 6 unge presentatører der Kaja
Beate Nyquist fra Lillehammer gikk av med seieren i tett konkurranse med flere. En
annen ung nevrolog som utmerket seg var Marion Boldingh fra OUS som fikk prisen
for beste presentasjon. Begge er omtalt annet sted i dette nummeret. I lokalene på
Ingeniørenes Hus var det i år for første gang kunstutstilling med maleriutstillingen
”Nevroner” av nevrolog Halfdan Kierulf. Halfdan Kierulf har i mange år beriket nevrologmiljøet med mange kulturelle og litterære innslag og ble utnevnt som æresmedlem i NNF under årsmøtet. Supplementsutgaven med artikler fra sentrale tema fra
Nevrodagene vil i år bli publisert i European Journal of Neurology med Kjell-Morten
Myhr, Sigrid Svalheim og Lars Jacob Stovner som redaktører.
Kvalitetsutvalget laget i år 8. utgave av akuttveilederen som ble delt ut på Nevrodagene. Nærmere 1500 eksemplarer forsvant i løpet av uken, og det blir trykket opp
flere eksemplarer. Du kan henvende deg til Finn Rasmussen (epost: uxfira@oushf.no) dersom du har behov for flere eksemplarer til din avdeling. Kvalitetsutvalget
har hatt meget stabil sammensetning lenge, men som kjent på årsmøtet gikk
Guttorm Eldøen fra Molde Ragnar Solhoff fra Arendal av år i år. Guttorm har vært
leder av komiteen i hele 12 år. Styret er meget takknemlig for det viktige arbeidet
som Guttorm og Ragnar og resten av kvalitetsutvalget har gjort. Unn Ljøstad og Åse
Mygland fortsetter og har fått med Jone Owe fra Haukeland universitetssykehus som
leder og Finn Rasmussen fra OUS Ullevål.

»5

Joint Congress i Istanbul er nettopp arrangert. På generalforsamlingen der 45 nasjonale delegater fra EFNS og 45 individuelle delegater fra ENS deltok ble den formelle
beslutningen om å slå sammen EFNS og ENS tatt. European Academy of Neurology
(EAN) ble grunnlagt som organisasjon for om lag 19 000 nevrologer. EANs første
president blir Günther Deuschl fra Kiel, som mange vil kjenne som en nestor innen
bevegelsesforstyrrelser. Franz Fazekas fra Graz ble valgt som visepresident. Det var
også valg til de øvrige 5 plassene i EAN-styret. Etter en spennende avstemning ble
Per Soelberg Sørensen fra Danmark, Marianne de Visser fra Nederland, Didier Leys
fra Frankrike, David Voduš fra Slovenia samt Antionio Federice fra Italia valgt. Det er
en historisk begivenhet at de to europeiske nevrologiforeningene EFNS og ENS
samles etter en rekke års gradvis tilnærming. De viktigste hovedmålene til EAN er å
styrke nevrologisk helsetilbud, utdanning og forskning i deltakerlandene. EAN vil
jobbe for å øke fokuset på nevrologiske sykdommer i samfunnet og forsterke samarbeid mellom medlemslandene, men også globalt og med relevante organisasjoner.
Det var på tide at kreftene i EFNS og ENS nå kan forenes. Sammenslåingen vil være
en styrke for europeisk nevrologi. Forhåpentligvis vil samarbeidet i EAN også kunne
i positive ringvirkninger i deltakerlandene med de største samfunnsmessige utfordringene. Det er mye som skal etableres og nye veier gås i den nye organisasjonen.
Nils Erik Gilhus har gjort en solid jobb i ledelsen i EFNS i mange år, de senere i årene
i programkomiteen og blir forhåpentligvis med videre. Komiteen har laget programmet for neste kongress Berlin 20.-23. juni 2015 som blir den første EAN-kongressen.

Nevrolognytt
Priser og stipender under Nevrodagene 2014
Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under årets
Nevrodager. Axonet gratulerer alle vinnere!

Monrad-Krohns pris

Det var god norsk deltakelse selv om det nok var færre delegater enn vanlig. Kolleger
fra OUS, HUS og Telemark sentralsykehus med Geir J. Braathen, Iselin Wedding,
Aliona Nacu, Simone Reiter, Marte H. Bjørk, Gro Owren Nygaard og Pål Berg
Hansen sørget til sammen for 10 presentasjoner fra Norge som dekket både tournament, muntlige sesjoner, eposter- og ordinære postersesjoner. Geir Julius Braathen,
Kjell Morten Myhr og Nils Erik Gilhus ledet også flere sesjoner.
Fagpanelene og underutvalgene i EFNS og videre EAN er sentrale både for kongressprogrammet, retningslinjer, utdanningsopplegg og setter ned viktige arbeidsgrupper
eller peker ut fagpersoner til disse. Fagpanelene dekker hele nevrologien og består av
fageksperter utnevnt av de nasjonale nevrologiske foreningene. Hvert land kan ha et
medlem i hver gruppe og mange norske bidrar solid i en rekke av panelene. Jeg vil
oppfordre paneldeltakere til å komme med programforslag for EAN i København
2016 som inkluderer norske foredragsholdere.
I tillegg til de internasjonale møtene er det behov for rene norske møtearenaer. Neste
år blir det en ekstra god anledning med vårmøte i Bodø i månedsskiftet 29.-30 mai.
Hold av datoen og sikre deg et vakkert våreventyr i Bodø neste år!
Beste hilsen
Anne Hege
Monrad-Krohns pris er den høyeste av æresbevisningene under Nevrodagene.
Her får Per Soelberg Sørensen prisen overrakt av Leif Gjerstad (til høyre)
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Kasuistikkonkurransen

Kaja Beate Nyquist vant den spennende kasuistikkonkurransen. Are Brean overrakte førsteprisen.

Biogen-prisen

Novartis' forskningsstipend

Novartis' forskningsstipend innen MS ble tildelt Gro Nygaard, Anne Britt Skaar og Stig Wergeland. Her er
stipendvinnerne flankert av Trygve Holmøy fra stipendkomitéen (til venstre) og Frank Søgaard fra Novartis

Pris for beste frie faglige
innlegg til Marion Boldingh
Norsk Nevrologisk Forenings pris for beste frie faglige innlegg
under Nevrodagene 2014 har gått til Marion Boldingh, Oslo
Universitets-sykehus, for innlegget «Kan infeksjon trigge myasthenia gravis? Resultater fra en populasjonsbasert studie av
840 pasienter»
Infeksjoner kan trolig være utløsende faktorer for mange autoimmune sykdommer ved at immunreaksjonen endres til å angripe eget vev. For Myastenia gravis (MG) er det utallige kliniske kasuistikker om
Epstein Barr virus (EBV) og herpesinfeksjoner i relasjon til MG. Det er også funnet tymuspatologi hos
enkelte pasienter forenlig med gjennomgått EBV og Herpes virusinfeksjon. Likevel er det ingen sikre
bevis på at infeksjoner spiller en vesentlig rolle i patogenesen til MG pasienter i epidemiologiske studier.
Forfatterne har gjennomført en tverrsnittstudie som inkluderte 1161 MG pasienter fra to forskjellige
land. De ble bedt om å rapportere enhver faktor som de selv assosierte med starten av MG-sykdommen ved hjelp av et validert spørreskjema. 870 pasienter besvarte spørreskjemaet. Resultatene tyder
på at pasienter sjelden setter en infeksjon i sammenheng med sin myasteni, og at infeksjon sannsynligvis sjelden er årsak til symptomstart av MG.
Angelina Maniaol og Chantal Tallaksen var medforfattere til innlegget, som også hadde 3 medforfattere fra Nederland.

Biogen-stipendene ble tildelt Tone Berge fra Oslo universitetssykehus (til høyre) og Eystein Oveland fra Universitetet
i Bergen. Kristin Nyberg fra Biogen-Idec (til venstre) og komitéleder Astrid Edland foretok utdelingen.
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NNFs pris for beste frie faglige innlegg belønnes med kr 5000. Den velges ut på basis av spennende
faglig innhold, originalitet og god presentasjon. NNFs styre er priskomité.
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Glimt fra Nevrodagene 2014

Nevrodagene var tilbake i Ingeniørenes Hus
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Glimt fra Nevrodagene 2014

Anastasia Lorentzen

Angelina Maniaol

Angelina Sergeeva og ordstyrer Lasse Pihlstrøm

Erik Thortveit og ordstyrer Jana Midelfart Hoff

Hanne Marie Bøe Lunde

Ingrid Bjørnå
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Glimt fra Nevrodagene 2014

Nytt ScandMODIS spesialistkurs i bevegelsesforstyrrelser
Lunsj

På annet sted i dette nummer av Axonet beskriver noen av de norske deltagerne sine erfaringer fra ScandMODIS’ spesialistkurs i bevegelsesforstyrrelser. Nå foreligger det planer om å prøve å lage en ny kursomgang. Kurset
er ment å dekke de fleste sentrale temaer innen feltet «movement disorders».
Hver bolk er på 2-3 dager. Her er litt informasjon:
• Sproget på kurserne er skandinavisk med engelske slides
• Målgruppen er nyuddannede speciallæger med ønske om at
subspecialisere indenfor bevægeforstyrrelser
Kursus 1: Stockholm uge 5 2015
Kursus 2: Bispebjerg uge 39 2015
Kursus 3: Århus uge 5 2016
Kursus 4: Oslo uge 39 2016
Kursus 5: Lund uge 5 2017
Kursus 6: Göteborg uge 39 2017

Lunsj

Formålet med specialist uddannelsen i bevægeforstyrrelser er at sikre en bedre
uddannelse inden for subspecialet i de skandinaviske lande.
Kursusdeltagerne forventes efter endt kursusforløb at kunne varetage specialist
funktion på højt specialiserede afdelinger for bevægeforstyrrelser, eller være ansvarlige for subspecialet på den ikke højt specialiserede afdeling.
Interesserte fra Norge kan kontakte ScandMODIS ved Espen Dietrichs for
nærmere informasjon på: espen.dietrichs@medisin.uio.no. Vi gjør oppmerksom
på at hver enkelt deltager fra Norge selv må ordne med finansiering av reise og
opphold til alle seks deler av kurset, siden verken NorMODIS eller ScandMODIS
har egen økonomi.
Twitter har gjort sitt inntog på Nevrodagene - med løpende kommunikasjon
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Yngste deltager på poster-sesjonen
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Glimt fra Nevrodagene 2014

Margrethe Raspotnig

Marte Wendel Gustavsen

Anne Marit Solheim

Astrid Hornslien

Mirza Jusufovic

På l Berg Hansen

Christoffer Strandly

Inger Marie Skogseid

Stine Knudsen

A
̊ slaug Rudjord Lorentzen

Jan Petter Larsen

Joan Crespi Vidal
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Glimt fra Årsfesten 2014

Fabry
Tidlig diagnose er viktig

X Lysosomal avleiringssykdom1
X Skyldes mangel på enzymet ␣-galaktosidase A (␣-GAL)1
X Rammer nyre, hjerte og hjerne1
X Kan behandles med Fabrazyme2

FABRAZYME® (agalsidase beta)
ATC-n.: A16A B04
PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg og 35 mg: Hvert
hetteglass inneh.: Agalsidase beta 5 mg, resp. 35 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat og dinatrium fosfatheptahydrat. Styrke etter rekonstituering er 5 mg/ml.
Indikasjoner: Langsiktig enzymsubstitusjonsterapi hos pasienter med diagnose Fabrys
sykdom (އ-galaktosidase A-mangel). Indisert til voksne, barn og ungdom t8 år. Dosering:
Skal overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Fabrys sykdom eller
andre nedarvede metabolske sykdommer. Anbefalt dose: Voksne, ungdom og barn t8 år: 1
mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang hver 2. uke. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon:
Ikke utført studier hos denne pasientgruppen. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke nødvendig med
dosejustering. Barn d7 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist.
Eldre >65 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist.Tilberedning:
Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter umiddelbart med
9 mg/ml natriumkloridoppløsning før infusjon. Fortynnet oppløsning bør administreres
gjennom et 0,2 µm in-line filter for å fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig
for rekonstituering, fortynning og administrering. Administrering: I.v. infusjon. Initial
infusjonshastighet skal ikke overstige 0,25 mg/minutt (15 mg/time). Kan økes gradvis ved
påfølgende infusjoner når pasientens toleranse er fastslått. Hjemmeinfusjon: Kan vurderes/
anbefales dersom infusjonene tåles godt. Ved bivirkninger ved hjemmeinfusjon skal
infusjonen stanses og tilsyn utføres av helsepersonell. Påfølgende infusjoner bør kanskje
skje på sykehus. Dose og infusjonshastighet må være konstant ved hjemmeinfusjon,
og kun endres ved overvåkning av helsepersonell. Kontraindikasjoner: Livstruende
overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: De fleste
pasientene med liten eller gjenværende enzymaktivitet utvikler IgG antistoffer til agalsidase
beta, vanligvis innen 3 måneder etter første infusjon. Pasienter med slike antistoffer har en
større risiko for å få infusjonsrelaterte reaksjoner og må behandles med forsiktighet ved ny
behandling. Antistoffstatus må monitoreres regelmessig. 67% får minst 1 infusjonsrelatert
reaksjon og frekvens reduseres over tid. Ved milde/moderate infusjonsrelaterte reaksjoner
kan behandling fortsette dersom infusjonshastigheten reduseres og antihistaminer,
paracetamol, ibuprofen og/eller kortikosteroider administreres før behandling. IgE-antistoffer
er påvist hos et begrenset antall pasienter. Ved alvorlige allergiske eller anafylaktoide
reaksjoner må umiddelbar seponering vurderes og standard akuttbehandling må følges.
Effekt på nyrer kan være begrenset ved fremskreden nyresykdom. Bivirkninger som
svimmelhet, søvnighet, vertigo og synkope kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Interaksjoner: Må ikke administreres sammen med klorokin, amiodaron, monobenzon
eller gentamicin pga. teoretisk fare for hemmet intracellulær އ-galaktosidaseaktivitet.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke klarlagt. Skal kun brukes under graviditet

hvis strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Går over. Amming anbefales ikke.
Bivirkninger: Alvorlighetsgraden er for det meste mild til moderat. Svært vanlige (t1/10):
Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Nevrologiske: Hodepine, parestesi. Øvrige: Frysninger,
pyreksi, kuldefølelse. Vanlige (t1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte,
smerte øverst i abdomen, abdominalt ubehag, mageubehag, oral hypoestesi, diaré. Hjerte/
kar: Rødming, hypertensjon, pallor, hypotensjon, hetetokter, takykardi, palpitasjoner,
bradykardi. Hud: Pruritus, urticaria, utslett, erytem, generell pruritus, angionevrotisk
ødem, hevelse i ansiktet, makulopapulært utslett. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier:
Dyspné, nasal kongestion, tett hals, hiving etter pusten, hoste, forverret dyspné. Muskelskjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene, myalgi, ryggsmerter, muskelkramper, artralgi,
muskelspenning, stivhet i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet, somnolens,
hypoestesi, sviende følelse, letargi, synkope. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Økt lakrimasjon.
Øvrige: Tretthet, ubehag i brystet, varmefølelse, perifert ødem, smerte, asteni, brystsmerte,
ansiktsødem, hypertermi. Mindre vanlige (t1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi,
dysfagi. Hjerte/kar: Sinus bradykardi, perifer kuldefølelse. Hud: Livedo reticularis,
erytematøst utslett, pruritisk utslett, misfarget hud, ubehag i huden. Infeksiøse: Rhinitt.
Luftveier: Bronkospasme, faryngolaryngeal smerte, rhinoré, takypné, kongestion i øvre
luftveier. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i muskler og skjelett. Nevrologiske: Hyperestesi,
tremor. Øre: Aurikulær hevelse, smerte i øret. Øye: Øyepruritus, okulær hyperemi. Øvrige:
Varme og kuldefølelse, influensalignende sykdom, smerte, reaksjon og trombose på
infusjonsstedet, malaise, ødem. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Leukocytoklastisk
vaskulitt. Immunsystemet: Anafylaktoid reaksjon. Luftveier: Hypoksi. Undersøkelse:
Nedsatt oksygenmetning. Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant އ-galaktosidase
A med aminosyresekvens identisk med det naturlige enzymet. Virkningsmekanisme:
Gjenoppretter enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat
(GL-3). Absorpsjon: Fjernes raskt fra sirkulasjonen ved opptak i lysosomer i vaskulære
endotel- og parenkymceller. Halveringstid: Ved doser på 0,3 mg/kg, 1 mg/kg og 3 mg/kg var
eliminasjonshalveringstiden doseavhengig og varierte fra 45-100 minutter. Metabolisme:
Degraderes via peptidhydrolyse. I.v. injeksjon av agalsidase beta 1 mg/kg 2 ganger pr. uke til
voksne (infusjonstid ca. 300 minutter) ga gjennomsnittlig Cmax 2000-3500 ng/ml, AUCinf 370780 µg/ml/minutt, Vss 8,3-40,8 liter, plasmaclearance 119-345 ml/minutt og gjennomsnittlig
eliminasjonshalveringstid 80-120 minutter. Oppbevaring og holdbarhet: Rekonstituert
oppløsning kan ikke lagres. Fortynnet oppløsning kan oppbevares i inntil 24 timer ved 2-8°C.
Sist endret: 16.01.2013 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV: 22.11.2011
PRISER OG PAKNINGER: Fabrazyme® 5 mg: 5078,70kr; Fabrazyme® 35 mg: 33987,50kr.

Referanser:
1. Zarate Y, Hopkin R, Fabry’s disease, Lancet 2008; 372: 1427-35
2. Fabrazyme SPC 22.11.2011
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Pompe

Mange norske presentasjoner
på slagkongress.

Tidlig diagnose er viktig
Maria Carlsson og Anne M Vangen-Lønne

Else Charlotte Sandset

X Lysosomal avleiringssykdom1
X Skyldes mangel på enzymet sur alfa glukosidase (GAA)1
X Gir primært proksimal muskelsvakhet og respirasjonssvikt1
X Kan behandles med Myozyme2
X Tidlig behandling kan bremse videre sykdomsprogresjon og organskade1
Enzym
ATC-nr.: A16A B07
PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.:
Alglukosidase alfa 50 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfathept
ahydrat, polysorbat 80. Indikasjoner: Langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med en
bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel). Indisert hos voksne og
pediatriske pasienter i alle aldre. Dosering: Behandling overvåkes av lege med erfaring i behandling av
pasienter med Pompes sykdom eller andre arvelige metabolske eller nevromuskulære sykdommer.
Anbefalt dosering er 20 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang annenhver uke. Behandlingsrespons må
rutinemessig evalueres basert på sykdommens kliniske manifestasjoner. Spesielle pasientgrupper:
Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke anbefalt pga. manglende data om sikkerhet og effekt. Tilberedning:
Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter umiddelbart med natriumklorid 9
mg/ml infusjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal administreres gjennom et 0,2 µm «in-line»-filter for å
fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstitusjon, fortynning og administrering.
Administrering: I.v. infusjon. Administreres trinnvis. Innledende infusjonshastighet på 1 mg/kg/time
anbefales. Kan økes gradvis med 2 mg/kg/time hvert 30. minutt dersom det ikke er tegn til
infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) til maks. 7 mg/kg/time nås. Kontraindikasjoner: Livstruende
overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for noen av innholdsstoffene, når reintroduksjon var mislykket.
Forsiktighetsregler: Alvorlige og livstruende anafylaktiske reaksjoner, inkl. sjokk, er sett ved sykdom i
svært ung alder og ved sent oppstått sykdom. Umiddelbar seponering må da vurderes og relevant
medisinsk behandling igangsettes. Relevante medisinske støttetiltak, inkl. utstyr for hjerte- og
lungeredning, må være tilgjengelig ved administrering. Gjeldende medisinske standarder for akutt
behandling av anafylaktiske reaksjoner må overholdes. Klinisk status må vurderes nøye før
administrering og pasienter overvåkes nøye. Tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige
immunologiske reaksjoner skal rapporteres til firmaet. Svært unge pasienter behandlet med en høyere
dose (40 mg/kg) har tendens til flere symptomer ved utvikling av IRR. Pasienter som får sykdommen i
svært ung alder, og som utvikler høye IgG-antistofftitere, har høyere risiko for hyppigere IRR. Ved akutt
sykdom (f.eks. lungebetennelse, sepsis) på infusjonstidspunktet, er faren for IRR større. Pasienter som
har opplevd IRR (spesielt anafylaktiske reaksjoner) må behandles med forsiktighet ved ny tilførsel. Milde
og forbigående reaksjoner krever kanskje ikke medisinsk behandling eller seponering. Reduksjon av
infusjonshastighet, midlertidig avbrutt infusjon, eller premedisinering med orale antihistaminer og/eller
antipyretika og/eller kortikosteroider, har effektivt kontrollert de fleste reaksjoner. IRR kan oppstå under
eller inntil 2 timer etter infusjon, og er mer sannsynlige ved høy infusjonshastighet. Ved fremskreden
Pompes sykdom kan risiko for alvorlige komplikasjoner være høyere og krever nøye monitorering. De
fleste pasientene utvikler IgG antistoffer mot alglukosidase, vanligvis innen 3 måneder etter påbegynt
behandling. Antistoff-titere bør kontrolleres regelmessig. Pasienter som utvikler IgE antistoffer ser ut til
å ha høyere risiko for å få IRR ved ny administrering og skal derfor kontrolleres spesielt nøye. Vellykket
reintroduksjon er sett ved administrering med en lavere infusjonshastighet og lavere innledende doser.
Nefrotisk syndrom er observert, nyrebiopsi viste oppsamling av immunkomplekser. Regelmessige
urinprøver anbefales hos pasienter med høye IgG-antistofftitere. Pasienten skal overvåkes mhp. tegn og
symptomer på systemiske immunmedierte reaksjoner som omfatter hud og andre organer under
behandling. Hvis immunmedierte reaksjoner oppstår bør seponering vurderes og passende medisinsk
behandling innledes. Risiko og fordeler ved readministrering etter en immunmediert reaksjon bør
vurderes. Hos noen pasienter har reintroduksjon vært vellykket og de har fortsatt å motta alglukosidase
alfa under tett klinisk tilsyn. Pasienter med Pompes sykdom har risiko for å få luftveisinfeksjoner pga.
den progressive effekten av sykdommen på de respiratoriske musklene. Utprøving av administrering av
immunsuppressive legemidler hos et lite antall pasienter er blitt utført i et forsøk på å redusere eller
hindre utvikling av antistoffer mot alglukosidase alfa. Fatale og livstruende luftveisinfeksjoner ble
observert hos noen av disse pasientene. Behandling av pasienter med Pompes sykdom med
immunsuppressive midler kan øke risikoen for å utvikle alvorlige luftveisinfeksjoner ytterligere, og
årvåkenhet anbefales. Svimmelhet er rapportert på infusjonsdagen, og kan påvirke evnen til å kjøre bil
og bruke maskiner. Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke utført. Alglukosidase alfa er et

rekombinant humant protein, og er derfor en usannsynlig kandidat for cytokrom P-450-medierte
legemiddelinteraksjoner. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Overgang i placenta er ukjent.
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Må ikke brukes ved graviditet med mindre det er
strengt nødvendig. Amming: Kan skilles ut i morsmelk. Amming frarådes under behandling.
Bivirkninger: Bivirkningsfrekvenser er basert på behandling av et lavt antall pasienter. Tidlig oppstått
sykdom: Svært vanlige (t1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Takykardi, rødming. Hud:
Urticaria, utslett. Luftveier: Takypné, hoste. Undersøkelser: Nedsatt oksygenmetning. Øvrige: Pyreksi.
Vanlige (t1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Brekninger, kvalme. Hjerte/kar: Cyanose, hypertensjon,
pallor. Hud: Erytem, utslett (makuløst, papuløst, makulopapulært), pruritus. Nevrologiske: Tremor.
Psykiske: Agitasjon. Undersøkelser: Økt hjerterytme, økt blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øvrige:
Irritabilitet, frysninger. Sent oppstått sykdom: Vanlige (t1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré,
oppkast, kvalme. Hjerte/kar: Rødming. Hud: Urticaria, papuløst utslett, pruritus, hyperhidrose.
Immunsystemet: Overfølsomhet. Luftveier: Fortetninger i hals. Muskel-skjelettsystemet:
Muskelspasmer, muskelsammentrekninger, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesier, hodepine.
Undersøkelser: Økt blodtrykk. Øvrige: Pyreksi, ubehag i brystet, perifert ødem, lokale hevelser, fatigue,
varmefølelse. I tillegg er følgende sett ved både tidlig og sent oppstått sykdom: Svært sjeldne (<1/10
000), ukjent: Gastrointestinale: Magesmerter, brekninger. Hjerte/kar: Hjertestans, bradykardi, takykardi,
cyanose, hypertensjon, hypotensjon, vasokonstriksjon, pallor. Hud: Periorbitalt ødem, livedo reticularis,
økt tåredannelse, utslett, erytem, hyperhidrose. Luftveier: Pustestopp, apné, pustevansker,
bronkospasme, hiving etter pusten, farynksødem, dyspné, takypné, fortetninger i hals, stridor, hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Tremor, hodepine. Nyre/urinveier: Nefrotisk syndrom,
proteinuri. Psykiske: Agitasjon, rastløshet. Undersøkelser: Nedsatt oksygenmetning, økt hjerterytme.
Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Brystsmerter, ansiktsødem, varmefølelse, pyreksi, frysninger, ubehag i
brystet, irritabilitet, perifer kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet inkl. smerter. <1% utviklet
anafylaktisk sjokk og/eller hjertestans under infusjonen. Reaksjonene inntraff generelt kort tid etter
infusjonsstart og symptomene var av respiratorisk, kardiovaskulær, ødematøs og/eller kutan art.
Tilbakevendende reaksjoner bestående av influensalignende sykdom eller en kombinasjon av hendelser
som feber, frysninger, myalgi, artralgi, smerte eller utmattelse som opptrer etter infusjon og som
vanligvis varer i noen dager, er observert. Flertallet av pasientene tålte reeksponering for alglukosidase
alfa, enten ved bruk av lavere doser og/eller med forbehandling med antiinflammatoriske midler og/eller
kortikosteroider, og har fortsatt behandlingen under nøye klinisk oppfølging. Noen pasienter med
moderat til alvorlig eller tilbakevendende IRR har testet positivt for alglukosidase alfa-spesifikke IgEantistoff. Nefrotisk syndrom, alvorlige hudreaksjoner, mulig immunmedierte, er sett, inkl. ulcerøse og
nekrotiserende hudlesjoner. Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring. Doser opptil 40 mg/kg er gitt i
kliniske studier. Egenskaper: Klassifisering: Alglukosidase alfa er en rekombinant form av human syrealfaglukosidase. Virkningsmekanisme: Gjenoppretter lysosomal GAA-aktivitet og medfører stabilisering
eller restaurasjon av hjerte- og skjelettmuskelfunksjon (inkl. respirasjonsmuskulatur). Farmakokinetikken
for alglukosidase alfa er ikke tidsavhengig. Absorpsjon: Tidlig oppstått sykdom: Cmax: 178,2-263,7 µg/ml
ved doser på hhv. 20 og 40 mg/kg. AUC for tilsvarende doser varierte i området 977,5-1872,5 µg × time/
ml. Sent oppstått sykdom (ved 20 mg/kg annenhver uke, målt etter 52 uker): Cmax: 370±88 µg/ml. AUC
2700±1000 µg × time/ml. Fordeling: Tidlig oppstått sykdom: Distribusjonsvolum: 66,2 ml/kg. Sent
oppstått sykdom: Distribusjonsvolum: 896±1154 ml/kg. Halveringstid: Tidlig oppstått sykdom:
Plasmahalveringstid: 2-3 timer. Plasmaclearance: 21,4 ml/time/kg. Sent oppstått sykdom: Effektiv
halveringstid: 2,5±0,4 timer. Clearance: 8,2±2,4 ml/time/kg. Oppbevaring og holdbarhet: Bør brukes
umiddelbart etter fortynning. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er imidlertid vist for 24 timer ved 2-8°C når
det oppbevares beskyttet mot lys.
Basert på SPC godkjent av SLV: 18.12.2013
Pakninger og priser: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:
1 stk. (hettegl.) varenr 043015. kr 4696,00
Sist endret: 20.01.2014
Referanser:
1. Ploeg AT, Reuser AJJ. Pompe’s disease. Lancet 2008; 372: 1342-53
2. Myozyme SPC 18.12.2013
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Myozyme «Genzyme»

Mona Skjelland, Christian Lund
og Kristin Evensen

Hver vår har det i en rekke år blitt arrangert blitt
arrangert slagkongress og nevrosonologi-kongress rett etter hverandre. I år var European
Stroke Conference (ESC) i Nice og den 19. europeiske nevrosonologi-konferansen (ESNCH)
i Roma. Forskningsaktiviteten i det norske
slagmiljøet er i stor vekst, og aldri før har det
vært så mange norske presentasjoner på ESC
med om lag 25 presentasjoner fra sykehus i alle
helseregioner. Blant presentasjonene var det
både multisenterstudier, populasjonsbaserte
studier og studier innen prehospital diagnostikk
og avansert bildediagnostikk. Flesteparten av
presentasjonene gikk ut fra nevrologiske avdelinger. På nevrosonologi-kongressen som foregikk rett etter ESC var det også god norsk representasjon både i arrangementskomiteen og
de faglige innleggene.
Takk for tilsendte fotografier fra Ellisiv Mathisen,
Maren Ranhoff Hov, Nicola Logallo, Guttorm Eldøen,
Anjte Sundseth, Marianne Altmann, Bente Thommessen,
Karolina Ryeng Skagen, Mirza Jusufovic, Else Charlotte
Sandset og Anne Hege Aamodt – noen av dem er brukt her.

En kvartett på Masennaplassen, f.v. Marianne Altmann, Antje Sundset, Hege Ihle Hansen og Bente Thommessen
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ScandMODIS' spesialistutdannelse
innen bevegelsesforstyrrelser
I perioden 2011-2013 har Scandinavian Movement Disorder Society arrangert en
etterutdannelse av nevrologer med spesiell interesse for bevegelsesforstyrrelser.
Dette er første gang denne kursserien er blitt arrangert. Fra Norge har fem deltagere
gjennomført alle seks kurs som har blitt holdt i uke 5 og 39 over en treårsperiode.
Deltagere
I Axonet nr 2 – 2010 ble det annonsert et unikt skandinavisk videreutdanningsprogram innen bevegelsesforstyrrelser for yngre spesialister i nevrologi. Siden vi alle
fem gjennom hele karrieren har vært spesielt interessert i disse diagnosene meldte vi
oss på, i håp om å bli valgt ut.
Så da var det bare å søke, poengtere ferdigheter og arbeidsoppgaver innen feltet.
Dersom man bor i Bodø kunne man også spille på distriktshensyn.
Fra hvert skandinavisk land ble syv nevrologer plukket ut, det vil si at vi i starten var
en gruppe på over 20 nevrologer med spesialinteresse for bevegelsesforstyrrelser, de
fleste deltagerne hadde relativt lang klinisk erfaring og delvis også forskningserfaring innen bevegelsesforstyrrelser. Dessverre skrumpet gruppen noe inn og noen nye
kom til. Sammensetningen av den norske gruppen var nevrologer fra Østlandsområdet
og en fra Bodø.

Vi har sett mange pasienter i løpet av kursene. Det har vært spesielt verdifullt å kunne diskutere kasuistikker, ulike diagnoser, behandling og forskning med andre kollegaer. Vi har fått mulighet og tid til å reflektere over egen behandling og også sett at
det er ulike måter å organisere behandlingskjedene.
Kursdeltagernes egne erfaringer og kasuistikker har hatt en stor plass i flere av kursene. Vi har hatt alt fra posterinnlegg til videopresentasjoner for hverandre. Dette har
vært meget lærerrikt. Spesielt godt var møtet i København som innbød til gode diskusjoner og inkluderte mange kasuistikk- presentasjoner.
Powerpoint og rene forelesninger kan bli ensformig og er ikke alltid den mest spennende måten å lære nye ting på. Gruppen bestod av klinikere som samlet hadde mye
kunnskap. Derfor var de gode faglige diskusjonene det mest lærerike for oss alle, i
tillegg til alle pasientmøtene. Spesielt sterke pasientmøter fikk vi på nest siste kurs i
Lund hvor vi blant annet møtte en ung kvinne som hadde gjennomgått en antiNMDA-reseptor-encephalitt. Pårørende fortalte hvordan legene etter mange og
lange utredninger hadde funnet diagnosen og hvor vanskelig pasientforløpet hadde
vært.

Kursene og faglig innhold
Det har totalt blitt arrangert seks kurs; Stockholm, København, Århus, Oslo, Lund
og Gøteborg. Erfarne professorer/overleger har drevet kursene som har vart i 2-3 dager. Hovedvekten har vært på Parkinson sykdom, der hvert kurs har hatt et spesifikt
tema, som Duodopa, apomorfin og DBS, i tillegg til søvnforstyrrelser, autonome
forstyrrelser og psykiatriske symptomer. Innen disse temaene har forelesningene
variert fra basalforskning til svært klinisk rettet undervisning. Vi har fått demonstrert
apomorfinpumper og stimulatorer. I tillegg til Parkinsons sykdom har vi hatt egne
kurs om dystoni, Parkinson-pluss tilstander, tremor, Huntingtons sykdom, ataksier
og atypiske bevegelsesforstyrrelser.
Det har vært spennende å se hvor forskjellig de ulike sykehusene driver sine avdelinger. Relativt overraskende var det å se de ulike tradisjonene vi har for behandling
med tanke på bruk av MAO-B hemmere, dopaminagonister og pumpebehandling.
Danmark har i større grad tradisjon for bruk av apomorfinpumper og i mindre grad
Duodopabehandling, mens Sverige har lang tradisjon og gjort gode studier på bruk
av Duodopabehandling.
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Størsteparten av hele gruppa samlet under siste kurs i Gøteborg i januar 2014.
Kursleder Bjørn Holmberg ytterst til venstre.
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De fortalte svært engasjerende om de ulike fasene av sykdommen som bl.a. inkluderte en rekke bevegelsesforstyrrelser, og hvordan de hadde sittet og våket over datteren i ukesvis.
Vi har også lært en del om genetikk innenfor dette feltet og skjønner mer og mer
hvor vanskelig og overlappende de ulike bevegelsesforstyrrelsene etter hvert er.
Det vi kanskje har savnet på kurset er diskusjoner rundt semiologi. Hva ser vi egentlig? Hvordan klassifiserer vi og hva er denne klassifikasjonen basert på? For eksempel; hvordan klare å skille essensiell tremor fra dyston tremor / myoklon tremor?
Hvordan undersøke øyemotilitet riktig? Hvordan kan vi best mulig få frem pasients
symptomer og finnes det noen undersøkelsesteknikker vi fortsatt ikke kan?
Sosialt
Det faglige programmet har på alle kursene vært tett og stramt, med innhold fra tidlig morgen til seks - syvtiden på ettermiddagen. Det har også vært et poeng å knytte
kontakter med miljøer og kollegaer i de andre landene. Derfor har hvert kurs arrangert i alle fall en felles middag på restaurant. I København spiste vi dansk rugbrød og
sild på ”Den Lille Fede” med dertil snaps og morgenmad påfølgende dag føltes overflødig. Vi har oss norske i mellom hatt livlige diskusjoner og vi synes også vi har
knyttet gode kontakter spesielt med de danske deltagerne. Vi er alle invitert på et
oppfølgingsmøte til Ålborg neste år med spennende faglig og sosialt innhold.
Språk
Språk og språkproblemer har skapt en del diskusjon blant kursdeltagerne. Forutsetningen fra arrangørene var at programmet skal holdes på skandinaviske språk. Det er
et poeng at dette skal være et skandinavisk forum for å knytte faglige kontakter på
tvers av landegrensene, og at dette mest naturlig vil skje om man kan snakke fritt på
morsmålet. Det skorter heller ikke på andre fora innen fagfeltet der en kan benytte
engelsk så mye man lyster.
Foredragene har derfor blitt holdt på svensk, norsk eller dansk. Dette har imidlertid
vært tidvis vanskelig for svenske og danske deltagere, spesielt for de som ikke har et
skandinavisk språk som morsmål. Det har vært et ønske om at vi skulle snakke på
engelsk, og vi har hatt noen fremlegg på engelsk. Da har ikke diskusjonene vært like
livlige.
Det er vel liten tvil om at språkforståelsen over landegrensene blir stadig dårligere,
men øvelse gjør mester, så på de siste kursene har diskusjonene rundt hvilket språk
foredragene skal være på stilnet.
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Fra venstre mot høyre: Jeanette Koht, Theis Ingvaldsen,
Kari Anne Bjørnarå, Volker Solyga, Espen Benjaminsen

Vi har alle hatt stor glede av disse 6 kursene og er takknemlige for at vi ble valgt ut
til dette. Forhåpentligvis vil flere få anledning til dette senere og vi oppfordrer da
yngre kollegaer til å søke. Vi synes vi har blitt litt klokere gjennom disse årene, men
skjønner også hvor stort dette feltet er. Enda mer enn tidligere ser vi viktigheten av å
ha kollegaer og kontakter ved andre sykehus i inn- og utland og setter stor pris på
muligheten til å diskutere behandlingsrutiner, seminologi og pasienter med andre.
Espen Benjaminsen, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø
Jeanette Koht, nevrologisk avdeling, Drammen sykehus
Kari Anne Bjørnarå, nevrologisk avdeling, Drammen sykehus
Volker Solyga, nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Theis Ingvaldsen, nevrologisk avdeling, AHUS
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Foreningssaker
Referat fra årsmøte i Norsk nevrologisk forening
den 12. mars 2014
Sted: Legenes Hus, Oslo
Ordstyrer: Leder i NNF, Are Brean
Referent: Sekretær i NNF, Mats Fredriksen
1. Åpning ved leder Are Brean. Nevrodagene og årsmøtet er i år tilbake i lokalene på
nyrehabiliterte Ingeniørenes Hus slik det ble tilslutning for under årsmøtet i 2013.
2. Innkalling og årsmelding: Det var ingen innvendinger fra de fremmøtte til innkalling eller saksorden til møtet. Årsmelding for 2013 var sendt ut sammen med årsmøte-innkallingen til alle medlemmene. Styrets leder meldte to eventuelt-saker til
dagsorden til orientering; problematikk knyttet til tid for nevrodagene og hjerneuken,
samt betingelser for publisering i Acta Supplementum.
3. Minneord: Det ble holdt minneord over tre avdøde kolleger siden forrige årsmøte:
Maynard Cohen (1920-2014) amerikansk nevrolog, norgesvenn og æresmedlem i
NNF ble minnet i tale ved Johan Aarli; Kristian Lorck (1927-2013) ble minnet i tale
ved Halfdan Kierulf og Ragnar Stien holdt minneord for Per Anstein Stensrud
(1919-2013).
4. Nye nevrologer: Det er gitt 30 nye spesialistgodkjenninger i nevrologi siden forrige årsmøte, hvorav 7 er konverteringer av spesialistgodkjenninger fra andre europeiske land. De er
nevnt i årsmeldingen, og ble gratulert.
Opplysningene er basert på rapportering fra
Helsedirektoratet som har ansvaret for spesialistgodkjenningene.

Avtroppende NNF-leder Are Brean
ledet sitt siste årsmøte
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5. Regnskap og budsjett: Regnskapet for 2013
ble gjennomgått av økonomiansvarlig Kari Anne
Bjørnarå i NNF styret. Det foreløpige regnskapet
gir et årsresultat i balanse. I 2013 var det ikke
overskudd fra Nevrodagene grunnet dels at arrangørkostnadene ble høyere enn foregående år,
og dels at utstillerinntektene var redusert.

NevroNEL som er en kapitalkrevende aktivitet går i balanse ved at alle nevrologiske
avdelinger bidrar.
Forslag til budsjett for 2014 ble presentert. Det legges opp til et stramt budsjett i
balanse. Styret i NNF har på oppfordring fra WFN foreslått at det avsettes en post
som garanterer for inntil kr 100.000,- til studieopphold i Norge innen nevrologi for
nevrologer fra Afrika. WFN velger kandidat og styret i NNF kan formidle kontakt
med egnet avdeling. Budsjettet i sin helhet fikk tilslutning fra de fremmøtte i årsmøtet.
6. Spesialitetskomiteen: Tidligere leder Geir Bråthen refererte fra komiteens arbeider i sin lederperiode frem til utgangen av 2013. Helsedirektoratet har anmodet
Spesialitetskomiteen om å uttale seg i seks av 30 saker (20%) med godkjenning av
nye spesialister i nevrologi.
Komiteen godkjenner utdanningskurs for leger i utdanning. Komiteen har opprettet et
eget kursutvalg for å planlegge og koordinere kurser i spesialistutdanningen. De håper
ved dette å oppnå bedre tilgang til aktuelle og obligatoriske kurs for leger i utdanningsstillinger slik at dette ikke forsinker progresjonen i utdanningsløpet til den enkelte.
Spesialitetskomiteen godkjenner gruppestatus på de enkelte utdanningsstedene og
foretar regelmessige besøk til de enkelte avdelingene. Gjennomgående er inntrykket
at internundervisning og supervisjon fungerer i sengepostene, men at LIS-leger i poliklinikkene ofte har mindre supervisjon. Kravet til regelmessig månedlige veiledningsmøter er innskjerpet. Fra flere avdelinger er det rapportert at det mangler kontorer til legene.
7. Axonet: Redaktør Espen Dietrichs informerte om medlemsbladet Axonet. Det er
et tradisjonsrikt blad for medlemmene. Han erfarer et godt samarbeid med trykkeriet,
ikke minst i arbeid med layout. Trykkekostnadene er nå dekket inn som en følge av
økte annonseinntekter.
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8. Kvalitetsutvalget: Leder Guttorm Eldøen redegjorde for arbeidet i Kvalitetsutvalget under foregående år. Ny akuttveileder i nevrologi 2014 utgave foreligger i
trykket versjon. Samtidig er den implementert i NevroNEL, og er dermed elektronisk tilgjengelig, og med utfyllende referanser. Ragnar Solhoff og Guttorm Eldøen
er redaktører for akuttveilederen, men flere kolleger har bidratt under revisjonen.
NevroNEL er i utstrakt og tiltagende bruk, og har i gjennomsnitt om lag 3500 treff
daglig, og mellom 4-500 nevrologiske tilstander er beskrevet. Dette har utviklet seg
til et betydelig samarbeidsprosjekt innen norsk nevrologi der Unn Ljøstad og Åse
Mygland har nedlagt et stort arbeid med å utvikle og vedlikeholde nettstedet. Det er
etablert en referansegruppe for NevroNEL med bred faglig og nasjonal forankring.
De nevrologiske avdelingene støtter opp økonomisk, og nettstedet ligger åpent for
alle inntil videre.
9. Vårmøtet 2015: Sted for Vårmøtet 2015 ble tatt opp. Vårmøtet hvert andre år er
en tradisjon som Årsmøtet i 2012 gikk inn for å videreføre. Etter rotasjonsorden er
det da Helse-Nord som står for tur i 2015. Da avdelingen i Tromsø hadde Vårmøtet
sist, var denne gang avdelingen i Bodø forespurt, og hadde sagt seg villig til å ta oppgaven. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til dette.
10. Generalplan i nevrologi: Årsmøtet i 2013 vedtok å utarbeide en ny generalplan
for norsk nevrologi, og en bredt sammensatt komite fikk tilslutning og mandat fra årsmøtet til å utarbeide et utkast for årsmøtet 2014. Komiteen har gjennomført et grundig
og bredt forankret arbeid, som styret i NNF har gitt tilbakemeldinger på. Dette utkastet
ble fremlagt på årsmøtet. Generalplanen trekker opp hovedlinjer for fagets videre og
satsninger, og vil være et viktig overordnet dokument å vise til, ikke minst i sammenhenger som krever formidling av retning og prioriteringer for fagområdet.
Styremedlem og leder for komiteen Lasse
Pihlstrøm presenterte overordnede føringer
for arbeidet med generalplanen og hovedtrekk ved utkastet som også var lagt ut på
hjemmesiden til NNF i forkant av Årsmøtet
samt i trykket versjon ved åpningen av
Nevrodagene.

Lasse Pihlstrøm redegjorde for arbeidet
med ny Generalplan
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Det var kommet inn noen innspill til endringer, og det kom også noen endringsforslag fra salen under årsmøtet. Innspill som
omfattet retting av formelle feil var det
uproblematisk å implementere under årsmøtet. Videre ble det flertall i avstemning om å
inkludere en setning om at:

NNF's nyvalgte styre: Fra venstre Lasse Pihlstrøm, Geir Slapø, Kasif Faiz,
Kari Anne Bjørnarå, Anne Hege Aamodt, Grethe Kleveland, Kjell-Morten Myhr

” NNF vil arbeide for rettigheter og plikt til etterutdanning av spesialister” under
kapittelet om Etterutdanning av spesialister i nevrologi.
Flere av de fremmøtte i årsmøtet ytret seg kritisk til at høringsfristen var kort, og at
de dermed ikke hadde rukket å lese eller sette seg inn i relevante deler av planen. De
ønsket dermed en forlengelse av høringsrunden. Det ble som resultat av dette avholdt
avstemning over følgende to alternativer: 1) å godkjenne generalplanen i sin nåværende form, innbefattet endringer foretatt under årsmøtet, eller 2) forlenge høringsrunden fram til 1. mai. Ved det siste alternativet fikk styret fullmakt fra årsmøtet til å
godkjenne den reviderte versjonen som etter styrets vurdering tok opp i seg relevante endringsforslag fra den forlengede høringsrunden. Det ble et knapt flertall for dette siste alternativet (26 mot 24 stemmer).
11. Æresmedlemskap: I henhold til § 5 i vedtekter for Norsk nevrologisk forening kan
årsmøtet velge den som foreningen vil hedre i særlig grad til æresmedlem. Styret fremmet forslag om å tildele æresmedlemskap til Halfdan Kierulf for sitt mangeårige virke
og betydelige bidrag for foreningen, og som fikk tilslutning med applaus fra årsmøtet.
12. Valg:
Valgkomiteens leder, Jeanette Koht, la frem NNFs forslag til sammensetning av nytt
styre for perioden 2014 – 2016: Anne Hege Aamodt (OUS, Rikshospitalet) (ny leder,
valgt med prokura), Kari Anne Bjørnarå (Vestre Viken, Drammen sykehus) (økonomiansvarlig, valgt med prokura ), Lasse Pihlstrøm (OUS, Rikshospitalet, YLF). Nye i
styret: Kjell-Morten Myhr (Helse Vest, Haukeland US), Geir Slapø (privatpraksis,
Oslo Nevroklinikk), Grethe Kleveland (Sykehuset Innlandet, Lillehammer), Kashif
Faiz (AHUS). Alle ble valgt med akklamasjon.
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Fra det avtroppende styret ble leder Are Brean, Gry Klevan, Jana Midelfart Hoff og
Mats Fredriksen som ikke tok gjenvalg, behørig takket for solid innsats i foregående
styreperioder.
Nytt kvalitetssikringsutvalg: Åse Mygland og Unn Ljøstad (Sørlandet sjukehus,
Kristiansand) fortsetter, og nye medlemmer innvalgt ble Jone Furulund Owe
(Haukeland US), Finn Rasmussen (OUS). Leder Guttorm Eldøen og Ragnar Solhoff
tok ikke gjenvalg, og ble takket av for sin betydelige innsats i utvalget.
Delegat til European Federation of Neurological Societies (EFNS, etterhvert EAN):
Ole-Bjørn Tysnes (Haukeland US), vara: Anne Hege Aamodt (OUS).
Delegat til World Federation of Neurology (WFN): Espen Dietrichs (OUS), vara:
Are Brean (OUS).
Delegat til European Board of Neurology (EBN)/The European Union of Medical
Specialists (UEMS): Jeanette Koht (Drammen sykehus) etterfølger Sven-Ivar
Mellgren.
Innstillingskomiteen Monrad-Krohns stipend, NNF representant: Chantal Tallaksen
(OUS).
Styret i Inger & Jacob Valsøes stiftelse: Ole-Bjørn Tysnes (Haukeland US), Are
Brean (OUS), Aud Nome Dueland (Sandvika Nevrosenter).
Biogen Idec Forskningspris: Astrid Edland (Drammen sjukehus), Kjell-Morten
Myhr (Haukeland US), Hanne Harbo (OUS).
Novartis’ Forskningsstipend innen MS: Trygve Holmøy (AHUS), Antonie Beiske
(MS senteret Hakadal), Øivind Torkildsen (Haukeland US).
Redaktør i Axonet: Espen Dietrichs
ble takket for sin betydelige innsats
som redaktør gjennom en årrekke.
Are Brean (OUS) ble valgt som ny redaktør med akklamasjon.
Valgkomiteen: Valgkomiteens med leder Jeanette Koht, Ole-Bjørn Tysnes
og Christian Lund fortsetter.

Avtroppende NNF-leder Are Brean gratulerer
nyvalgt leder Anne Hege Aamodt

Blomster til NNF-medlemmer som avslutter sine verv: Fra venstre Gry Klevan (styremedlem),
Mats Fredriksen (styrets sekretær), Jana Midelfart Hoff (nestleder), Are Brean (leder), Guttorm Eldøen
(kvalitetsutvalget), Ragnar Solhoff (kvalitetsutvalget), Espen Dietrichs (redaktør i Axonet ut 2014)

13. Eventuelt:
Ang. tid for Nevrodagene og Hjerneuken: Under årsmøtet i 2012 ble det vedtatt å
flytte de lokale arrangementene under Hjerneuken til uke 10, samt avholde
Nevrodagene i uke 11, for å unngå skolens vinterferie som noen steder falt på uke
10. Det har imidlertid vist seg at flere avdelinger likevel arrangerer Hjerneuken i uke
11 som er mest utbredt internasjonalt. For medlemmer i styret har dessuten forberedelser til Nevrodagene begrenset mulighetene for aktivitet under Hjerneuken. Det
avtroppende styret ønsket derfor å informere årsmøtet om at styret tenker at det for
fremtiden kanskje allikevel er bedre at Hjerneuken avholdes i uke 11, slik den opprinnelig var, og er praktisert ved flere avdelinger nasjonalt og internasjonalt. Videre
bør det vurderes om Nevrodagene enten kan flyttes til uke 10, eller eventuelt kortes
inn på varighet til for eksempel tre dager. Det nye styret kan vurdere å ta dette videre
som beslutningssak til votering på neste årsmøte i 2015.
Ang. publisering i ”supplementum”: Det har i flere år blitt gitt ut et supplementum
fra Acta Neurologica Scandinavica basert på faglig innhold fra Nevrodagene. En
ekstern redaksjonskomité inkludert én representant fra NNF-styret har invitert foredragsholdere fra Nevrodagene til å skrive artikler. Denne ordningen gjennomgås nå
nytt dels av kostnadsmessige forhold, og ikke minst fordi det har kommet redaksjonelle krav fra Acta om å ta inn minst to referanser fra Acta de to siste årene i manuskriptet, uavhengig av om forfatteren finner dette relevant. Dette er en redaksjonell
praksis som styret i NNF vanskelig kan stille seg bak. Det har derfor vært foretatt
sonderinger om andre tidsskrift som ikke har slike vilkår, og som også kostnadsmessige ligger akseptabelt, kan være alternativer. Årsmøtet hadde ikke vesentlige innvendinger mot å undersøke alternativ publiseringspartner.
Referatet er vedtatt av styremedlemmene i NNF styremøte den 22. april 2014.
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,QGLNDVMRQHU 7LO EHKDQGOLQJ DY YRNVQH PHG UHODSVHUHQGH UHPLWWHUHQGH PXOWLSSHO VNOHURVH 5506  PHG DNWLY V\NGRP GHȌQHUW YHG NOLQLVNH HOOHU
bildediagnostiske funn.
'RVHULQJ %HKDQGOLQJHQ VWDUWHV RJ RYHUY§NHV DY QHYURORJ PHG HUIDULQJ PHG EHKDQGOLQJ DY 5506 9RNVQH b PJGDJ L  EHKDQGOLQJVVHNYHQVHU 
EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWbPJ EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWPJ JLWWP§QHGHU
HWWHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV8WHODWWHGRVHUVNDOLNNHJLVVDPPHGDJVRPSODQODJWGRVH3DVLHQWHQEºUIRUEHKDQGOHVPHGNRUWLNRVWHURLGHU LNOLQLVNHVWXGLHU
PHW\OSUHGQLVRORQ b PJ  XPLGGHOEDUWIºU DGPLQLVWUHULQJDY DOHPWX]XPDE S§ KYHUDYGH IºUVWHGDJHQHL KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV )RUEHKDQGOLQJ
PHGDQWLKLVWDPLQHURJHOOHUDQWLS\UHWLNDYXUGHUHV$OOHEºUVWDUWHPHGRUDOSURI\ODNVHPRWKHUSHVLQIHNVMRQ LNOLQLVNHVWXGLHUDFLNORYLUbPJJDQJHU
daglig eller tilsvarende) den 1. dagen av hver behandlingssekvens, og fortsette i minst 1 måned etter behandlingen. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt
le verfunksjon: Data mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos
EDUQ  §U HU LNNH UHOHYDQW ,QJHQ WLOJMHQJHOLJH GDWD (OGUH ȉb §U 'DWD PDQJOHU 7LOEHUHGQLQJ )RUW\QQHV IºU EUXN 5LVW LNNH KHWWHJODVVHW b PO
WUHNNHVRSSIUDKHWWHJODVVHWYHGEUXNDYDVHSWLVNWHNQLNN,QMLVHULbPObPJPO  QDWULXPNORULGRSSOºVQLQJHOOHUJOXNRVHRSSOºVQLQJ0§LNNH
IRUW\QQHVPHGDQGUHRSSOºVQLQJVY¨VNHU3RVHQYHQGHVIRUVLNWLJIRU§EODQGHRSSOºVQLQJHQ,QQHKROGHULQJHQDQWLPLNURELHOOHNRQVHUYHULQJVPLGOHU%ºU
DGPLQLVWUHUHVXPLGGHOEDUW.XQEHUHJQHWWLOHQJDQJVEUXN$GPLQLVWUHULQJ,YLQIXVMRQHWWHUIRUW\QQLQJ,QIXVMRQVWLGFDWLPHU5HVVXUVHUIRUK§QGWHULQJ
DYK\SHUVHQVLWLYLWHWRJHOOHUDQDI\ODNWLVNHUHDNVMRQHUEºUY¨UHWLOJMHQJHOLJ
.RQWUDLQGLNDVMRQHU2YHUIºOVRPKHWIRUQRHQDYLQQKROGVVWRIIHQH+LYLQIHNVMRQ
)RUVLNWLJKHWVUHJOHU Ikke anbefalt ved ikke-aktiv eller stabil sykdom. Spesialister og utstyr for diagnose og behandling av de vanligste bivirkningene,
VSHVLHOW DXWRLPPXQH WLOVWDQGHU RJ LQIHNVMRQHU EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ 3DVLHQWHQ VNDO IºOJHV RSS L  P§QHGHU HWWHU VLVWH LQIXVMRQ %HKDQGOLQJ PHG
DOHPWX]XPDENDQIºUHWLODQWLVWRIIGDQQHOVHRJºNWULVLNRIRUDXWRLPPXQPHGLHUWHOLGHOVHUVRPLPPXQRORJLVNWURPERF\WRSHQL ,73 WK\UHRLGHDV\NGRPPHU
HOOHU L VMHOGQH WLOIHOOHU QHIURSDWLHU IHNV DQWLJORPHUXO¨U EDVDOPHPEUDQV\NGRP DQWL*%0V\NGRP  )RUVLNWLJKHW YHG WLGOLJHUH DQGUH DXWRLPPXQH
V\NGRPPHU3DVLHQWHQP§Y¨UHRSSPHUNVRPS§V\PSWRPHURJP§HYRSSVºNHº\HEOLNNHOLJPHGLVLQVNKMHOS)RU§RYHUY§NHWLGOLJHWHJQS§DXWRLPPXQ
V\NGRP XWIºUHV WHVWHU MHYQOLJ WLO  P§QHGHU HWWHU VLVWH EHKDQGOLQJVVHNYHQV )XOOVWHQGLJ EORGWHOOLQJ PHG GLIIHUHQVLDOWHOOLQJ VHUXPNUHDWLQLQ RJ
XULQDQDO\VH PHG PLNURVNRSL IºU RSSVWDUW RJ GHUHWWHU KYHU P§QHG WK\UHRLGHDIXQNVMRQVWHVW XDYKHQJLJ DY DQWL732DQWLVWRIIVWDWXV  IºU RSSVWDUW RJ
deretter hver 3. måned. Etter denne perioden vil tegn på nefropatier, endret thyreoideafunksjon eller kliniske funn som tyder på ITP kreve videre testing
RJHYVSHVLDOLVWKHQYLVQLQJ9HGPLVWDQNHRP,73XWIºUHVIXOOVWHQGLJEORGWHOOLQJXPLGGHOEDUW+YLV,73EHNUHIWHVVNDOPHGLVLQVNHWLOWDNVWDUWHVVWUDNV
inkl. umiddelbar henvisning til spesialist. Risiko knyttet til fortsatt behandling etter forekomst av ITP eller nefropati er ukjent. Kliniske manifestasjoner
DYQHIURSDWLNDQRPIDWWHºNQLQJDYVHUXPNUHDWLQLQKHPDWXULRJHOOHUSURWHLQXUL$QWL*%0V\NGRPNDQIºUHWLOGLDO\VHHOOHUWUDQVSODQWDVMRQVNUHYHQGH
Q\UHVYLNWRJNDQY¨UHOLYVWUXHQGH$OYHRO¨UEOºGQLQJPDQLIHVWHUWVRPKHPRSW\VHNDQIRUHNRPPHYHGDQWL*%0V\NGRP+HPRSW\VHNDQRJV§Y¨UH
HQLQGLNDVMRQS§,73RJGLIIHUHQVLDOGLDJQRVHP§XWIºUHV$XWRLPPXQHWK\UHRLGHDV\NGRPPHULQNOK\SRRJK\SHUW\UHRLGLVPHHUYDQOLJHELYLUNQLQJHU
'LVVHHUYDQOLJYLVDYPLOGWLOPRGHUDWDOYRUOLJKHWVJUDGRJK§QGWHUHVPHGNRQYHQVMRQHOOEHKDQGOLQJ9HGS§J§HQGHWK\UHRLGHDV\NGRPEºUDOHPWX]XPDE
JLVKYLVIRUGHOHQRSSYHLHUULVLNRHQ5HVXOWDWHUDYIXOOVWHQGLJHEORGWHOOLQJHUEUXNHVIRU§NRQWUROOHUHIRUF\WRSHQLHUVRPQº\WURSHQLKHPRO\WLVNDQHPLRJ
SDQF\WRSHQL+YLVF\WRSHQLEHNUHIWHVVNDOUHOHYDQWHPHGLVLQVNHWLOWDNLQNOKHQYLVQLQJWLOVSHVLDOLVWLYHUNVHWWHVVWUDNV'HȍHVWHSDVLHQWHQHRSSOHYHU
PLOGHWLOPRGHUDWHLQIXVMRQVUHODWHUWHUHDNVMRQHU ,$5 XQGHURJHOOHULQQHQWLPHUHWWHUDGPLQLVWUHULQJ$OYRUOLJHUHDNVMRQHULQNOWLOIHOOHUDYIHEHU
XUWLFDULDDWULHȍLPPHUNYDOPHXEHKDJLEU\VWHWRJK\SRWHQVMRQHUVHWWKRV$QDI\ODNVLHUVMHOGHQWUDSSRUWHUWLPRWVHWQLQJWLO,$53DVLHQWHQEºU
SUHPHGLVLQHUHV PHG IHNV DQWLKLVWDPLQHU RJHOOHU DQWLS\UHWLND 2EVHUYDVMRQ IRU ,$5 DQEHIDOHV XQGHU RJ L  WLPHU HWWHU LQIXVMRQ RJ EHKDQGOLQJ JLV
HWWHU EHKRY +YLV LQIXVMRQHQ LNNH WROHUHUHV JRGW NDQ LQIXVMRQVWLGHQ IRUOHQJHV 9HG DOYRUOLJH ,$5 EºU XPLGGHOEDU VWDQV YXUGHUHV /HJHQ EºU NMHQQH
pasientens hjertehistorie, siden IAR kan omfatte hjertesymptomer som takykardi. Ressurser for håndtering av anafylaksi eller alvorlige reaksjoner
EºU Y¨UH WLOJMHQJHOLJ ,QIHNVMRQHU HU VY¨UW YDQOLJ ,QIHNVMRQHQH HU JHQHUHOW PLOGH WLO PRGHUDWH DY W\SLVN YDULJKHW RJ J§U RYHU HWWHU NRQYHQVMRQHOO
EHKDQGOLQJ8WVDWWEHKDQGOLQJYXUGHUHVYHGDNWLYLQIHNVMRQWLOLQIHNVMRQHQHUXQGHUIXOOVWHQGLJNRQWUROO$OYRUOLJHLQIHNVMRQHUHUVHWW$OYRUOLJHYDULFHOOD
]RVWHUYLUXVLQIHNVMRQHU 9=9 LQNOSULP¨UYDULFHOODRJ9=9UHDNWLYHULQJKDUIRUHNRPPHW,QIHNVMRQLOLYPRUKDOVHQPHGKXPDQWSDSLOORPDYLUXV +39 
LQNO OLYPRUKDOVG\VSODVL HU RJV§ UDSSRUWHUW UOLJ +39VFUHHQLQJ DQEHIDOHV 7XEHUNXORVH HU UDSSRUWHUW )ºU EHKDQGOLQJ P§ SDVLHQWHQ HYDOXHUHV IRU
E§GHDNWLYRJODWHQWWXEHUNXORVHLQIHNVMRQLKWUHWQLQJVOLQMHU3URI\ODNVHPHGRUDOWDQWLKHUSHVPLGGHOEºULQQOHGHVEHKDQGOLQJVGDJRJIRUWVHWWHLPLQVW
b P§QHG HWWHU KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV %UXN DY DOHPWX]XPDE VDPWLGLJ PHG HOOHU HWWHU DQWLQHRSODVWLVN HOOHU LPPXQVXSSUHVVLY EHKDQGOLQJ NDQ ºNH
ULVLNRHQIRULPPXQVXSSUHVMRQ6FUHHQLQJDYSDVLHQWHUPHGKº\ULVLNRIRU+%9RJHOOHU+&9LQIHNVMRQYXUGHUHVIºUEHKDQGOLQJRJIRUVLNWLJKHWXWYLVHVKRV
E¨UHUH)RUVLNWLJKHWYHGHNVLVWHUHQGHRJHOOHUS§J§HQGHPDOLJQLWHW3DVLHQWHQEºUKDRSSI\OWYDNVLQDVMRQVNUDYPLQVWXNHUIºUEHKDQGOLQJSJDXVLNNHU
LPPXQUHVSRQV/HYHQGHYDNVLQHUEºULNNHJLVHWWHUQ\OLJEHKDQGOLQJ3DVLHQWHUVRPLNNHKDUKDWWYDQQNRSSHUHOOHUVRPLNNHHUYDNVLQHUWPRW9=9WHVWHV
IRU9=9DQWLVWRIIHUIºUEHKDQGOLQJRJYDNVLQHULQJDYDQWLVWRIIQHJDWLYHSDVLHQWHUYXUGHUHV)RUDW9=9YDNVLQDVMRQVNDOI§IXOOHIIHNWEºUEHKDQGOLQJPHG
DOHPWX]XPDEXWVHWWHVLXNHUHWWHUYDNVLQHULQJ,$5IHNVVYLPPHOKHWNDQPLGOHUWLGLJS§YLUNHHYQHQWLO§NMºUHELORJEUXNHPDVNLQHURJIRUVLNWLJKHW
EºUXWYLVHV
*UDYLGLWHW DPPLQJ RJ IHUWLOLWHW *UDYLGLWHW 8NMHQW RP DOHPWX]XPDE NDQ JL IRVWHUVNDGH 6LNNHU SUHYHQVMRQ EºU EUXNHV XQGHU RJ L  P§QHGHU HWWHU
EHKDQGOLQJ%UXNHVHYWLOJUDYLGHNXQGHUVRPIRUGHOHQHRSSYHLHUULVLNRHQ7K\UHRLGHDV\NGRP VH)RUVLNWLJKHWVUHJOHU PHGIºUHUVSHVLHOOULVLNRIRUJUDYLGH
8EHKDQGOHWK\SRW\UHRLGLVPHXQGHUVYDQJHUVNDSHWJLUºNWULVLNRIRUVSRQWDQDERUWRJIRVWHUS§YLUNQLQJVRPSV\NLVNXWYLNOLQJVKHPQLQJRJGYHUJYHNVW9HG
*UDYHV V\NGRP NDQ PRUHQV 76+UHVHSWRUDQWLVWRIIHU RYHUIºUHV WLO IRVWHU L XWYLNOLQJ RJ NDQ JL WUDQVLHQW QHRQDWDO *UDYHV V\NGRP $PPLQJ 8NMHQW RP
DOHPWX]XPDEXWVNLOOHVLPRUVPHON$PPLQJEºURSSKºUHXQGHURJLP§QHGHUHWWHUEHKDQGOLQJ)HUWLOLWHW8NMHQW
%LYLUNQLQJHU 6Y¨UW YDQOLJH ȉ  %ORGO\PIH /\PIRSHQL OHXNRSHQL *DVWURLQWHVWLQDOH .YDOPH +MHUWHNDU 5ºGPLQJ +XG 8UWLFDULD XWVOHWW
NOºH ,QIHNVLºVH YUH OXIWYHLVLQIHNVMRQ XULQYHLVLQIHNVMRQ 1HYURORJLVNH +RGHSLQH YULJH )HEHU XWPDWWHOVH 9DQOLJH ȉ WLO   %ORG
lymfe: Lymfadenopati. Endokrine: Basedows sykdom, hyper- eller hypotyreoidisme, autoimmun tyreoiditt, struma, anti-thyreoideaantistoff-positiv.
*DVWURLQWHVWLQDOH 0DJHVPHUWHU RSSNDVW GLDU« G\VSHSVL VWRPDWLWW +MHUWHNDU 7DN\NDUGL EUDG\NDUGL SDOSLWDVMRQHU K\SR HOOHU K\SHUWHQVMRQ +XG
*HQHUDOLVHUWXWVOHWWHU\WHPHNN\PRVHDORSHVLK\SHUKLGURVHDNQH,PPXQV\VWHPHW&\WRNLQIULJMºULQJVV\QGURP,QIHNVLºVH1HGUHOXIWYHLVLQIHNVMRQ
KHUSHV ]RVWHU JDVWURHQWHULWW RUDO KHUSHV RUDO FDQGLGLDVLV YXOYRYDJLQDO FDQGLGLDVLV LQȍXHQVD ºUHLQIHNVMRQ .MºQQVRUJDQHUEU\VW 0HQRUDJL
uregelmessig menstruasjon. Luftveier: Dyspné, hoste, epistaksis, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, artralgi,
ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelspasmer, nakkesmerter. Nevrologiske: MS-relaps, svimmelhet, hypoestesi, parestesi, tremor, dysgeusi.
1\UHXULQYHLHU3URWHLQXULKHPDWXUL3V\NLVNH,QVRPQLDQJVWUH9HUWLJR\H8NODUWV\QYULJH8EHKDJLEU\VWHWIU\VQLQJHUVPHUWHSHULIHUWºGHP
DVWHQLLQȍXHQVDOLJQHQGHV\NGRPV\NGRPVIºOHOVHVPHUWHS§LQIXVMRQVVWHGHWNRQWXVMRQ0LQGUHYDQOLJH ȉWLO %ORGO\PIH,PPXQRORJLVN
WURPERF\WRSHQL WURPERF\WRSHQL UHGXVHUW KHPRJORELQ UHGXVHUW KHPDWRNULW *DVWURLQWHVWLQDOH )RUVWRSSHOVH JDVWURºVRIDJHDO UHȍXNVV\NGRP
WDQQNMºWWEOºGQLQJG\VIDJL+XG%OHPPHUQDWWHVYHWWH,QIHNVLºVH7DQQLQIHNVMRQJHQLWDOKHUSHVRQ\NRP\NRVH.MºQQVRUJDQHUEU\VW&HUYLNDOG\VSODVL
DPHQRU« /HYHUJDOOH NW $6$7 /XIWYHLHU 7UDQJKHW L KDOVHQ KLNNH LUULWDVMRQ L KDOVHQ 1HYURORJLVNH 6HQVRULVN IRUVW\UUHOVH K\SHUHVWHVL 3V\NLVNH
'HSUHVMRQ8QGHUVºNHOVHU9HNWWDS\H.RQMXQNWLYLWW
2YHUGRVHULQJ)RUJLIWQLQJ 6\PSWRPHU NW LQWHQVLWHW RJHOOHU YDULJKHW DY ,$5 HOOHU LPPXQS§YLUNQLQJHU IRUYHQWHV %HKDQGOLQJ ,QWHW DQWLGRW
6WºWWHEHKDQGOLQJ6H*LIWLQIRUPDVMRQHQVDQEHIDOLQJHU.
(JHQVNDSHU .ODVVLȌVHULQJ 5HNRPELQDQW '1$GHULYHUW KXPDQLVHUW PRQRNORQDOW DQWLVWRII UHWWHW PRW &' 9LUNQLQJVPHNDQLVPH 1º\DNWLJ
PHNDQLVPH IRU WHUDSHXWLVN HIIHNW HU LNNH IXOOW XW IRUVW§WW PHQ PHGLHUHV JMHQQRP XWWºPPLQJ RJ UHSRSXODULVHULQJ DY O\PIRF\WWHU $EVRUSVMRQ b PJ
dag gir gjennomsnittlig CmaxS§bQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQVRJbQJPOS§GDJDYEHKDQGOLQJVVHNYHQV+DOYHULQJVWLGGDJHU
8WVNLOOHOVH/DYHHOOHULNNHGHWHNWHUEDUHVHUXPNRQVHQWUDVMRQHULQQHQFDGDJHUHWWHUKYHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV
3DNQLQJHURJSULVHUVWN KHWWHJODVV .U
Sist endret: 15.11.2013

Foreningssaker
Utdrag av referat fra styremøte i NNF
11. mars 2014, Legenes Hus, Oslo
Orienteringssaker
Økonomi: Kari Anne Bjørnarå gjennomgikk regnskapet for 2013. Det gir et årsresultat i balanse. I 2013 var det ikke overskudd fra Nevrodagene grunnet dels at arrangørkostnadene ble høyere enn foregående år, og dels at utstillerinntektene var redusert.
Forslag til budsjett for 2014 ble gjennomgått. Det legges opp til et stramt budsjett.
Styret vil på oppfordring fra WFN foreslå for det kommende årsmøtet at det avsettes
en post som garanterer for inntil kr 100.000,- til studieopphold i Norge innen nevrologi for nevrologer fra Afrika. WFN velger kandidat og styret i NNF kan formidle
kontakt med egnet avdeling.
Annonseinntektene har vist en gledelig oppgang i det siste, og Axonet går nå i balanse. Det er usikkerhet knyttet til framtidige utstiller-inntekter på Nevrodagene.
Vurdering av å innføre deltageravgift, og eventuelt korte ned på antall dager på
Nevrodagene blir aktuelt å gå videre med i neste styreperiode. Dette kan tas som en
orienteringssak på årsmøtet.
Høringer: Styret vil se på høringsuttalelse i forbindelse med nasjonal sykehusplan
og forsøksordning med spesialistutdanning av leger hos legespesialister som har avtale om driftstilskudd.

siste årene i manuskriptene, uten hensyn til forfatternes vurdering av om dette er relevant. Dette er en redaksjonell praksis som styret i NNF vanskelig kan stille seg bak.
Det har derfor vært foretatt sonderinger av andre tidsskrift som ikke har slike vilkår,
og som også kostnadsmessig ligger akseptabelt, og kan være alternativ samarbeidspartner. Leder vil orientere om dette på årsmøtet.
Saker til møte med kvalitetsutvalget: Kvalitetsutvalget kommer med ny versjon av
akuttveilederen på årsmøtet. Vi har ikke nye spørsmål å ta opp før årsmøtet.
Fellesmøte før årsmøtet utgår.
Hjerneuken. Hjerneuken ble markert i uke 10 også i 2014. Det var oppfordret til å
holde åpne arrangementer ved de enkelte nevrologiske avdelinger, og i tillegg var
fagmiljøer utfordret på å synliggjøre fagfeltet i dagspressen. Man har hatt inntrykk
av et godt engasjement. Det har vist seg at flere avdelinger fortsatt arrangerer
Hjerneuken i uke 11, og som er mest utbredt arrangøruke internasjonalt. Det avtroppende styret ønsker å informere årsmøtet om at styret vurderer at det for fremtiden
kanskje allikevel er bedre at Hjerneuken avholdes en annen uke.

Viktig melding: Hold av 29-30/5 2015!
NNF planlegger Vårmøte i Bodø

Gave til NNF: Halfdan Kierulf har donert en gave til NNF i forbindelse med sitt
70-års jubileum. Beløpet har blitt benyttet til innkjøp av nye NNF-kopper som bl.a.
deles ut til inviterte foredragsholdere på Nevrodagene.
Status for arbeidet med generalplan: Komiteen har gjennomført et grundig arbeid,
og lagt fram et utkast for styret i NNF, som så styret har gitt tilbakemeldinger på.
Forslaget til ny generalplan skal fremlegges på Årsmøtet. Forordet kan skrives etter
at planen er vedtatt.
Supplementet til Acta Neurologica Scandinavica basert på faglig innhold fra
Nevrodagene gjennomgås på nytt dels av kostnadsmessige forhold, og dels fordi det
har kommet redaksjonelle krav fra Acta om å ta inn minst to referanser fra Acta de to
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Foreningssaker
Utdrag av referat fra styremøte (gammelt og nytt styre)
i NNF 22. april 2014, Legenes Hus, Oslo
Ordstyrer: Are Brean (første del), Anne Hege Aamodt (andre del)
Referent: Mats Fredriksen (første del), Grethe Kleveland (andre del)
Del 1
Avtroppende leder ønsket nye styremedlemmer velkommen.
Erfaringer fra Nevrodagene ble oppsummert. Det var mange fremmøtte blant medlemmene alle dagene. Selv om programmet fra år til år har økt andelen ”bredde-foredrag” fra inviterte foredragsholdere, er det flere som har uttrykt ønske om ytterligere
innslag av dette. Inntrykket var også at lengre pauser gav rom for kollegiale møter og
bedre besøk av utstillere. Poster-sesjonene fungerte etter intensjonen, men noen av
de påmeldte hadde trukket seg.
Man hadde også i år valgt å holde noen faste tema på utvalgte dager. Ønsket om å
treffe kolleger som sysler med ulike emner, tilsier imidlertid at en viss blanding av
emner på samme dag også er ønskelig.
Nevrofesten som ble avholdt på Ingeniørenes Hus denne gang, var rimelig godt besøkt, og gikk i balanse med det som var budsjettert.
Orienteringssaker
Økonomi: Utgiftene under årets Nevrodager synes å ha holdt seg innenfor budsjettet.
Høringer: Styret vil se på høringsuttalelse i forbindelse med kampsport. Kulturdepartementet har lagt fram fornyet forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr. 68
om forbud mot profesjonell boksing (proffbokseloven), samt forslag til endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert
kampaktivitet som tillater knockout (knockoutforskriften). Styret i NNF har tidligere
uttalt seg i høringssvar om dette, og vil vurdere ny uttalelse. Høring om veileder for
somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har på oppdrag fra
Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av
somatiske akuttmottak. Styret vil se på om nevrologiske tilstander er rimelig ivaretatt
i denne.
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Styremøtet 22/4 startet med et fellesmøte mellom gammelt og nytt styre,
og Are Brean overrakte lederklubben til Anne Hege Aamodt.

Aktuelle saker for neste årsmøte:
NNF har mottatt forslag om endring av NNF vedtekter når det gjelder utnevnelse av
æresmedlemmer. Tid for Hjerneuken og Nevrodagene kan tas opp til ny vurdering.
Supplement i Acta eller Eur J Neurol eller alternativt tidsskrift utredes.
Annet:
Styrehonorar kan vurderes på ny. Kostnader med arbeidsgiveravgift gjør at ordningen blir forholdsvis dyr i forhold til det som styremedlemmene sitter igjen med.
”Hjerneåret 2014”: EBC (European Brain Council) har kommet opp med forslag om
likevel å arrangere markering av 2014 som hjerneåret. Det er spørsmål om NNF likevel kan få til et arrangement over sommeren. Medlemmer av styre vil forespørre
aktuelle nettverk om interesse for å delta.
”Slagorganisering”: Det er fremmet forslag til styret om å se på modeller for fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten når det gjelder helsetilbud ved akutt hjerneslag. I takt med at behandlingstilbud blir stadig mer avansert, stiller dette også
krav til institusjonene som forvalter kompetansen og ressursene.
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Del 2.
Konstituering av nytt styre
Anne Hege Aamodt: Leder
Kari Anne Bjørnarå: Kasserer
Kjell-Morten Myhr: Nestleder og Nevrodagene (påmelding og program),
supplementsutgave fra Nevrodagene dersom det videreføres.
Lasse Pihlstrøm: Nevrodagene (påmelding og program ),
sosiale medier (Facebook og Twitter), høringsuttalelser
Kashif Faiz: Nettredaktør, høringsuttalelser
Geir Slapø: Industrikontakt
Grethe Kleveland: Sekretær
Hjerneuken 2015 / Hjerneåret 2014?
I april 2014 mottok NNF brev fra EFNS og ENS om ”2014 Year of the Brain”, underskrevet av Richard Hughes (president EFNS), Claudio Bassetti (president ENS) og
Gianluigi Lenzi (visepresident), der det ble informert om at man fortsatt hadde planer om å arrangere et europeisk hjerneår i det som gjenstår av 2014 og med mulig
forlengelse inn i 2015.
Det var overraskende på styret at man velger å lansere ”2014 Year of the Brain” så
langt ut i 2014. EBC hadde tidligere omfattende planer for ”2014 Year of the Brain”
som ikke ble iverksatt, og det har ikke vært noen oppdatert informasjon før NNF
fikk dette brevet. Hjerneår-komiteen som ble oppnevnt på årsmøtet i NNF i fjor for å
arrangere Hjerneåret 2014 i Norge oppnådde ikke noen kontakt med initiativtakerne
og valgte å nedlegge sitt arbeid da det ikke så ut til at ”2014 Year of the Brain” ville
bli arrangert. I brevet fra EFNS og ENS ble det informert om at det vil komme nærmere informasjon om ”2014 Year of the Brain” på Joint Congress i Istanbul. Dersom
det blir arrangert et europeisk hjerneår 2014, er det også aktuelt med arrangement i
Norge.

Det er behov for en strammere regional organisering av akutt hjerneslagbehandling
med definerte 24/7 trombolysesykehus og invasive sentra ved noen universitetssykehus. HOD har satt ned et utvalg som skal lage en utredning om den "prehospitale medisin" i Norge, hvor det skal lages en NOU i 2015. Christian Lund er utpekt av HOD
som nevrologisk representant i arbeidet, og NNF vil samarbeide med ham i løpet av
prosessen og delta i høringsrunden. Det er også aktuelt å jobbe på flere arenaer for en
bedre nasjonal plan.
Eventuelt 2: Nasjonal slag-kampanje
En nasjonal informasjonskampanje om symptomer ved akutt hjerneslag har lenge
vært etterspurt, og det har manglet en norsk huskeregel for slagsymptomene som er
enkel å huske. Flere regioner har arrangert ulike kampanjer. Under den nasjonale
Hjertet og Hjernen-konferansen i Oslo i februar i år ble den nasjonale informasjonskampanjen SLAG lansert. SLAG er en norsk huskeregel for akutte slagsymptomer
(S – språkproblemer, L – lammelse, A – ansiktsskjevhet, G – gangvansker). David
Russell er initiativaker til kampanjen som går ut fra www.hjerneslag.no med en rekke støttespillere, bl.a. pasientforeningene Norsk forening for slagrammede og
Landsforeningen for slagrammede. Helsemyndighetene har så langt ikke tatt initiativ
til noen nasjonalt dekkende informasjonskampanje, og det har blitt arrangert ulike
kampanjer rundt om i landet. Styret vil oppfordre helsemyndighetene til å prioritere
en nasjonal kampanje.
Eventuelt 3: Fremdriftsplan for ny generalplan
Årsmøtet ga styret myndighet til å vedta ny generalplan etter en forlenget høringsfrist. Fristen ble satt til 1.mai, og innspill sendes til Lasse Pihlstrøm. Resten av komiteen består av Anette Storstein, Titto Idicula, Morten Horn og Kjell-Arne Arntzen.
Komiteen bearbeider de innkomne høringene, og revidert utkast til generalplan sendes til styremedlemmene for godkjenning, og godkjennes pr.mail.
Referatføring av vedtak blir da gjort på neste styremøte.

Styret diskuterte tidspunktene for hjerneuken (uke 10) og Nevrodagene (uke 11).
Etter at Nevrodagene ble flyttet til våren, er det blitt færre arrangementer i
Hjerneuken. Dette skyldes i stor grad at det er vanskelig å få tid til begge arrangementene når de ligger så tett i tid. Det ble diskutert mulige løsninger på, som for eksempel å flytte hjerneuken til høsten. Dette skal diskuteres videre i styret og tas opp
på neste årsmøte.
Eventuelt 1: Slagbehandling i Norge
Organiseringen av akutt hjerneslagbehandling ble diskutert. Det er pr i dag ingen
overordnet nasjonal plan for akutt hjerneslagbehandling. Pasienten legges som oftest
inn på nærmeste sykehus, men kvaliteten på diagnostikk og behandling varierer mye.
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Presentasjonen
Nevrologisk seksjon – Sykehuset i Vestfold
Av Remo Gerdts

Nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold ble etablert i 1956 under ledelse av
overlege Knut Koppang. Han hadde da allerede arbeidet som nevrolog ved sykehuset i
tre år. Dette var en tid bl.a. med poliomyelittepidemier, og det var et stort behov for
nevrologisk kompetanse, særlig innenfor rehabilitering. Avdelingen fikk 33 senger, og
de første årene bestod legebemanningen av overlegen og én assistentlege. Det helsepolitiske syn på 50-tallet var at sykehusene i de største byene skulle ha en egen nevrologisk avdeling, bemannet med en overlege, en assistentlege og en ”kandidat”, ”slik at en

Fra venstre: Petter Skogen, Mikael Olszowy, Siv Bohne Krogseth, Christoffer Strandly, Vibeke Svanevik,
Borghild Hole, Natasa Poljak, Remo Gerdts, Joakim Goberg Jørgensen, Kristian Jenssen, Stein Bjelland,
Brit Andenes Blaauw, Reidar Kloster, Nils Jakob Brautaset, Nicolai Brun, Anne Hødnebø, Kari Bolstad Skjær.
Ikke til stede: Arnulf Hestnes, Ingvild Nakstad, Kennet Idland, Olav Korsgaard.
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av de to siste stadig kan være tilstede som vakthavende”. Dette var således i tiden før
AML-brudd ble oppfunnet.
Den kliniske nevrolog hadde den gang mindre hjelpemidler å støtte seg til. Det hevdes
at Koppang skal ha sagt at han ved ansettelsen ble ”lovet en stemmegaffel, sikkerhetsnålen måtte jeg holde selv”. Likevel klarte han allerede året før avdelingen ble offisielt
åpnet å etablere et EEG-laboratorium som to år senere var oppe i over 1100 EEG-registreringer årlig.
Etter hvert kom nye legestillinger til avdelingen, en reservelege i 1962 og en avdelingslege i 1966. Avdelingslegen Roald Gjerde fikk godkjent kompetanse i klinisk nevrofysiologi i 1968, og avdelingen fikk da utstyr for EMG og nevrografiundersøkelser.
Da Koppang hadde ledet avdelingen i 14 år ble han i 1970 like godt opphøyet til administrerende overlege for hele sykehuset, en oppgave han skjøttet i 4-5 år ved siden av
sin nevrologstilling. Det var neppe de samme utfordringer med lederrapportering m.m.
den gang, den administrative ”driften” var nok i større grad enn nå styrt med klinisk legeskjønn.

»
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Siste EEG-registrering kontrolleres.

Koppang gikk av for aldersgrensen i 1981, og assisterende overlege Leon Tveten rykket opp en periode. På denne tiden var der bare én overlege, de øvrige var ”assisterende”. Petter Skogen kom til som assisterende overlege i 1983, og deretter fulgte nye
stillinger med Nils Jakob Brautaset og Arnulf Hestnes i 1987 og Vebjørn Storli i 1988.
Da Storli ble avdelingsoverlege i 1990 kom Reidar Kloster til sykehuset som overlege. Kloster overtok som avdelingsoverlege i 2004, og ble avløst av undertegnede i
2011. Det sier antakelig noe om arbeidsmiljøet på avdelingen at stabiliteten i legestaben har vært svært høy. Også på LIS-siden var det lenge en stabil situasjon, så stabil
at bakvakten gjennom flere år som oftest hadde en godkjent spesialist foran seg i vaktskiktet. De siste år har det vært et generasjonsskifte, og vi har nå nye, nevrologiinteresserte spesialistkandidater å glede oss over.
I 1985 flyttet avdelingen fra relativt spartanske forhold inn i et nytt bygg på sykehuset, noe som utgjorde en stor forbedring, selv om sengetallet ble redusert til 30.
Kloster var en aktiv pådriver for behandling av hjerneslag ved avdelingen. I 1995 fikk
avdelingen egen slagsykepleier og i 1996 ble avdelingens slagenhet åpnet. I 1997 kom
den hjerneslagsinteresserte overlege Siv Bohne Krogseth til avdelingen, og slagenheten vokste etter hvert til 13 senger. Krogseth har nå i en årrekke vært seksjonsoverlege på slagenheten og arbeider der sammen med en av de øvrige overleger etter en rotasjonsordning. Fra 2003 har avdelingen hatt ansvar for alle pasienter med hjerneslag
i fylket. Det er også tilknyttet to logopeder i 50 % stilling.
I 2005 var enda et byggetrinn ferdig i sykehusets oppgradering, og Nevrologisk avdeling flyttet inn i nye, hensiktsmessige lokaler, hvor sengepost med 27 senger, poliklinikk, dagenhet inkl. tre senger, KNF-lab og sykepleiepoliklinikk ble samlokalisert, en
løsning verdig misunnelse fra den øvrige klinikk. Alle overleger har store, egne kontorer hvor de også driver poliklinikk. Avdelingen ble administrativt en seksjon i
Medisinsk klinikk, men driftes i det daglige som en selvstendig avdeling.

I 2013 hadde seksjonen 2770 innleggelser, 1338 dagpasienter og 7030 polikliniske
konsultasjoner. Gjennomsnittlig liggetid for alle innlagte pasienter var i fjor 3,2 døgn.
KNF-lab har to EEG-stasjoner og utstyr for ambulant EEG, alt med mulighet for videoopptak. Det er også utstyr for EMG/nevrografi og eget ultralydrom for karundersøkelser.
I takt med økt behov for nevrologisk kompetanse er det i dag 7 overlegestillinger pluss
to stillinger som deles 50 % med Rehabiliteringssenteret, og det er 8 LIS-stillinger.
LIS har 8-delt tilstedevakt og overlegene har 8-delt bakvakt med tilstedeværelse til kl.
21. Administrative og ledelsesmessige forhold gjør at seksjonsleder ikke deltar i vaktordningen. I tillegg har tre overleger seniorstillinger på 37 % hvor de driver poliklinikk og har ansvar for EEG-registreringene. Det er fortsatt usikkert hva som vil skje
med denne viktige funksjonen når disse slutter helt, da det er for liten rekruttering av
slik kompetanse i etterfølgende nevrologgenerasjoner.
Avdelingen fikk gruppe I-godkjenning for nevrologiutdanning i 1998, men mistet
dessverre denne i 2013. Forskningsaktiviteten har vært lidende under et økende klinisk trykk, og fritidsarbeid er ikke lenger så attraktivt. Det er imidlertid pågående
forskning innenfor områdene cerebrovaskulær sykdom og hodepine, og det arbeides
med å øke forskningsaktiviteten ytterligere.
I 2014 har vi fått utfordringer med reduksjon på seks heldøgnssenger, inkorporering
av Geriatrisk seksjon i sengeposten (de seks sengene) og den nye seksjonen er lagt inn
i undertegnedes ansvarsområde. Sengetallsreduksjonen ble delt likt mellom slagenheten og enhet for generell nevrologi, og med den korte liggetid som seksjonen allerede
hadde i fjor blir det avgjørende fremover at den kliniske omsorgen ikke blir nedprioritert til fordel for driftsmessige hensyn. Nevrologisk seksjon har i flere år holdt budsjettbalanse med god margin, takket være lojale medarbeidere med et godt internt arbeidsmiljø som har for vane å si ja. Enn så lenge.

Epikrisearbeid på Slagenheten
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Minneord
Halfdan Kierulf in memoriam

FONDSMIDLER
Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede
bevegelsesforstyrrelser.
NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT
DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT
Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er
angitt, for 2013. Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og
flerårige – som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme
og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår
best mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i oktober/november
2014

Halfdan Kierulf døde meget uventet 7. juni. Halfdan var født 22. februar 1944 og ble
altså 70 år. Han var Oslo-gutt men studerte medisin i Strasbourg med turnustjeneste
på Korsika. Sin nevrologiske utdannelse fikk han i Tønsberg og på Rikshospitalet. I
mange år drev han sin nevrologiske spesialistpraksis i Oslo med en meget takknemlig
pasientskare. De siste årene før pensjonering hadde han også en liten bistilling som
overlege ved nevrologisk avdeling, Ullevål og senere ved Rikshospitalet.
Han var mangeårig nestleder i Norsk nevrologisk forening før han ledet foreningen i
perioden 1989 og 90. Han var redaktør for foreningens historieskrift for perioden
1970-95. Ved siste årsmøte i mars 2014 ble han hedret med æresmedlemskap i NNF.
Halfdan vil nok først og fremst bli husket for sin innsats som faghistoriker og sin
interesse for nevrologiske sykdommers betydning for kunst og kunstnere. Allerede
ved avslutningen av studiet i Frankrike skrev han sin these om Dostojevskis epilepsi
og hans bruk av denne sykdommen i sine verker. Senere skrev han om nevrologi og
kunst i sammenheng med Falkberget, Thomas Mann, Hamsun og Bjørneboe. Han har
utforsket Welhavens parkinsonisme og ergotisme i malerkunsten. Vi kjenner i alt 47
artikler fra hans hånd om nevrologiens betydning for historien og kunstneres kreativitet. Halfdan var formann i Norsk medisinhistorisk forening i 10 år (1976-86). Da
Den norske nevrolitterære klubb ble stiftet i 1991, var det helt naturlig at Halfdan ble
invitert med fra starten. I denne klubben var han meget aktiv og en utømmelig kilde til
nye prosjekter. Bare 14 dager før sin død var han en opplagt og intens deltager ved
Klubbens 9. sommermøte i Dalen i Telemark.
Halfdan Kierulf malte hele sitt liv. De siste ti
årene ofret han seg mer og mer for denne
kreative del av sin personlighet. Han utviklet
en egen maleteknikk og holdt flere utstillinger i Oslo. Han solgte bra og høstet gode kritikker – vi husker særlig «Birds on a wire»utstillingen og hans «Neuroner» ved de siste
nevrodagene.

Til søknaden må det vedlegges:
• et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet.
• navnet på prosjektets ansvarlige leder må angis.
Når prosjektet er fullført må det:
• utarbeides en rapport med resymè, stilet til styret i Norges
Parkinson Forskningsfond.
• skrives en enkel og forstålig artikkel som publiseres i
Parkinsonposten.
Søknaden sendes elektronisk innen 1. september 2014 til:
Norges Parkinson Forskningsfond
E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2014.
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Halfdan var en interessant og fargerik person
og en lojal og god venn. Norsk nevrologi har
mistet en markant personlighet og en viktig
ambassadør for vårt fag overfor resten av
samfunnet og ikke minst kulturlivet.
Halfdan Kierulf med litt av sin
maleriutstilling "Neuroner"

Ragnar Stien
45

Minneord
Maynard M. Cohen in memoriam

enda ffleree

enda flere
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Maynard Cohen (1919-2014) fikk sin utdannelse som lege fra Wayne State University
(Detroit) i 1944. Han lærte nevrologi hos professor A. B. Baker. Her ble han kjent
med Monrad-Krohn, professor i nevrologi fra Oslo og hans etterfølger Sigvald
Refsum. Det hadde vært lite utvikling i norsk nevrologi under krigen. Maynard og
Doris kom til Oslo i 1951 og ble fra første stund venner med en rekke jevnaldrende
kolleger som hadde og fikk sentrale roller i utviklingen av norsk nevrologi. Georg
Henriksen (SSE), Kristian Kristiansen (professor i nevrokirurgi Ullevål sykehus),
Aagot Christie Løken (nevropatologi), Sigvald Refsum og Ole Jakob Malm ble blant
deres nære venner. For mange norske nevrologer ble Maynard en mentor i amerikansk
nevrologi, og over årene utviklet det seg et nært vennskap livet ut. I 1997 gav han ut
boken ”A Stand Against Tyranny. Norway´s Physicians and the Nazis” om norske
legers innsats under krigen. Hans fødselsdag var 17. mai. Maynard Cohen var æresmedlem i Norsk nevrologisk forening.

Hver dag får 9 personer i Norge slag på grunn av atrieflimmer
Slag er ofte det fførst
ørste symptomet på atrieflimmerr, og mange slagpasienter får aldri
forklaring på hvorfor
o nettopp de ble rammet.
ä
äen for
Mange av disse pasientene har stumme, udiagnostisert atrieflimmer og får derfor
ikke riktig behandling. Det er stor risiko ffor
or å få et nytt slag hvis ikke atrieflimmeret
diagnostiseres og behandles.
En nylig publisert studie ¹ fra Skövde, Sverige viser at en utredning med Zenicor-EKG
i tre uker oppdager stumme atrieflimmer hos 11,4 % av slagpasientene sammenlignet
med 2,8 % med 48-timers Holter-monitorering.
Zenicor-EK
KG er en velutprøvd metode som i dag brukes på over 200 klinikker i Norden,
Tyskland og Storbritannia samt på over 20 slagenheter i Norge og Sverige.

Johan A. Aarli

Jakob og Inger Valsøs Stiftelse
Styret i Jakob og Inger Valsøs Stiftelse meddeler med dette at Stiftelsen har
midler til utdeling for 2014. Stiftelsen formål er å fremme forskning og forskningsformidling innenfor området nevrologi. Det har tidligere vært gitt støtte
primært til å arrangere kongresser, møter og kurs, men også i noen tilfeller til
forskningsprosjekter og forskningsopphold i utlandet. Forventet sum for tildeling i 2014 er inntil kr. 20.000,Søknader med redegjørelse for faglig innhold og med nøyaktig budsjettoverslag sendes til Jacob og Inger Valsøs Stiftelse v/ Professor Ole-Bjørn Tysnes,
Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen innen
15. oktober 2014.

For mer informasjon: www.zenicor.no, inffo@z
o@zenicor.no, +47 21 62 88 38

1) Orrsjö et.al. “Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48Hour Holter Monitoring versus
24
Prolonged Intermittent ECG recording”. ISRN Stroke 2014
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Nevrolitterært
Bokomtale
Den andre verdenskrig
og obstruktiv søvnapne
Av Per Egil Hesla
I boka til Traudl Junge: Til Siste Slutt, Jeg var Hitlers sekretær (ISBN 078 -828177-004-1) beskriver Hitlers forfatteren livet rundt Hitler og hans nærmeste
omgangskrets fra hun ble ansatt i 1942 til hun unnslapp fra Rikskanselliet 1 mai
1945. Hun beretter om daglig aktivitet, arbeide og sosialt liv rundt Hitler i krigens siste faser. Hun gjengir ordrette samtaler og samtidig beskriver hun personene i hans nære krets. Samtalene med Hitler levner liten tvil om at han led av
hubris syndrom, var genierklært og sto til ansvar for ingen, han hadde vrangforestillinger. Han helsetilstand forverret seg spesielt etter attentatet 20 juli 1944.
Han fantaserte om militære styrker som ikke fantes, var helt immun for motforestillinger.
Hitlers livlege fra 1936 til 1945 het Thomas Morell og, født 22.06.1986. Legens
foreskriving av medikamenter bidro til Hitlers mentale forandring og kan derved
ha forlenget krigen med adskillige måneder, kanskje år. Hitler fikk 28 tabletter
hver dag samt injeksjoner av glukose og methamfetamin. Det er liten tvil om at
enhver lege som forordnet slik behandling ville bli fratatt sin lisens idet der
manglet totalt indikasjon for foreskrivningen: atopa belladonna, atropin, caffein,
oxycodon, morfin, stryknin, barbiturat, testosteron, bromid, amfetamin og cocain øyedråper.
Dr Morell var utdannet i Grenoble, Paris og Berlin, han drev praksis med
gyn/obs og almen medisin. Han gjorde tjeneste i forsvaret under den første verdenskrigen, og ble ansatt som Hitlers livlege fra 1936 og til 22.04.1945. Han
døde av hjerneslag 26.05.1948 ,64 år gammel. Eva Braun oppsøkte hans kontor
i 1943 og beskrev kontoret som et grisehus. Da han ble forhørt av amerikanere
etter krigen var de forbauset over hans fedme og manglende personlige hygiene.
Traudl Junge beskriver Dr Morell ved en rekke anledninger, han satt og sov
under Hitlers teselskaper og ved flere andre anledninger. Han hadde vansker
med å bevege seg i de trange underjordiske rommene. Den uønskede ekstra søvnigheten bagatelliserte han med at han kun slappet av.
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Bilder av Dr Morell tatt i nazi uniform viser en middelaldrende mann, overvektig, kort nakke med ptose og energifattig blikk. Man kan mistenke legen
for å mangle innsikt i sin farlige foreskrivning av medikamenter som førte
til Hitlers mentale forandring. I ettertid er det rimelig å anta at Dr Morell led
av metabolsk syndrom, beskrivelse og ikke minst hypersomni henleder på
tanken om at han hadde alvorlig obstruktiv søvnapne. Pasienter med obstruktiv søvnapne kan etter hvert utvikle vaskulær encephalopati. I samsvar med
denne antakelse er det beskrevet at han også led av dysarthri før han døde av
apoplexi 64 år gammel. Lenge før han fikk påvisbare nevrologiske utfall har
han sannsynligvis hatt betydelig kognitiv svikt og har kanskje vært uvitende
om sin alvorlige malpraxis. Dr Morells kolleger må ha kjent til feilforeskrivning men de grep ikke inn og stanset foreskrivningen. Kanskje var det på
grunn av frykt for egne skjebner, eller kunne det ha sammenheng med uvitenhet om kognitiv svikt relatert til obstruktiv søvnapne. De kan ha trodd at
Dr Morell visste hva han gjorde i behandlingen av sin viktigste pasient
Uansett, muligheten for utredning av hypersomni med polysomnografi og
behandling for Dr Morell og hans feilvurderinger med mulig korreksjon av
medisinbruk hos sin viktigste pasient den tid var begrenset, selv for en lege
som stod nær diktatoren med tilsynelatende ubegrenset makt

Fakta
Traudl Junge
Til siste slutt
Boken bak filmen Der Untergang
304, ill. | Kr. 128,Heinesen forlag, 2007.
ISBN 9788281770041
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Nevrolitterært
En epilepsi-pioner
Av Ragnar Stien

I sin lille bok «Fra epilepsikoloni til spesialsykehus» utgitt i forbindelse med
100-års jubileet for Statens Senter for Epilepsi (SSE), sier Karl Otto Nakken i
innledningen til en historisk oversikt over epilepsiomsorgen i Norge: «Her i
Norge kjenner vi ikke til noen organisert omsorg for personer med epilepsi før J
Lippestad i 1883 opprettet et eget undervisningstilbud for barn og ungdom med
epilepsi i Kristiania».(1) Deretter går han over til å berette om diakon Ludvig
Waales innsats og hans etablering av et pleiehjem i Kristiania i 1895.
Men hvem var J Lippestad og hvor opprettet han sitt undervisningstilbud? En
boksamlerkollega forærer meg da et lite 24 siders skrift som beretter om
«Thorshaug Instituts Afdeling for Epileptikere».(2) Skriftet er forfattet av Johan
Lippestad i i 1883 og inneholder søknaden om statsbidrag fra 1882, beretning om
første års drift, reglement for avdelingen og skjema til beskrivelse av epileptikere.
Johan Anton Lippestad (1844-1913) var pedagog og en foregangsmann for
undervisningen av mentalt retarderte barn i Norge. Han grunnla - med private
midler – Thorshaug Institut som fra 1899 ble overtatt av Staten og utviklet til det
sentralinstituttet for HVPU på Torshov som vi kjenner fra vår tid. Sine siste arbeidsår anvendte han til å bygge opp spesialskoler for «aandsvage», blinde og
døve som direktør for «abnormskolevesenet» i hele landet. Hans søster, Emma
Hjort, fikk bygget en tilsvarende institusjon som Thorshaug i Bærum.
Men «Afdelingen for Epileptikere» var ikke bare et undervisningstilbud.
Lippestad kjøpte en nærliggende eiendom som ble utviklet til epilepsiavdelingen
med plass til rundt ti barn. De fleste var anbragt i et internat men enkelte bodde
også hjemme og var nærmest «dagpasienter». Han var ikke bare opptatt av
undervisning men påpeker at elevene skal behandles for sin epilepsi. Denne behandlingen var tre-delt: «a)den medicinske, b)den dietætiske og c) den opdragende». Hver elev ble observert på døgn basis og anfall ble beskrevet. Det var
også daglig legetilsyn, og Lippestad knyttet til seg egen lege bare for epileptikerne: Peter Hansen Aaser (1848-1923).
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J Lippestad

Aaser var også utdannet lærer før han studerte medisin. Han var «bylæge» i
Kristiania og overlege ved Ullevål epidemilasaret. Han var også redaktør av
Tidsskriftet i en lang periode og også en av grunnleggerne av Statens Institutt
for Folkehelse. Personalet for øvrig dyktiggjorde seg ved studier og reiser til
datidens epilepsikolonier f. eks Filadelfiakolonien på Sjælland og Bethel i
Bielefeld.
Thorshaug Instituts Afdeling for Epileptikere synes å ha vært fullt på høyde
med utenlandske tilsvarende institusjoner både når det gjaldt medisinsk behandling av epilepsi og omsorg for pasientene/elevene. Thorhaug ser ut til å
være den første behandlingsinstitusjonen for epilepsi i Norge. Oppfatningen
av at epileptikere hørte hjemme i «aandsvageomsorgen» er sterk, og det er
mange senere historier om feilplassering av normalt intelligente barn med
anfall. Likevel var Lippestad en dyktig, dynamisk og velmenende pioner på
epilepsiomsorgens område i Norge.
Litteratur
1. Nakken KO. Fra epilepsikoloni til spesialsykehus.
Statens Senter for Epilepsi 2006.
2. Lippestad JA. Thorshaug Instituts Afdeling for Epileptikere.
Kristiania 1883.
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Nevrolitterær quiz nr. 14

?

Nevrolitterær quiz nr. 15

Som redaktør er det underholdende å se hvor mange som kaster seg over pc’en for å
besvare vår lille quiz når Axonet kommer i posten. Men etter forrige nummers quiz
fikk vi en ganske merkelig svarfordeling. Allerede lenge før Axonet ble sendt ut fra
Legenes Hus, kom mailen:
Jeg forsøker igjen.
Nevrolitterær quiz nr. 14:
Forfatter: Erlend Loe
Bok: Stille dager i Mixing Part

og

Like etter fulgte Øivind Fredvik Torkildsen opp med samme svar. Forklaringen var
at noen trykkferske Axoner var blitt lagt ut på Haukeland før utsendelsen.
For dem som ikke fikk være med i «The Haukeland Fast Track» og som først fikk
tilgang på Axonet nøyaktig tre uker senere, var rekkefølgen denne:
Veslemøy Krohn Kjærvik
Trine Haugsand
Karolina Skagen
Agnes Bjørke
Ragnar Solhoff
Lillian Iversen

Ragnar Stien har foreslått dette nummerets oppgave. Han skriver: Denne norske romanen har et nokså burlesk innhold. Det skyldes ikke minst hovedpersonens eiendommelige adferd med tics, lyder og coprolalli. For nevrologen er det en lett gjenkjennelig Tourette. Coprolallien blir berømt når hovedpersonen i en stresset tale i
Aulaen roper ut midt i en setning: «Kuk i hamboreen». Forfatteren er en av våre mest
kjente, og han beskriver Tourette-personligheten slik:
«Det var akkurat som om jeg ville eksplodere og gå i luften hvis jeg ikke skar tenner,
snufset og skar tenner, jeg måtte, ellers døde jeg –«

Vennleg helsing
Kristin Nielsen Varhaug

1.
2.
3.
4.
5.
6.

?

Erlend Loes "Stille dager i
Mixing Part" var løsningen
på forrige nummers
Nevrolitterære quiz

«Det er vi, de kantete, som tar oss av det overflødige i verden. Vi bærer denne byrden
for at andre skal gå fri. Det er spillvarmen fra våre anstrengelser som får kloden til å
gå rundt. Kunne noen i det minste si takk?»
Forfatteren angir i et etterord at han har lest Francis Harbitz «Rettsmedisin». Jeg kan
ikke huske at denne boken beskriver Tourettes syndrom, så det må forfatteren ha tilegnet seg på andre måter uten at han redegjør for det.
Denne romanen er bare få år gammel. Som vanlig vanker det heder, ære og rosende
omtale i Axonet til de som først sender mail med navn på både forfatter og roman til
espen.dietrichs@medisin.uio.no

ed red

Vi tillater oss å hylle både Kristin Nielsen Varhaug og Veslemøy Krohn Kjærvik som
vinnere! Fanfarer både for dem og for de andre på de for anledningen utvidede seierspall og podium!
ed red

Axonet ønsker alle
en riktig god sommer!

52

53

Vi gratulerer

Kristin Ingeleiv Løken Amsrud, fra Lillehammer, som 11/4 disputerte med
avhandlingen «Fat soluble vitamins in multiple sclerosis.».

Andreas Lossius, som 7 mars disputerte for graden PhD over sin avhandling
“Epidemiological and Immunological Studies on Environmental Risk Factors
in Multiple Sclerosis”.

Fra venstre: Iver Arne Langmoen (tredje opponent), Trygve Holmøy (hovedveileder), Finn
Sellebjerg (førsteopponent), doktoranden, Jan Lünemann (annenopponent) og Espen Dietrichs
(fungerende dekanus).

Fra venstre disputasleder Hanne Harbo, opponent Merja Soillu Hanninen fra Turku, doktoranden,
opponent Peter Sundstrøm fra Umeå, hovedveileder Trygve Holmøy og biveileder Kjell-Morten
Myhr. Foto Torleiv Svendsen.

Bernd Müller, som 6/6 disputerte ved Universitetet i Bergen over avhandlingen
“Early Parkinson's disease. Incidence, clinical features and quality of life in a
population-based cohort-study.

Bildet viser komiteen (fra venstre Jørgen Krohn, Heinz Reichmann, Tone Beiske), samt doktoranden
og veileder Ole-Bjørn Tysnes.

Hallvard Lilleng, som
21 februar disputerte
for graden PhD ved
Universitetet i Tromsø
på sin avhandling
“Prevalence, risk factors
for and clinical impact of
persistant hyperCKemia
in a general population.
The Tromsø study.”

Anne Taraldsen Heldal, som disputerte ved Universitetet i Bergen 28 mai.

Fra venstre: hovedveileder Nils Erik Gilhus, 2. opponent Anne Hege Aamodt, doktorand Anne
Taraldsen Heldal, dekanus Arne Skarstein, 1. opponent Maria Isabel Leite, 3. opponent Erik Johnsen
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Den norske nevrolitterære klubb, som hadde et
vellykket Sommermøte påDalen hotell i Telemark
23-25 mai.

Veiledere: Svein Ivar
Bekkelund og Stein
Harald Johnsen
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