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Redaktørens
hjørne
- eller tanker fra trikken
Axonet gratulerer May-Britt og Edvard Moser med tidenes første norske Nobelpris i
Fysiologi eller Medisin. Ekstra morsomt er det selvfølgelig med en Nobelpris i nevrovitenskap. Og selv om May-Britt og Edvard ikke er nevrologer, må vi i NNF også få
lov å ta del i feiringen som en del av det nevrobiologiske miljøet i Norge. Derfor var
bildet av de to et åpenbart valg som forside til dette nummeret av Axonet. Det er en
vel fortjent pris etter at May-Britt og Edvard har bygd opp et målrettet og slagkraftig
forskningssenter i Trondheim. Senteret har blitt en stor suksess og forskningen har
resultert i spennende oppdagelser om hjernecellenes fyringsmønster, ikke minst i
forbindelse med individets bevegelse og plassering i rommet.
May-Britt og Edvard Moser er utdannet som psykologer og tok sine doktorgrader ved
Nevrofysiologisk institutt ved Universitetet i Oslo, med Per Andersen som veileder.
Som så mange andre nevrobiologiske forskere i Norge har de således sprunget ut fra
det sterke forskningsmiljøet som startet med Jan Jansen sr og Alf Brodal og den berømte «The Oslo School of Neuroanatomy», og som senere har fått mange avleggere.

Redaktør
Espen Dietrichs, avdelingsoverlege professor dr. med., Nevrologisk
avdeling, Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.
espen.dietrichs@medisin.uio.no
Bladet må bare siteres med tydelig kildeangivelse.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold
og synspunkter i signerte innlegg. Disse står helt
og holdent for innsenders regning.
Forsiden av dette nummeret (hovedbilde)
En forskningshistorisk begivenhet:
May-Britt og Edvard Moser får
Nobelprisen i fysiologi eller medisin
for 2014.
Foto: Kavli Institute for Systems
Neuroscience/The Nobel Foundation
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Etter et post-doc opphold hos John O’Keefe, som de deler årets Nobelpris med, slo
de seg ned i Trondheim ved NTNU, der de bygde opp sitt laboratorium. Mange faktorer har vært med på å gjøre deres forskning så vellykket, men prisvinnernes vitenskapelige nysgjerrighet, kreativitet og store arbeidsinnsats har selvfølgelig stått helt
sentralt. Dessuten har de arbeidet svært fokusert, og hele forskningsgruppen deres
har drevet med forskning på samme problemstilling. Dette vellykkede konseptet har
også sikret bedre finansiering av forskningen, frem til dagens situasjon der de driver
Kavli Institute for Systems Neuroscience.
Denne Nobelprisen er en stor historisk begivenhet både for norsk nevrovitenskap og
for norsk forskning generelt. Jeg er sikker på at prisen også vil ha stor positiv betydning for fremtidig forskning i Norge. Den er selvfølgelig en fantastisk stimulans for
prisvinnerne, og May-Britt og Edvard er fortsatt så unge at de har mange aktive
forskningsår foran seg. Men like viktig er det at prisen både vil øke oppmerksomheten på nevrovitenskapelig forskning i Norge og vil lokke både norske og utenlandske
talenter inn i våre forskningsmiljøer.
Dette nummeret av Axonet er for øvrig mitt siste som redaktør. Etter å ha laget 11 årganger og 33 nummer av Axonet føler jeg at det er nødvendig med nye krefter for å
sørge for at NNF’s medlemsblad ikke stivner i et etablert mønster, men er i en kontinuerlig fornyingsprosess som en viktig del av NNF’s identitet. Fremtiden får vise om
medlemsbladet i papirutgave vil ha livets rett, men for min egen del mener jeg at en
papirutgave har kvaliteter og fortrinn som vanskelig lar seg erstatte av elektroniske
medier. Derfor gleder jeg meg til fortsatt å motta Axonet i posten tre ganger i året.
Jeg ønsker Are Brean lykke til som ny redaktør!
Espen Dietrichs
espen.dietrichs
@medisin.uio.no

Mine 32 første nummer
av Axonet. Nr. 33 holder
du i hånden nå …
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Leder’n har ordet
Kjære kolleger!
Dette er det siste nummeret av Axonet med Espen Dietrichs som redaktør. Han har
vært en tydelig stemme for nevrologifaget gjennom mange år og gjort en imponerende innsats for medlemsbladet vårt. Ved å samle interessant stoff fra kolleger og
ført mye i pennen selv har han sørget for å holde et høyt nivået på innholdet gjennom
disse årene. Han har utviklet Axonet på flere felt. Nye spalter som for eksempel
Nevrolitterær Quiz, fornyet layout, flere bilder og illustrasjoner har gjort medlemsbladet mer attraktivt. Styret vil rette stor takk for jobben som avtroppende redaktør
har gjort og ønsker Are Brean velkommen som ny redaktør fra årsskiftet.
Det er viktig at vi har tydelige talerør for nevrologene på en rekke felt. Dette er spesielt aktuelt nå i forbindelse med Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering av framtidig spesialitetsstruktur og mottaksmedisin. Helsedirektoratet presenterer flere positive forslag med strømlinjeformet utdanningsløp og videre- og etterutdanning. Men kortere spesialiseringstid og deler av innholdet i forslaget om spesialiteten mottaksmedisin vekker grunn til bekymring. Spesifikk "mottakskompetanse" er positivt, men vil ikke kunne erstatte spesialisert kompetanse innen andre fagfelt herunder nevrologi. Det er behov for nevrologisk kompetanse i front, både for
rask behandling av hjerneslag og andre akuttnevrologiske problemstillinger og for
avklaring av pasienter med sammensatte og uklare problemstillinger. En generalisert
tilnærming må ikke gå utover høyspesialisert behandling eller forsinke behandlingskjeder som fungerer godt. NNF har en viktig jobb med høringsuttalelsene som vi
spiller inn sentralt i legeforeningen.
De XXVII. Nevrodager arrangeres 9.-13. mars 2015 i Ingeniørenes Hus i Oslo
(uke 11). I skrivende stund samles styret til årets lange styremøte der programmet
med de inviterte foredragene lages. Selv om programmet de senere årene stadig har
inkludert flere ”bredde-foredrag”, er det mange som har ytret ønske om at dette skal
prege programmet i enda større grad. Likeledes er det mange som har gitt uttrykk
for at de ønsker å treffe kolleger som sysler med ulike emner. Vi har derfor lagt opp
til en stor andel inviterte foredrag og god blanding i tema. Fordelingen av tema blir
som følger: Åpningsforedrag, hodepine, generell nevrologi og nevroonkologi på
mandag; MS og bevegelsesforstyrrelser på tirsdag; nevromuskulære sykdommer,
generell nevrologi, kasuistikkonkurranse og årsmøte onsdag; mens både torsdag og
fredag vil inkludere epilepsi, cerebrovaskulære sykdommer og generell nevrologi.
Fredagen vil i tillegg inkludere motornevronsykdommer.
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Det er imidlertid ingen garanti at fordelingen av de frie foredragene blir eksakt som
denne fordelingen. Påmeldingen av abstrakt starter 15. november. Vi håper påmeldingen blir like stor som den har vært gjennom mange år og gleder oss til aktive
sesjoner med foredrag og postere.
I 2015 arrangeres Hjerneåret i Norge som en del av det europeiske hjerneåret (Year
of the Brain – YotB). Det europeiske hjernerådet (EBC) koordinerer det europeiske
hjerneåret i samarbeid med over 200 helseorganisasjoner, pasientforeninger og
aktører fra industrien. YotB har tre hovedformål: folkeopplysning om forebygging av
hjernesykdommer, forbedre behandling og pleie av de som rammes av hjernesykdommer samt øke investeringene til hjernerelatert forskning og utvikling. Det er opp
til hvert enkelt land å utforme arrangementene. Oversikt over de ulike arrangementene finner du på i kalenderen på EBCs hjemmeside:
(http://www.europeanbraincouncil.org/year-of-the-brain/).

Nevrolognytt
Advanced Parkinson’s Disease
under the Midnight Sun
Denne konferansen, som vel samlet det største
antall internasjonale parkinsonspesialister
som noen gang har møttes i Norge, ble avholdt
i Tromsø og på Sommarøya 13-14 juni. Her
følger noen stemningsbilder fra møtet.

I likhet med andre land vil vi bruke logoen YotB2015 på planlagte møter og kongresser i løpet av året – både Nevrodagene og Vårmøtet i Bodø (29.-31. mai). Dersom
du skal arrangere større møter eller kongresser i 2015 som det kan være aktuelt å
profilere med YotB-logoen, ta gjerne kontakt. I tillegg planlegges egne Hjerneårarrangemen med åpningssermoni og ulike arrangementer utover året. En bredt
sammensatt komité for hjerneåret er i ferd med å starte sitt arbeid, og vil informere
mer om planene etter hvert. Det legges opp til samarbeid med andre organisasjoner
som det norske hjernerådet. Alle landets nevrologiske avdelinger oppfordres til å
arrangere folkemøter eller andre arrangement i hjerneuken. Vi håper mange får
anledning til dette!
Med ønske om en fortsatt fin høst!
Hilsen Anne Hege

Viktig melding: Hold av 29-30/5 2015!
NNF planlegger Vårmøte i Bodø
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Glimt fra Advanced Parkinson’s Disease under the Midnight Sun
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Glimt fra Advanced Parkinson’s Disease under the Midnight Sun
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Glimt fra Advanced Parkinson’s Disease under the Midnight Sun

NORSK DYSTONI-NETTVERK er dannet
- og ønsker flere medlemmer!
Vi er en gruppe nevrologer med spesiell interesse for dystoni som var samlet på
Solstrand Hotell i Os utenfor Bergen i mai 2014 for å danne et nettverk for dystoni-interesserte nevrologer i Norge. Vi tror et slikt nettverk vil kunne bidra til å
styrke norske nevrologers teoretiske og praktiske kunnskap om dystoni og stimulere til gode forskningsprosjekter på dystoni, noe som vil komme dystonipasientene i Norge til gode. Flere av oss har allerede kontakt med gode faglige dystoni-miljøer i utlandet og disse kontaktene ønsker vi å styrke og videreutvikle til
beste for det norske dystoni-miljøet.
Norsk Dystoni-Nettverk kommer til å arrangere et faglig møte en gang i året for
medlemmer av nettverket, der alle som deltar på møtet har et faglig bidrag (som
en kasuistikk eller et referat fra en interessant artikkel de har lest), samtidig som
det vil være noen større foredrag. På denne måten vil vi understreke at vi ønsker
at medlemmene av nettverket skal bidra aktivt til den faglige kunnskapsutvekslingen. Resten av året vil nettverksmedlemmene ha kontakt via epost, og også
kunne møtes uformelt i forbindelse med faglige arrangementer som Nevrodagene, den årlige internasjonale Movement Disorders kongressen, internasjonale dystoni-kongresser o.l.
Norsk Dystoni-Nettverk vil ha nær kontakt med pasientforeningen Norsk
Dystoniforening og bistå dem med foredrag på møtene deres og faglig informasjon gjennom deres nettsider og medlemsblad.
Vi planlegger å arrangere det neste faglige møtet i januar/februar 2015. Vi ber
interesserte nevrologer melde sin interesse for å delta i nettverket, ved å sende en
epost til en av de tre epostadressene oppgitt nedenfor.
VELKOMMEN TIL NORSK DYSTONI-NETTVERK!
Med hilsen fra stifterne
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Inger Marie Skogseid
Oslo universitetssykehus
iskogsei@ous-hf.no

Charalampos Tzoulis
Helse Bergen, Haukeland
tzou@helse-bergen.no

Jeanette Koht
Drammen sykehus
uxjeko@vestreviken.no

Kristoffer Haugarvoll
Helse Bergen, Haukeland
MedOslo

Karen Herlofson
Sørlandet sykehus og
Privat nevrolog, Arendal

Monica D Rønne
MedOslo
Privat nevrolog
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Lemtrada «Genzyme»
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ATC-nr: L04AA34

.216(175$7 7,/ ,1)86-21696.( RSSOºVQLQJ b PJPO 1 ml inneh.: Alemtuzumab 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, dinatriumedetatdihydrat,
kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
,QGLNDVMRQHU 7LO EHKDQGOLQJ DY YRNVQH PHG UHODSVHUHQGH UHPLWWHUHQGH PXOWLSSHO VNOHURVH 5506  PHG DNWLY V\NGRP GHȌQHUW YHG NOLQLVNH HOOHU
bildediagnostiske funn.
'RVHULQJ %HKDQGOLQJHQ VWDUWHV RJ RYHUY§NHV DY QHYURORJ PHG HUIDULQJ PHG EHKDQGOLQJ DY 5506 9RNVQH b PJGDJ L  EHKDQGOLQJVVHNYHQVHU 
EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWbPJ EHKDQGOLQJVVHNYHQVbPJGDJLS§IºOJHQGHGDJHU WRWDOWPJ JLWWP§QHGHU
HWWHUEHKDQGOLQJVVHNYHQV8WHODWWHGRVHUVNDOLNNHJLVVDPPHGDJVRPSODQODJWGRVH3DVLHQWHQEºUIRUEHKDQGOHVPHGNRUWLNRVWHURLGHU LNOLQLVNHVWXGLHU
PHW\OSUHGQLVRORQ b PJ  XPLGGHOEDUWIºU DGPLQLVWUHULQJDY DOHPWX]XPDE S§ KYHUDYGH IºUVWHGDJHQHL KYHU EHKDQGOLQJVVHNYHQV )RUEHKDQGOLQJ
PHGDQWLKLVWDPLQHURJHOOHUDQWLS\UHWLNDYXUGHUHV$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
26. september 2014, Dr. Holms Hotel, Geilo
Møteleder: Anne Hege Aamodt
Referent: Grethe Kleveland
Orienteringssaker
Økonomi:
Kari Anne Bjørnarå orienterte om at økonomien er i balanse
Høringer:
Lasse Pihlstrøm orienterte om at vi har gitt høringer om helsekrav ved førerkort, fritt
behandlingsvalg, screeningprogrammer, spesialitetsstruktur og akuttmottak.
Kommende høringer blir bl.a. Idéfase for OUS og Endring fra reseptgruppe C til
gruppe B for pregabalin.
Nettsiden:
Kashif Faiz er ny nettredaktør og har gått gjennom NNFs hjemmeside og gjort en del
forbedringer. Veileder i akuttnevrologi er lett tilgjengelig, samt informasjon om
hvordan bestille den. Det er i gjennomsnitt 30 treff daglig på hjemmesiden.
Hjerneåret YotB 2015:
Anne Hege Aamodt orienterte kort om planene om for arrangement i Norge i anledning Year of the Brain 2015. NNF-styret har hatt jevnlig kontakt med Eurpean Brain
Council, bl.a. med prosjektdirektør for YotB Susanne Aalborg for å koordinere arrangementene med det sentrale opplegget. Arrangementene i Norge annonseres på
YotB-kalenderen sentralt. Markering av YotB vil foregå i forbindelse med
Nevrodagene, Vårmøtet i Bodø og i tillegg planlegges egne YotB-arrangement ulike
steder. Det er inngått samarbeid med Hjernerådet for deler av opplegget.
Vårmøtet:
Vårmøtet i Bodø arrangeres 29.-31.mai 2015. Den lokale arrangementskomiteen er
kommet godt i gang med planleggingen.
Kvalitets-utvalget:
Anne Hege refererte fra møtet i NNF`s kvalitetsutvalg der det nye styret ble konsti16

Styret i NNF. Fra venstre styremedlem Lasse Pihlstrøm, styremedlem Geir Slapø, styremedlem
Kashif Faiz, kasserer Kari Anne Bjørnarå, leder Anne Hege Aamodt, sekretær Grethe Kleveland
og nestleder Kjell-Morten Myhr.

tuert med Jone Owe som leder, Åse Mygland, Unn Ljøstad og Finn Rasmussen.
Kvalitetsutvalget ønsker en representant fra NNF-styret. På styremøtet ble Grethe
Kleveland ble utnevnt.
ECTRIMS:
Kjell-Morten Myhr er ny representant i ECTRIMS Council i tillegg til Hanne
Harboe (som har vært med ett år, man sitter i 2 år).
Ny pris:
Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer har tatt initiativ til en ny pris;
Octapharmas pris for beste nevromuskulære arbeid (kr.50.000), som skal utdeles på
Nevrodagene.
Supplement fra Nevrodagene:
Supplement fra årets Nevrodager vil i år bli publisert i elektronisk versjon i
European Journal of Neurology. Kjell Morten koordinerer arbeidet.
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Fabry

Legeforeningens prosjekt for faglige retningslinjer/veiledere:
Kjell Morten deltar som en av fire i prosjektgruppen for utredning av faglige retningslinjer. NNF har også gitt navn på kandidater til referansegruppen.

Tidlig diagnose er viktig

Generalplan, oppsummering og vedtak
Planen ble godkjent etter justeringer som er blitt gjort i etterkant av høringsrunden
og etter at statistikk fra landets avdelinger er innhentet.
Hjerneåret 2015
En hjerneår-komité med bred geografisk representasjon etableres med kontaktpersoner fra de nevrologiske avdelingene rundt om i landet. Det ble vedtatt at NNF kan
dekke deler av utgifter for komiteen.
Nevrodagene 2015
Diskusjon om strukturen, antall dager, mulighet for parallellsesjoner, og/eller kombinasjon med kurs for LIS. Forslag om Questback etter Nevrodagene, inkl. ønske om
3 eller 5 dager. Mulighet for ”blitz-presentasjon”, ordinær eposter ble diskutert.
Diskusjon om fordeling av fagtema og ”State of the art”-forelesninger: Det har vært
ønsket flere ”State of the art”-forelesninger. Flere har også ønsket større grad av
blanding av tema slik at man treffer andre kolleger enn de samme hvert år. Foreløpig
program ble satt opp.

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
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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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X Tidlig behandling kan bremse videre sykdomsprogresjon og organskade1

Eventuelt 1; Håndtering av Botulinumtoxin-behandling ved kronisk migrene
Grethe orienterte om problemstillingen. Det forventes økende antall pasienter med
fast kontroll 4 ganger i året, dette er en utfordring både økonomisk og kapasitetsmessig. Avdelingen har mottatt et brev fra et privat nevrologsenter, med forslag om at
de kan overta behandling av pasientene etter vurdering og oppstart i offentlig poliklinikk, med medikamentet på blå resept etter HELFO-godkjenning, med årlig vurdering av offentlig poliklinikk av om det fortsatt er indikasjon. Styret ved Grethe
forfølger saken videre.
Eventuelt 2; Forespørsel fra pasientforening
Det har kommet en forespørsel fra en ny pasientforening for trigeminusnevralgi om
en nevrolog som kan være kontaktperson. Forespørselen er sannsynligvis for vag og
potensielt omfattende til at noen vil ta på seg dette uten videre. Forslag om at foreningen kan henvende seg til EFNA (European Federation of Neurologic
Associations / Europeisk pasientforening).
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Presentasjonen
Nevrologien i Namsos
Av Stephan Schüler

Stilling som spesiallege i nevrologi ble opprettet i 1966. Rolv Williamsen ble ”headhunted” fra Mosjøen hvor han hadde en praksis som nevrolog og samtidig var bedriftslege ved Mosjøen Smelteverk.
Han tiltrådte i 1966. Det første året pendlet han til Oslo og arbeidet ved Rikshospitalet for
å få EEG-kompetanse samt innføring i andre nevrofysiologiske undersøkelsesmetoder.
Da han kom tilbake i 1967, ble det opprettet en nevrologisk seksjon underlagt medisinsk avdeling. Seksjonen fikk 36 senger i et eldre bygg. Et av sykerommene var en sal
med 16 pasienter. Kontoret til overlege Williamsen var så trekkfullt at han av og til om
vinteren måtte sitte med vinterfrakken på.

Samtidig med at sengeposten ble etablert, ble det også etablert et KNF-laboratorium
som ble betjent av Håkon Skogmo. Man hadde EEG-utstyr, nevrografi og ekko-maskin
for å definere midtlinjen i hjernen. Den gangen gjorde overlege Williamsen selv luftencefalografier, visstnok ingen behagelig undersøkelse. Det var i starten ingen fast
radiolog tilknyttet sykehuset. Egen fysioterapidel ble etablert.
På 70-tallet ble ass.lege Øivind Stenvik ved medisinsk avdeling tilknyttet nevrologisk
seksjon. Han fortsatte sammen med Williamsen selv da han kom tilbake som spesialist
i indremedisin. Overlege Stenvik var tilknyttet nevrologisk avdeling inntil han først var
sjeflege i 50 % stilling, senere helsefaglig rådgiver hos direktøren.
I begynnelsen av sin tjeneste i Namsos, måtte overlege Williamsen også tjenestegjøre
enkelte dager på sykehuset i Levanger. Når han så kom tilbake derfra, var det visitt i
Namsos.
Overlege Williamsen var eneste nevrolog i Namsos inntil Ole-Petter Dahl tiltrådte som
overlege i august 1993, etter først å ha arbeidet som assistentlege i 1988-89.
Williamsen fratrådte høsten 1996 71 år gammel.
Rekrutteringen av nevrologer til Nord Trøndelag har vært vanskelig. Vi har derfor valgt
å støtte oss til utenlandske nevrologer som gjør en meget god innsats her. Stephan
Schüler ble ansatt i 2001, og han overtok som avdelingsoverlege etter Ole Petter Dahl
1/8-05. Hans samboer Stella Taubert har arbeidet som assistentlege, deretter ble hun i
2006 ansatt i 40 % stilling som overlege. Hun jobber i tillegg 20 % på psykiatrisk avdeling som nevrolog i det tverrfaglige nevropsykiatriske teamet. Vi har hatt et par andre tyske leger som nå har sluttet.
Vi har også hatt 2 ungarske leger. Erzebet Koroncai er fortsatt her, mens Marton
Könyves-Kolonics sluttet i sommer og dro til Haugesund. Kristina Devik er ansatt fra
september 2014. Hun kommer fra UNN.
Nevrologsk avdeling i Nord Trøndelag består av poliklinikker ved både Sykehuset
Namsos og Levanger med felles poliklinisk henvisningsadresse. I HNT er det avdelingen/sengeposten på Sykehuset Namsos som har fylkesfunksjon.

Ansatte i Namsos: Stående fra venstre: Erzsebet Koroncai (overlege), Ulrika Faxälv (KNF teknikker),
Stephan Schüler (avd.ol.), Elisabeth Larsen (KNF teknikker, avd.leder), Stella Taubert (overlege),
Amanuel Hassen Ali (LIS), May Sisel Utvik (MS spesialsykepleier), Nina Nynes (nevrosykepleier).
Sittende: Margaret Olsen (KNF teknikker), Ole Petter Dahl (overlege og privatpraktiserende nevrolog)
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Avdelingen var tidlig ute med å gi trombolysebehandling ved hjerneslag. Avdelingen
hadde fram til 1/1-14 ansvar for akuttbehandling av slagpasienter (4 senger) på
Sykehuset Namsos.
Ettersom vi ikke lyktes med etablering av et nevrologisk vaktsystem, mente vi etter en
gjennomført sårbarhetsanalyse, at denne ordningen med ansvar for akutte nevrologiske
pasienter og slagpasienter ikke var god nok. Konsekvensen ble at akuttbehandlingen av
slagpasienter nå ivaretas av medisinerne.

»
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Dette gjelder også akuttbehandling av nevrologiske pasienter utenom regulær arbeidstid. De får i dette tidsrommet en noe stemoderlig behandling i Nord Trøndelag
sammenlignet med de aller fleste fylker i Norge, som har nevrologisk vaktsystem. Vi
har påpekt lenge de uheldige konsekvensene dette medfører.
Nevnte prosess førte videre til at sengetallet ble redusert fra 10 til 5 øremerkede nevrologiske senger integrert i en medisinsk sengepost.
Meget viktig for en nevrologisk avdeling er pleiepersonalets nevrologisk spesialkompetanse både på post og poliklinikk. I løpet av de siste årene har vi etter hvert fått ”våre
egne” sykepleiere på vår sengepost og satser på kontinuerlig fagopplæring. Vi har i
Namsos egen MS-sykepleier i 50 % stilling ved poliklinikken, som er spesielt kompetent innenfor det fagområdet og som står sammen med den andre sykepleieren for opplæring av MS pasienter som får immunmodulerende behandling. Den andre sykepleieren har en 40 % stilling på poliklinikken, med hovedansvar for fagområdet parkinson
og epilepsi ved poliklinikken.
Ved Sykehuset Levanger er det ansatt nevro-spesialsykepleier i 100 % stilling på poliklinikken.
Avdelingen har digitalt EEG-utstyr og nevrografi/EMG/EP-utstyr. Det tas både EEG,
nevrografi, EMG, EP og dupleks av halskar og intrakranielle hjernekar (TCD). Det er
elektronisk tilgang på EEG kurver på tvers av de 2 Sykehusene, og nå har også KNF
seksjonen ved St. Olavs Hospital fått tilgang til EEG databasen, først og fremst som
ledd i 2. opinion-vurderinger. Men det er planlagt å systematisk bygge ut samarbeidet,
og vi håper at det senere kan legges opp til et felles løp innen KNF utdanning med hovedtjeneste på St. Olavs Hospital, men også tjenestegjøring av en del av utdanningen
på Sykehuset Namsos ved å bruke felles elektroniske løsninger. Vi har 3 personer i 50
% stilling som EEG-teknikere. Sykehuset har 2 nevropsykologer som vi har et godt
samarbeid med. Både på Sykehuset Namsos og Levanger finnes moderne utstyr på
røntgenavdelingen inkl. MR.
Da det tidligere i mesteparten av tiden kun har vært 1-2 nevrologer ansatt ved
Sykehuset Namsos, har det vært umulig å etablere noen vaktordning. Når vi nå i flere
år har vært 4 nevrologer og 1 LIS lege, fortsetter vi det arbeidet med å få etablert en
egen vaktordning ved nevrologisk avdeling. Det er ikke lett i disse tider med strenge
økonomiske krav og pålagt innsparing av store beløp hvert år.
Nevrologi er et akuttfag, og nevrologisk ekspertise har i flere tilfeller vist seg nødvendig for å avklare tilstander. Disse kommer ofte ikke innenfor vanlig arbeidstid, og derfor bør det snarest etableres et døgntilbud for nevrologiske pasienter også i NordTrøndelag. Dette er også en nødvendig forutsetning for å få avdeling godkjent som utdanningsinstitusjon med mer enn 1 år utdanningsgodkjenning som vi har for tiden. Vi
mener at det er nødvendig å satse på å rekruttere egne spesialister og at det derfor er
14
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Ansatte Levanger: Berit Nonset (nevrologisk spesialsykepleier, KNF teknikker), Sabina Tünte
(overlege), Jens Horn (overlege), Hanne Kristin Moksnes Olsen (KNF teknikker)

viktig å ha en vaktfunksjon som viktig del av utdanningen, og for å være faglig spennende og utfordrende nok. For å lykkes med rekrutteringen trenger avdelingen en robust bemanning på overlegesiden, og minst 2 LIS stillinger, som vil være et godt
grunnlag til å søke om godkjent utdanningstid på 3 år.
Ved Sykehuset Levanger har det fra 1973 og fram til 2001 vært sporadisk ansatt nevrolog. Delvis ble nevrologien ivaretatt med besøk fra Namsos. Mange nevrologiske pasienter har imidlertid opp gjennom årene fått en stemoderlig behandling p.g.a. manglende nevrolog ved sykehuset.
Fra 2001 har det med unntak av 1 år, vært fast nevrolog. Overlege Jens Horn arbeider
nå i 50 % stilling. Den andre delen er han tilknyttet slagenheten på medisinsk avdeling
Sykehuset Levanger. Overlege Sabina Tünte er ansatt som nevrolog ved
Rehabiliteringsavdelingen og jobber 20 % ved nevrologisk poliklinikk. Ved Sykehuset
Levanger er nevrologisk spesialsykepleier Berit Nonset ansatt i 100 % stilling. Hun
ivaretar nevrologiske pasienter på poliklinikken, i tillegg gis det all type immunmodulerende medikamenter til MS-pasienter også i Levanger. Berit Nonset utfører i lag med
sykepleier Hanne Kristin Moksnes Olsen, som er ansatt i 30 % stilling som EEG teknikker, en del nevrofysiologiske u.s. (hovedsakelig EEG, nevrografi ved entrapment).
15
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Nevrolitterært
Bokomtale

T

Nytt norsk bidrag til
verdens nevrologihistorie

/
/0
0

Av Ragnar Stien
Johan Aarli var president I World Federation of Neurology fra 2006. Ved sin avgang i 2010 ble han gitt oppdraget å skrive organisasjonens historie gjennom de
første 50 år. Dette oppdraget har han løst på en meget tilfredsstillende og vellykket måte. Boken er blitt en meget tiltalende trykksak. Johan går gjennom de
spede forsøk på å organisere nevrologer internasjonalt før WFN ble stiftet i
1957. Han gir en spennende fremstilling av selve stiftelsesprosessen, Ludo van
Bogaerts initiativ og stiftelsesmøtet i Brussel i 1957. De store problemene av
organisatorisk art i de første årene er faktisk spennende lesning ikke minst fordi mye av dramatikken skjedde under Norges første president i WFN, Sigvald
Refsum, fra 1973-81. Boken inneholder kapitler som beskriver de forskjellige
aktiviteter som WFN har utfoldet, de forskjellige komiteer som har stått for
arbeidet og hvem som har sittet i disse komiteene. Vi kan tilmed ane valgkampenes intriger, vi får servert de økonomiske problemene og tar del i personlige
og faglige uenigheter på det internasjonale plan.
Boken vil neppe bli noen internasjonal bestselger, men den er et overmåte
viktig dokument for alle som er interessert i nevrofagenes historie og spesielt
deres personalhistorie. Som norske nevrologer må vi være stolte over Johans
innsats og resultatet av hans arbeid. Vi gratulerer på det hjerteligste.

Fakta
Titel: The history of the World Federation of
Neurology. The first 50 Years.
Forfatter: Johan A Aarli.
Antall sider: 234 sider, ill
Forlag: Oxford University Press 2014
ISBN/EAN: 978-0-19-871306-7
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Nevrolitterært
Om lobotomi i «De usynlige».
Av Arnulf Hestnes

I 2013 kom boken «De usynlige» av Roy Jacobsen. Det er fortellingen om en liten
familie på en liten øy på Helgelandskysten. Livsbetingelsene er fattigslige. På bokomslaget sier forlaget at Roy Jacobsen skriver om kystproletariatet, og at handlingen
utspiller seg i årene fra 1913 til 1928. Vi følger oppveksten til datteren Ingrid, som er
lærenem, og tidlig kan ta ansvar både heime og ute på havet.
Faren dør. Moren, Maria, blir syk. I korte passasjer skjønner vi at mor er blitt psykisk
syk. Hun kommer på sykehus. Da hun kommer tilbake er hun behandlet med lobotomi.
«Ingrid går inn og setter seg ved siden av mora og spør hva de to arrene er, som hun
har i tinningene. Maria smiler. Karen Louise kommer etter og setter seg og drikker
en slurk kald kaffe og sier nei takk til Barbro som byr henne mer, ser på Suzanne som
kryper opp i fanget til Ingrid og skotter bort på Maria.
Kem e damen?
Det e ho mor, sier Ingrid og flytter henne over i Marias fang og går inn til kommoden
i stua og henter papir og blekk og setter seg til å skrive.»
Om bokomtalen er korrekt, så er det grunn til å anta at
boken inneholder en nevrohistorisk feil. Lobotomien ble
utviklet av en nevrolog, portugiseren Egas Moniz, og
første gang utført i november 1935. Lobotomi skal første
gang ha blitt benyttet i Norge på førjulsvinteren 1941.
I Norge ble særlig mange lobotomier utført i tidsrommet
1947 til 1957, bare i 1949 248 inngrep. Den siste lobotomi i Norge ble utført i 1974.

António Egas Moniz
1874-1955
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I 1949 fikk Egas Moniz Nobelprisen i medisin «for hans
oppdagelse av den terapeutiske verdien av lobotomi i
visse psykoser».

Det kan synes merkelig at en metode som er så sterkt i miskreditt
i dag, kunne få en slik belønning.
Dette var imidlertid på et tidspunkt hvor de antipsykotiske
midlene ennå ikke var kommet,
og det er vanskelig å bedømme
handlinger i fortida når forutsetningene senere er blitt vesentlig
endret. Metoden fikk nok dessverre en ufortjent «popularitet»
som medførte at den ble benyttet
på uriktige indikasjoner. Selv er
jeg så gammel at jeg har møtt pasienter som har hatt både godt og
dårlig utfall av lobotomi.

Fra en lobotomioperasjon

Men på 1920-tallet ble det ikke utført lobotomi noen steder. Kanskje ville det
være en ide for forlag å bruke nevrologisk konsulenthjelp når en beveger seg inn
på det nevrologiske området? Uansett har Roy Jacobsen skrevet en meget lesverdig
bok, som varmt anbefales. I boken nevnes heller ikke årstallene som forlaget
orienterer oss om.
Egas Moniz har også gjort seg bemerket for annet enn lobotomi. Han ble professor i nevrologi allerede 28 år gammel, i 1902. Fra 1903 til 1917 var han representant i den portugisiske nasjonalforsamlingen. I 1917 ble han portugisisk ambassadør i Madrid, og i 1918 utenriksminister. Han gav seg med politikk i 1920. Moniz
er kjent for å ha etablert cerebral angiografi som metode fra 1927. Han ble også
foreslått som nobelprisvinner for dette. Om han fått prisen for cerebral angiografi
ville det nok i ettertid sett bedre ut.

Fakta
Titel: De usynlige
Forfatter: Roy Jacobsen
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm 2013
ISBN/EAN: 9788202423025
Veil pris: kr 379,–
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Nevrolitterær quiz nr. 15

?

Forrige nummers quiz kom nok midt oppi sommerforberedelsene for mange.
Dessuten var nok denne oppgaven fra Ragnar Stien litt mere krevende enn mange av
våre tidligere quiz’er. Likevel var det flere som raskt kom frem til riktig svar, og som
fortjener vår ære og beundring for rask og korrekt respons.
Fortellingen om den åpenbare Tourette-pasienten med eiendommelig adferd, tics og
coprolali, finnes i Lars Saabye Christensens roman «Bernhard Hvals forsnakkelser»
fra 2010.
Aller raskest denne gang var Trine Haugsand. Hun slo de andre på seierspallen med
flere timer – en uvanlig stor seiersmargin til å være Axonets nevrolitterære quiz.

Seierspallen denne gang besto av:
Gull: Trine Haugsand
Sølv: Ragnar Solhoff
Bronse: Per Selnes

Nevrolitterær quiz nr. 16

?

Nevrolitterær quiz nr 15 var fra Norge. I dette nummerets quiz skal vi igjen ut av landet,
men vi holder oss i Skandinavia og til samtidslitteratur. Oppgaven er hentet fra en
serie bøker med én og samme hovedperson. Serien er svært populær og forfatteren har
fått mange priser, inkludert Rivertonklubbens internasjonale ærespris, og det er både
laget TV-serie og mange langfilmer ut fra bøkene. Serien er knyttet til et spesielt
geografisk område i ett av våre naboland. Forfatteren er svært produktiv og har også
skrevet mange andre bøker. Likevel er det den aktuelle bokserien og dens hovedperson
som har gjort forfatteren verdenskjent. Dette er enten den tiende eller den ellevte
boken i den aktuelle bokrekken, litt avhengig av hvordan vi regner – og kronologisk er
det faktisk den tolvte. Og her begynner hovedpersonen å få nevrologiske symptomer.
Det som bekymret (hovedpersonen) mest i denne perioden, var naturligvis at de
plutselige hukommelsestapene fortsatte. Verst hadde det vært en av juledagene. Det
hadde snødd om natten. Han hadde kledd på seg og gått ut for å måke i innkjørselen.
Da han var ferdig, visste han plutselig ikke hvor han befant seg. Ikke engang Jussi
gjenkjente han. Det gikk en lang stund før han igjen visste på hvilken gårdsplass han
sto. Han gjorde aldri det han naturligvis burde ha gjort. Han oppsøkte ingen lege
fordi han rett og slett var for redd.

Axonet hyller prisvinnerne!

ed red

Løsningen på forrige nummers
Nevrolitterære quiz, fantes i Lars
Saabye Christensens roman
«Bernhard Hvals forsnakkelser»
fra 2010.

Han prøvde igjen å tenke at han arbeidet for mye, at han var i ferd med å bli utbrent.
Av og til lyktes han. Men han hadde alltid redselen i seg for at denne glemselen skulle
bli verre og verre. Han fryktet å bli dement, at han led av en tidlig Alzheimers.
Og han får rett. De nevrologiske symptomene med kognitiv svikt progredierer, og
forfatteren bruker disse for å avslutte både hovedpersonens yrkeskarriere i politiet og
hele bokserien. Riktig nok er det blitt utgitt enda en bok i Norge etter den aktuelle,
men den boken hører kronologisk hjemme tidligere i serien.
Skyggen var blitt dypere. Og langsomt kom (hovedpersonen) nå til å forsvinne inn i et
mørke som noen år senere definitivt sendte ham ut i det tomme universet som heter
Alzheimers.
Så er det ikke mer. Historien om (hovedpersonen) tar ugjenkallelig slutt. …
Så spørsmålet er altså: Fra hvilken roman kommer dette utdraget? Som vanlig: Stor
heder, ære og hyggelig omtale i Axonet til de som raskest sender riktig svar med navn
på forfatter og tittel på bok til Redaktøren: espen.dietrichs@medisin.uio.no

ed red
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NYHET!

Vi gratulerer

(teriflunomid)

Ellen Merete Hagen, som har fått fast stilling som Consultant Neurologist
in Autonomic Medicine ved The National Hospital for Neurology and
Neurosurgery på Queen Square. Med det er hun første norske som blir fast
ansatt som nevrolog ved verdens kanskje mest kjente nevrologiske sykehus.
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når man begynner med teriﬂunomid etter interferon beta eller glatirameracetat, eller når man begynner med interferon beta eller glatirameracetat etter teriﬂunomid. Pga. natalizumabs lange halveringstid kan samtidig eksponering, og dermed immunpåvirkning,
forekomme i opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teriﬂunomid startes umiddelbart. Forsiktighet er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten behandling er nødvendig for utskillelse av ﬁngolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder
før lymfocyttallet er returnert til normalt nivå etter seponering. Oppstart av teriﬂunomid i dette tidsintervallet fører til samtidig ﬁngolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Etter teriﬂunomidseponering vil oppstart av andre
behandlinger innenfor intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 måneder
ånederr,, men kan være lengre) føre til samtidig teriﬂunomideksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd.
Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Interaksjoner: Pasienter som får teriﬂunomid bør ikke behandles med kolestyramin eller aktivt kull, da dette fører til rask og signiﬁkant reduksjon i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital,
fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør brukes med forsiktighet under teriﬂunomidbehandling, pga. redusert
sert teriﬂunomideksponering. Teriﬂunomid
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CYP 2C8 og forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av CYP 2C8-substraterr,, som repaglinid, paklitaksel,
pioglitazon og rosiglitazon.
glitazon. CYP 1A2-substrater, som duloksetin, alosetron, teofyllin og tizanidin, bør brukes med forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse preparatene. Ved
e samtidig bruk av warfarin og teriﬂunomid
er det sett 25% reduksjon
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T3-substraterr, som cefaklorr,, benzylpenicillin, ciproﬂoksacin, indometacin, ketoprofen, furosemid,
cimetidin, metotreksat eller zidovudin. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved samtidig bruk av teriﬂunomid. For andre substrater av BCRP (f.eks. metotreksat, topotekan, sulfasalazin, daunorubicin,
norubicin, doksorubicin) og OA
ATP-familien,
TP-familien, spesielt HMG-CoAreduktasehemmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotreksat, nateglinid, repaglinid, rifampicin), bør samtidig administrering av teriﬂunomid skje med forsiktighet. Pasienten bør overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på for høy eksponering, og
dosereduksjon bør vurderes.
Graviditet, amming og fertilitet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet: Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriﬂunomid er >0,02 mg/liter. Det er mulig at man ved mistanke om graviditet kan redusere risikoen for fosteret
ved rask og umiddelbar akselerert eliminasjon. Dersom graviditet ønskes, kreves veriﬁsering med 2 separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom, og en periode på 1,5 måned mellom første forekomst av plasmakonsentrasjon <0,02 mg/liter
og befruktning, også etter akselerert eliminasjon. Hvis akselerert eliminasjon ikke brukes, kan man forvente at plasmanivået av teriﬂunomid er >0,02 mg/literr i gjennomsnittlig 8 månederr,, men hos noen kan det ta opptil 2 årr.. Risikoen for embryoføtal toksisitet overført via
mannen anses som lav. Amming: Kontraindisert pga. utskillelse i morsmelk. Fertilitet: Ingen påvirkning forventes.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hud: Alopesi. Infeksiøse: Inﬂuensa, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Nevrologiske: Parestesi. Undersøkelser: Økt ALA
AT
T. Vanlige
a
(≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni. Gastrointestinale:
Oppkast, tannverk. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, akne. Immunsystemet: Milde allergiske reaksjonerr. Infeksiøse:
I
Bronkitt, sinusitt, faryngitt, cystitt, viral gastroenteritt, oral herpes, tanninfeksjon, laryngitt, fotsopp. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Muskelskjelettsystemet: Smerte, myalgi. Nevrologiske: Isjias, karpaltunnelsyndrom, hyperestesi, nevralgi, perifer nevropati. Nyre/urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Uro. Undersøkelser: Økt -GT
T,, økt ASA
AT
T, vekttap, redusert antall nøytroﬁle, redusert antall leukocytter
ocytter. Øvrige: Smerte,
posttraumatisk smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, mild trombocytopeni. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen erfaring. Behandling: Kolestyramin eller aktivt kull kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teriﬂunomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger daglig i 11
dagerr, alternativt aktivt
aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dagerr.. Se Giftinformasjonens anbefalingerr L04A A31.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Immunmodulerende middel med antiinﬂammatoriske
inﬂammatoriske egenskaperr.. Virkningsmekanisme:
Virkningsmekanis
Hemmer enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo-syntese av pyrimidin. Dette gir redusert proliferasjon av celler
i celledeling, som trenger de novo-syntese av pyrimidin for å utvikles. Nøyaktig mekanisme for terapeutisk virkning på MS er ikke fullt ut forstått, men medieres av et redusert antall lymfocytter. Absorpsjon: Median Tmax er 1-4 timer etter gjentatt oral administrering.
Biotilgjengeligheten er nesten 100%. 95% av steady state-konsentrasjonen oppnås etter ca. 100 dager (3,5 måneder). Beregnet AUC-akkumuleringsrate er ca. 34 ganger. Proteinbinding: >99% til plasmaproteinerr. Halveringstid: Medianverdien for T1/2 er ca. 19 dager etter
gjentatte doser på 14 mg. Metabolisme: Metaboliseres i moderat grad og er eneste komponent som detekteres i plasma. Utskillelse: Utskilles gjennom mage-tarmkanalen, i hovedsak uendret via gallen og høyst sannsynlig ved direkte sekresjon. Elimineres langsomt fra
plasma. Uten akselerert eliminasjon tar det i gjennomsnitt 8 måneder å oppnå plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/literr,, men pga. individuelle variasjoner kan det
d ta opptil 2 år. Akselerert eliminasjon kan brukes når som helst etter seponering.
Pakninger og priser: 28 stk. 1 (blister) 061112 kr12372. 84 stk. 1 (blister) 142480 kr 37046.
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