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Redaktørens 
hjørne

Kjære kolleger!

Norge er et mørkt land å bo i på denne tiden av året. Gode foreldre må derfor passe på å
utstyre barna med refleks hvis de skal ut i trafikken, og samtidig helst også være gode
forbilder selv. "Bruk refleks!", som det heter i slagordet. Men for oss som slår reflekser
enda oftere enn vi bruker dem, kan det nesten kjennes unaturlig at barnas første og 
sterkeste assosiasjoner til dette ordet skal handle om trafikksikkerhet.

Det er likevel lett å se begrepenes felles etymologi, der "re" betyr igjen" og "flektere" 
betyr bøye. Både refleksen på barnets jakke og nevrologiens patellarrefleks handler om
noe som kommer inn og sendes tilbake. I begge disse eksemplene tenker vi at den reflek-
toriske responsen er forutsigbar og stereotyp. Slik er det imidlertid ikke når vi ønsker oss
mer refleksjon omkring et tema, eller omtaler en person som reflektert. Den samme 
ordstammen brukes altså også i situasjoner der sammenhengen mellom inngående og 
utgående signaler er kompleks og moduleres av personlige faktorer.

Axonet har et mål om å virke samlende for norsk nevrologi. Én måte å bidra til dette, kan
være å fungere som et lavterskel-forum for intern debatt og meningsbrytning. I forrige
nummer skrev Selma Ida Narli Evenstad og Jeanette Koht en artikkel om problematiske
nevrologiske eponymer, som har utløst respons fra flere lesere. I dette bladet kan du lese
Trygve Holmøys kritikk av artikkelen, forfatternes svar og et utdypende innlegg om 
nazistiske nevrologer fra Ragnar Stien.

Debatten om eponymer er interessant og kompleks, høyst relevant for vårt fag, men 
samtidig et lite skritt unna den kliniske hverdagen, slik Axonets tematikk gjerne er. Jeg
håper mange av Axonets lesere vil glede seg over innleggene. Kanskje flere ønsker å dele
sine synspunkter? I håp om flere bidrag med respons, meningsytringer og refleksjon fra
lesere har jeg samlet disse innleggene i en ny spalte. Den heter reflekser.

Jeg vil gratulere alle kolleger med tildelingen av EAN-kongressen til Norge i 2019,
og samtidig ønske god jul og godt nytt år! Bruk refleks - les Axonet!

Beste hilsen, Lasse
lasse.pihlstrom@gmail.com
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 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 
I skrivende stund har vi nettopp fått den gledelige beskjeden om at vi får arrangere EAN-
kongress i Norge i 2019. Vi håpet på 2020 -  jubileumsåret da foreningen fyller 100 år,
men er veldig fornøyd med at vi fikk aller flest stemmer og dermed ble valgt til 2019
som skulle bestemmes først. Denne  søknadsprosessen har vart i om lag 12 år. Mange har
lagt ned betydelig innsats, ikke minst Erik Taubøll som har vært sentral i arbeidet
gjennom alle disse årene. Styret vil takke alle som har bidratt, ikke minst med stemme-
sankingen blant delegatene i generalforsamlingen der avstemningen foregikk. Vi gleder
oss til det videre arbeidet fram mot 2019.

På tampen av året er effektene av Hjerneåret 2015 fortsatt sentrale prosjekter som foreningen
er engasjert i. Innspurten av arbeidet med statusrapporten pågår og skal være ferdig
rundt årsskiftet. Dette arbeidet vil gi en viktig oversikt over feltet hjernesykdommer, og
kan forhåpentligvis bidra til å overbevise våre politikere om at det er behov for en strategi-
plan og sterkere satsing i dette feltet. En rekke kolleger har bidratt i dette tverrfaglige
samarbeidsprosjektet, spesielt Guttorm Eldøen og Leif Gjerstad som har ledet en del av
skrivearbeidet. Men også en rekke nøkkelpersoner har skrevet viktige delkapitler og bidratt
i ekstern referansegruppe og på dialogkonferanse i Helsedirektoratet. 

For å få gjennomslag for de faglige innspillene våre er det politiske arbeidet viktig. Her
er samarbeidet med Hjernerådet, Nansen Neuroscience Network og brukerorganisasjo-
nene meget verdifulle. Ved siden av kontaktene og nettverket vi selv har, har vi meget
stor nytte av at disse organisasjonene jobber så godt og har så solid gjennomføringsevne.
Brukerorganisasjonen har vært sterkt bidragende til at det at det nå fullføres en nasjonal
informasjonskampanje for hjerneslag slik vi har etterlyst i lang tid. At ParkinsonNet-
modellen nå er lansert for å utvikles i Norge, er noe Parkinsonforbundet har stor del av
æren for. Mye i denne modellen er overførbart til andre sykdommer, og vi jobber for at
den kan videreutvikles til et ”NevroNet” og brukes til oppfølging av andre kroniske nev-
rologiske sykdommer. 

En av mange andre gledelige nyheter denne høsten er den nye retningslinjen for epilepsi
der Norsk epilepsiforbund har vært en sterk pådriver. Arbeidet, som har vært ledet fra
SSE, har resultert i en meget godt gjennomarbeidet retningslinje som nå er tilgjengelig
på app og www.epilepsibehandling.no. Epilepsi er en stor sykdomsgruppe som alle nev-
rologer er i befatning med, og denne nye retningslinjen bør være kjent for alle. En annen
spennende nyhet er at nevrolog Gunnar Bovim, som har ledet både ved St. Olavs
Hospital, Helse Midt og NTNU på fremragende måte, er blitt styreleder for OUS. Vi håper
hans gjennomføringsevne også gir resultater for OUS. 

Det er veldig gøy å se hvordan fagmiljøet blomstrer om dagen. De mange Hjerneuke-
arrangementene i år er meget  godt besøkt. Tittelen ”Hjernen er ikke alene lenger” som ble
brukt i Aftenpostens bokomtalen av nevrolog Kaja Nordengens bok ”Hjernen er stjernen”
er ganske betegnende for hvordan at nevro-stoff ofte er på dagsorden i samfunnet.
Statsministeren besøkte nylig nevrologiske avdeling i Drammen og fikk se hvor godt av-
delingen har jobbet med organisering og drift. Samme dag deltok hun også på Nansen
Neuroscience Network sitt møte om demens der hun selv nevnte statusrapporten for 
hjernehelse. 

Det første hospiteringsoppholdet i regi av WFN Department Visit Program er gjennom-
ført i høst. Nevrolog Marième Soda Diop‐Séne ved Fann Teaching Hospital i Dakar i
Senegal og Yohannes Debebe Gelan fra Addis Ababa University og Tikur Anbessa
Hospital i Etiopia hospiterte 4 uker ved OUS - både Ullevål, SSE og Rikshospitalet. I til-
legg stilte Sunnaas meget sporty opp og tok imot besøk. Gjestene ga uttrykk for at de har
lært og sett mye, og at en god del av det kan implementeres i deres kliniske praksis per i
dag. Det har vært inspirerende å ha dem på besøk. De holdt flere foredrag og lærte oss
om blant annet infeksjoner i nervesystemet. Og ikke minst ga besøket oss noen viktige
perspektiver som er verdt å ta med seg. Styret takker alle som har bidratt i forbindelse
med hospiteringsoppholdet til Marième og Yohannes. Det blir snart flere runder i dette
programmet, og vi inviterer nye avdelinger til å delta. 

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

Ha en riktig fin julefeiring med velfortjente fridager! De beste ønsker for det nye året!

Anne Hege



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

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

Kake byttet med et velfortjent vinglass indikerer at en lang dag med foredrag er over for
Kristoffer Haugarvoll fra Haukeland universitetssykehus.

Fra andre videomøte om arvelige bevegelsesforstyrrelser. Nevrologer fra hele landet er koblet opp via
helsenett i samarbeid med Frambu kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. 

Videokonferanse 
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Les mer om MS på:
www.msnytt.no eller på catalogs.msnytt.no

Nils-Olav Aanonsen om Wergeland. Et av mange gode jubileumsforedrag på Litteraturhuset i Oslo. 

Glimt fra 25-års-jubileum for Den nevrolitterære klubb 

Bjørnar Hassel og Trygve Holmøy. Espen Dietrichs holder tale under jubileumsmiddag
på Brasserie Blanche i Oslo.



  N e v r o l o g n y t t10 11

Glad gjeng på "postertour". Fra venstre til høyre: Marte Syvertsen med rosett (Vestre Viken), Torleiv
Svendsen (SSE/Sykehuset innlandet), Eylert Brodtkorb (St. Olav) Cecilie Johannessen Landmark
(SSE,Hioa), Arthon Baftiu (Hioa, med oral presentasjon) og Oliver Henning (SSE)

Noen spredte inntrykk fra den 12. europeiske kongress
i epileptologi i Praha 11-15. september 2016.

Av Jeanette Koht og Morten I. Lossius

Mange rosetter til norske postere

Kollega Nakken har sagt om faglige møter at mange går inn, og lite kommer ut. 
Vi er ikke enige.

Det internasjonale epilepsimiljøet var i september samlet i Praha for å få en opp-
datering på siste nytt innen fagfeltet og for å bygge nettverk og treffe venner. Her
følger noen spredte og høyst subjektive inntrykk.

Norge var som vanlig representert med en stor og sterk tropp. Vi traff kolleger fra
Ahus, Vestre Viken, St Olav, Rikshospitalet, Høyskolen i Oslo og Akershus og
SSE. Ylva Østby (SSE, UiO) hadde tatt initiativ til og ledet en sesjon om tempo-
rallappsepilepsi og hukommelse. Her fikk vi høre innlegg om basal hukommel-
sesforskning og kliniske anvendelse innen epilepsikirurgi. Cecilie Johannessen
Landmark og Svein Johannessen (SSE) sto for et nevrofarmakologikurs og var
aktive som både møteledere og foredragsholdere. Kjell Heuser (RH) holdt et inn-
legg om unormal astrocytisk kalsiumsignalering i sklerotiske hippocampi hos
mus. Ved siden av en rekke lærerike foredrag om bl.a. farmakoterapi og kirurgi
ved epilepsi, var det også mange interessante postere, hvorav mange fra Norge.
Flere av disse ble kåret til beste postere (se bilder): Marte Syvertsen fra Vestre
Viken, Anette Huuse Farmen fra Sykehuset, og Maryam Shirzadi fra St Olav. 

Med glede tenker vi også tilbake på flere hyggelige sosiale treff i gamlebyen - i
noen fantastisk varme sensommerkvelder og -netter. 

Helt om dagen helt om natten, eller nettverksbygging
(Richard Chin med norsk harem)

Oliver Hennig: "Let's talk about sex"

Heder til Maryam Shirzadi fra St Olav og medarbeidere

Anette Farmen et al (Stolt veileder Morten I Lossius) 

Ellen Ruud og Caroline Bruun Helland fra Ahus
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relativ risikoreduksjon av vedvarende EDSS progressjon i 12 uker vs 
placebo (0,17 vs 0,29); HR=0,58;CI:95%(0,43-0,77)1,2

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

42%

68%

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

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

• progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

• pasienter med økt risiko for opportunistiske infeksjoner

• kombinasjon med annen sykdomsmodifi serende behandling

• kjent aktiv malignitet, unntatt pasienter med kutant basalcellekarsionominfeksjoner

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

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

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

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

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

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

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

Møte med en hjerne- og 
stjerneforfatter

Det engelske uttrykket preaching to the converted har kanskje ikke noe helt 
tilsvarende motstykke på norsk. Kanskje ville det vært naturlig for mange nevro-
loger å ty til en slik frase i møte med boktittelen "hjernen er stjernen". Mange av
oss har jo allerede for vane å betrakte resten av kroppen som en samling under-
ordnede støtteorganer.  Men det betyr ikke at interessen bør være noe mindre når
en ung kollega gir ut bok om hjernen og formidler fascinerende stoff fra vårt fag-
felt til et bredt publikum. Kaja Nordengen er kvinnen som gjennom høsten har
fått gode kritikker og mye oppmerksomhet for "Hjernen er stjernen - ditt eneste
uerstattelige organ".

Kaja har studert medisin ved Universitetet i Oslo, der hun fra første stund søkte
seg mot hjerneforskning. Det ble forskerlinje og doktorgrad med Vidar
Gundersen som hovedveilder. Spesielt har hun fordypet seg i funksjonen til N-
acetylaspartat og N-acetylaspartylglutamat - NAA og NAAG, som hun kaller
dem. Når Axonet møter Kaja på gamle trakter, kaffebaren rett rundt hjørnet fra de
nevroanatomiske laboratoriene ved Universitetet i Oslo, kommer hun trillende
med datteren Aurora. Jeg får raskt inntrykk av at hjernen har opptatt henne også
lenge før medisinstudiene.
- Jeg var vel cirka fem år da jeg skjønte at hjernen var det mest spennende jeg
kunne tenke meg. Jeg spurte foreldrene mine hva jeg måtte bli hvis jeg ville 
jobbe med hjernen, og fikk svaret "nevrolog". Etter dette gikk det mange år før
jeg fikk et mer fullstendig bilde av hva en nevrolog egentlig var, og jeg ble over-
rasket da det gikk opp for meg at dette var en slags lege, og at jeg måtte studere
medisin først for å bli nevrolog. 

Da Kaja startet som LIS-lege etter turnus var det likevel ikke først i nevrologi,
men nevrokirurgi. Her ble det mye vaktjobbing med tilsvarende avspasering og
ledig tid innimellom - og det var denne fritiden Kaja fant ut at kunne brukes til
bokskriving. 

Innspurten ble gjennomført i mammapermisjon, etter at datteren ble født i
mars 2016. Ganske så imponerende. Men det mangler ikke på bøker om hjer-
nen i bokhandelen fra før, hverken på norsk eller engelsk. Hvorfor skal folk
lese akkurat din, Kaja? 
- De trenger ikke nødvendigvis lese akkurat min! Jeg husker godt mitt eget
møte med "Vår fantastiske hjerne" av Espen Dietrichs og Leif Gjerstad
som tenåring. Dersom jeg kan bidra til å vekke noens fascinasjon og inter-
esse på en lignende måte, synes jeg jeg har jeg oppnådd noe flott. Men om
de leser en annen bok, eller lærer om hjernen gjennom et foredrag, er det
også utmerket. Målet er å gjøre folk bevisste på hvor viktig og spennende
hjernen er.

Kaja Nordengen i 2016: Bok og barn!
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Alle hjerner er forskjellige, og det er bøkene om hjernen også, selv om mange
sentrale elementer kan overlappe. "Hjernen er stjernen" er skrevet i et tilgjengelig
språk og er delt opp i korte underkapitler, ofte fra en halv til to sider. Tempoet er
relativt høyt, men slik kommer også boken innom en lang rekke spennende områ-
der. Flere kapitler tar opp tema som mange lesere kjenner seg igjen i eller er opp-
tatt av, slik som hukommelse og intelligens, sex og avhengighet. Illustrasjonene er
laget av søsteren Guro Nordengen. Kaja forteller at det krevde en omstilling å gå
fra doktorgrad til populærvitenskap.
- En tekst som bruker mange ord på å finstemme nyanser av usikkerhet og 
forbehold, blir tung og utilgjengelig for leseren. Selv om jeg har vært klar over
dette under skrivingen, har forlaget hjulpet meg til å være enda mer direkte og
uforbeholden. Overfor mitt eget fagmiljø føles dette litt som å legge hodet på
hoggestabben.

Selv om man lett kan skjønne hvorfor forfatteren føler det slik, har nok de fleste
kolleger stor forståelse for behovet for å forenkle. "Det at hun er så frimodig og
uredd i sine populariseringer gjør stoffet tilgjengelig for de brede lag av befolk-
ningen", skriver selveste May-Britt Moser i forordet til boken. Boken fremmer
heller ikke kontroversielle standpunkter, og handler mest om hva vi vet idag, lite
om hvor nevrovitenskapen kan bevege seg i årene som kommer. Kaja er enig i at
"Hjernen er stjernen" er langt ifra noen debattbok, men nevner enkelte kritiske in-
spill hun har fått siden lanseringen: 
- Historiker Hans Olav Lahlum var veldig kritisk til min omtale av IQ i kapitte-
let om intelligens, som han mente var for positiv. Jeg har også fått en henven-
delse fra en akademiker som hadde grunnleggende filosofiske innsigelser mot
den logiske strukturen i påstanden "du er hjernen din".

For Axonets lesere vil nok "Hjernen er stjernen" by på et gjensyn med en rekke
eksempler og anekdoter som mange har vært borti tidligere. Vi møter H.M. som
fikk operert bort begge hippocampi og mistet hukommelsen, Phineas Gage som
ble en usympatisk fyr etter at han fikk et spett gjennom frontallappen, Prousts
Madeleine-kaker og klassiske figurer som illustrerer ulike synsbedrag. Om noen
skulle synes dette høres for kjent ut, kan jo boken også være en gaveidé, til famile
og venner man ønsker å introdusere for sitt favorittorgan. Kaja kan bekrefte at
flere ser ut til å tenke slik: 
- Ved boksigneringer har jeg opplevd at mange som selv jobber med hjernen,
ber om å få boken signert med en hilsen - ikke til seg selv, men til partneren sin.

Etter å ha startet som LIS i nevrokirurgi, har Kaja nå kommet over i nevro-
logien. Nå i desember starter hun også som postdoktor ved Akershus univer-
sitetssykehus, i gruppen til Tormod Fladby. Da må hun pense tilbake til den
vitenskapelige sjangerens tørre saklighet og nyanserte forbehold. Men jeg
har sterkt på følelsen av at vi som interesserer oss for hjernen, vil se mer av
Kaja Nordengen i flere sammenhenger i årene som kommer. 

Kaja Nordengen møter Axonet med datteren Aurora i barnevognen.
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WFN-besøk

Minnerikt besøk fra 
afrikanske nevrokolleger

Du jobber i akuttmottaket på nevrologisk avdeling og, inn kommer en pasient
med bevisthetstap og kramper. Du vet at det er et GTK-anfall og forordner lora-
zepam... men det har dessverre avdelingen gått tom for. Neste pasient kommer
inn med symptomer på hjerneslag, en time etter debut. Du ville gitt actilyse, men
det er dessverre ikke blitt kjøpt inn på grunn av byråkratiske hindringer. Slik kan
hverdagen være for våre afrikanske nevrolog-kolleger. Forskjellene er store, men
med nevrologifaget" som basis har vi også svært mye til felles.

Gjennom World Federation of Neurology Department Visit Program har to nevro-
kolleger fra ulike afrikanske land utvekslet til Norge i fire uker. Dette er første
gang vi tar imot gjester gjennom programmet, og Norge er svært tidlig ute blant
landene i Europa med å få dette til. Mariéme Diop-Sene fra Senegal og Yohannes
Debebe fra Etiopia har tilbrakt fire uker ved Oslo universitetssykehus, der de har
delt tiden mellom Rikshospitalet, Ullevål og Spesialsykehyset for epilepsi.

Mariéme Diop-Sene
fra Senegal og
Yohannes Debebe
fra Etiopia 

Axonet møtte dem ved slutten av oppholdet, og spurte hvilket inntrykk de satt
igjen med etter en måned ved Nevrologisk avdeling, OUS.

N: Det har vært interessant å se hvilken plass nevrologien har i helsetjenesten
her. Hos oss er ikke nevrologi et prioritert felt. Hoveddelen av ressursene går
til bekjempelse av tilstander som malaria og underernæring. 

Y: Jeg er veldig imponert over arbeidet dere gjør her. Det har gjort inntrykk å
se hvor langt dere går for å finne den beste behandlingen for hver individuelle
pasient, også i vanskelige tilfeller. Vi er vant til i stor grad å måtte gi opp når
vi står overfor en alvorlig tilstand. Her så vi en pasient med Fabry sykdom som
fikk enzymerstatning. Behandlingen han fikk, kunne ha bygget et helt sykehus i
Etiopia!

Her setter Yohannes fingeren på en dypt problematisk ulikhet, og Axonets re-
presentant blir en anelse skamfull. Jeg antyder at man jo kunne oppfatte vår
ressursbruk som uetisk. Kanskje burde vi i Norge vært mer opptatt av en rett-
ferdig global fordeling, og se utover egne grenser når vi forsøker å få "mest
mulig helse for hver krone"? Men Mariéme og Yohannes er ikke med på denne
tankegangen, selv om det kan være vanskelig å vite om de som høflige gjester
uansett ville avstå fra å uttrykke slike synspunkter.

Y: Jeg ser det ikke slik. Det er positivt at et land som opplever økonomsik
fremgang, bruker ressurser på gode helsetjenester til befolkningen. Dette er
til inspirasjon for andre, og kan motivere land som Etiopia til å arbeide hardt
for å oppnå tilsvarende økonomisk fremgang.

Gjestene sammen med kolleger fra OUS, Rikshospitalet

W F N b e s ø k1918



På tross av de betydelige forskjellene mellom
nevologi i Europa og Afrika, er jo ideèn bak
WFN Department Visit Program at deltakerene
skal få nye erfaringer som har overføringsverdi
og lærdom som kan komme til anvendelse nå
de kommer hjem igjen. Hva tenker Mariéme og
Yohannes om dette? 

M: Vi har lært mye her som vi vil få stor glede
av når vi kommer hjem. Rent praktisk kommer
jeg for eksempel til å ha større selvtillit ved be-
hanlding med botulinumtoksin eller trombolyse.
På et mer overordnet nivå har oppholdet her
gitt inspirasjon til å arbeide for kontinuerlig
forbedring av den nevrologitjenesten vi tilbyr
våre pasienter, også hjemme.

Y: Jeg synes det var interessant å se hvor mye legene diskuterer og samarbeider
gjennom en vanlig arbeidsdag her hos dere. Daglige demonstrasjonsmøter med
radiolog er noe jeg kunne tenke meg å foreslå å innføre ved vår egen avdeling.
Videre opplever jeg at det har vært nyttig å se hvordan dere arbeider på et syke-
hus med mer teknologiske ressurser. Denne utviklingen vil komme til Etopia også,
og da må vi være klare. Holdningen til nå har vært "diagnose and adios" - men
det vi vi endre nå!

Samtidig som Mariéme og Yohannes gir uttrykk for at de har lært mye på norges-
besøk, er det ingen tvil om at vi også har mye å lære av dem. I større grad enn
norske nevrologer er de vant til å bevege seg ut av sykehuset og drive oppsøkende
virksomhet. Mariéme har spesiell interesse for epilepsi, mens Yohannes har job-
bet særlig med Parkinsons sykdom. Begge har arbeidet med prosjekter ute i lo-
kalsamfunnet, som har handlet om å øke kunnskap og forståelse, motarbeide for-
dommer og stigma, og tilby behandling til pasienter som aldri har hatt noen opp-
følging av lege.

På sin siste dag ved OUS holdt Mariéme et interessant foredrag med kasuistikker
fra sin egen avdeling i Senegal. Da hun innledningsvis presenterte sitt tema, tok
jeg min egen hjerne i å gjøre en feiltolkning - som kanskje kan være illustrerende
for kontrastene mellom europeisk og afrikansk nevologi. Etter å ha hørt uttallige
innlegg om aldersrelaterte nevrodegenerative sykdommer, stusset jeg ikke egentlig
da jeg syntes hun sa hun skulle snakke om "age-related disease". Jeg skjønte
imidlertid fort at hun hadde ment "AIDS-related".  

Yohannes og Mariéme utenfor 
Nobels fredssenter i Oslo."

1720W F N b Zenicor
MEDICAL SYSTEMSwww.zenicor.no

1.  Orrsjö et.al. (2014) Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG 
recording. Hindawi.
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Tecfi dera reduserte årlig 
attakkrate signifi kant vs 
placebo hos voksne pasienter 
med attakkvis MS (RRMS)*1

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

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

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

Kontraindikasjoner1: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

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

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

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

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

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

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

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

*RRMS= relapsing remitting multippel sklerose

      

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

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

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

Axonet ønskeralle en riktig god jul og et fredelig nytt år!



2524

Utdrag av referat fra styremøte i NNF 23.09.16-24.09.16

Til stede: Anne Hege Aamodt, Kjell Morten Myhr, Kari Anne Bjørnarå, 
     Kashif Faiz, Geir Slapø, Guttorm Eldøen og Ida Bakke (referent).

20-2016  Godkjenning av referat fra styremøte 28.04.16
21-2016 Orienteringssaker
•    Økonomi: Orientering om økonomi.
•    Høringer. Noen aktuelle høringer som ble drøftet:

Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus; 
Akutt- og mottaksmedisin (AMM). 
Norsk nevrologisk forening støtter opprettelse av en ny spesialitet i 
akutt- og mottaksmedisin innen indremedisin, og vi ser fram til å samar-
beide med slike spesialister. Læringsmålene slik de er skissert, vil ikke 
gi kompetanse til fullverdig diagnostikk og behandling for pasienter
med akuttnevrologiske problemstillinger, men nok til å kunne godt 
samarbeide med spesialister i nevrologi. Nevrologi er et eget fag som 
har kompetanse til å håndtere akuttmedisinske problemstillinger. Det er
et stort behov for å utbygge nevrologifaget også innen akutt nevrologi.
Når det gjelder organiseringen av akutt- og mottaksmedisineren mener 
vi at spesialisten må være en del av indremedisinsk avdeling. Vi anser 
det som svært uheldig og vil advare mot at man organiserer akutt- og
mottaksmedisineren i akuttmottak som et forsinkende ledd før vakt-
havende nevrolog. (https://legeforeningen.no/Legeforeningen-
mener/Horinger/Horing---Ny-legespesialitet-knyttet-til-akuttmottakene-i-
sykehus/).

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske
fagene i del 1 Felles kompetansemoduler for spesialistutdanning.
Norsk nevrologisk forening (NNF) påpeker at nevrologi kun er nevnt i
allmennmedisindelen i generell del for spesialistutdanning, selv om det
ved mange lokalsykehus er medisinsk avdeling og indremedisinere som
mottar og behandlerpasienter med hjerneslag. Nevrologi bør derfor også
inkluderes i de andre delene av kompetansemodulene. Strukturen er god,
men det bør presiseres enda sterkere at læring skjer i klinisk praksis.
(https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---
Laringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-De-kliniske-fagene-i-del-1/).

Foreningssaker
Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetanse-
moduler, del 1-3. Norsk nevrologisk forening (NNF) er positiv til at foreslåtte
tema inkluderes og fokuseres i spesialistutdanningen for leger, men anser det 
viktig at læringsmålene med tilhørende læringsaktiviteter koordineres med 
dagens grunnutdanning i medisin ved alle universitetene. Videre er det viktig å
knytte læringsmålene med tilhørende læringsaktiviteter om mot klinisk praktisk
hverdag, og at helseforetakene/sykehusene tilføres nødvendige resurser til
gjennomføring av nødvendige kurs og veiledning.(https://legeforeningen.no/
Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Laringsma.l-i-ny-spesialistutdanning-
for-leger-Felles-kompetansemoduler-del-1-3/).

Høring - Forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 
Obligatoriske kurs ikke nevnt i dokumentet. Internundervisning ikke nevnt som
et krav. Dette sendes inn som innspill.

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.
Norsk nevrologisk forening mener at nasjonale retningslinjer for publisering av 
artikler med åpen tilgang må inngå i en internasjonal sammenheng. Derfor er 
det viktig at arbeidet løftes opp på et overordnet nasjonalt nivå og ikke pålegges
enkeltforskere. NNF mener også at inntil internasjonale avtaler er inngått og 
praksis for «open access» publisering er innført, må det etableres / videreføres
praksis om økonomisk støtte for publisering av artikler med åpen tilgang – det
være seg «gull, grønn eller hybrid – varianter» av åpen tilgang. (https://legefor-
eningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Nasjonale-retningslinjer-
for-apen-tilgang-til-forskningsresultater/).

Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. HINAS (Helseforetakenes inn-
kjøpsservice AS) gikk inn for en begrensning i offentligheten. Kjell Morten sen-
der høringsuttalelse for NNF med frist 14.11.16.

•    Nettside, sosiale medier: Nettsiden er relativt godt besøkt. Behov for å oppdatere
     informasjonen på deler av nettsiden. Kashif har tatt hovedansvar her. Ida skal også
     ha ansvar for sosiale medier/nettsider.

•    Spesialistutdanning for leger: Dokumentet med læringsmål er innsendt, det har
     vært et krevende arbeid med korte frister. Noen punkter som en ikke fikk sett
     godt nok på, var å få med at det bør tilrettelegges for utvekslingsmuligheter under
     spesialiseringen, f.eks. erstatte et norsk utdanningskurs med internasjonalt kurs.
     NNF har midler som kan brukes for å støtte slik kurs, og det kan være aktuelt å
     støtte noen deltakere. 
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     En utfordring som foreløpig ikke er tatt tak i i lærings målene, er behovet for å 
     sikre tilstrekkelig nevrofysiologisk kompetanse blant nevrologer på syke
     hus der det ikke er nevrofysiolog. NNF har gitt innspill på at dette må avklares.

•    WFN departement visit program: Gjennom programmet kommer to leger under
     utdanning i nevrologi til Norge i slutten av oktober for å hospitere ved nevro-
     logisk avdeling på OUS i 4 uker. Den ene heter Marième Soda Diop- ‐Séne.
     Hun jobber ved Fann Teaching Hospital i Dakar i Senegal. Den andre 
     hospitanten heter Yohannes Debebe Gelan. Han jobber ved Department of 
     Neurology ved Addis Ababa University, og Tikur Anbessa Hospital i Etiopia. 

•    Informasjonskampanje for hjerneslag: Kampanje under utarbeiding og skal etter
     planen slippes på World Stroke Day 29.10.16. NNF representert ved Anne Hege.
     Alle helseforetak og flere brukerorganisasjoner representert i den eksterne
     referansegruppen.

•    EAN/WCN-kongress i Norge: Søknad til EAN er sendt, samarbeidet om 
     arrangement med Visit Oslo og Norges Varemesse. Det er enighet om at 
     NNF også skal søke om WCN.

•    The European Academy of Neurology Resident and Research Fellow har 
     invitert til samarbeid for yngre leger, blant annet foreslått utveksling mellom
     land. Organisasjonen ligger under EAN. Styret er positive til henvendelsen 
     og samarbeid. 

22-2016: Nevrodagene 2017
For program vises til foreløpig program lagt ut på nevrologi.no og
Facebook-siden.
Innsendelse av abstrakt. Frist for innsending av abstrakt settes til 
10.desember. I informasjon om påmelding til kasuistikkonkurranse 
skal det presiseres at hele kasuistikken skal beskrives og at det vil 
holdes internt. Kasuistikker som ikke blir valgt, kan settes som frie 
foredrag eller blitzpresentasjon. Maks.tid 12 minutter
Enighet om at sponsete foredrag forbeholdes til kveldsmøte
Diskusjon rundt lunsjen som fikk mange tilbakemeldinger på 
questbacken. Skal undersøkes med Ingeniørenes hus om hvilke andre 
typer lunsj og kaffe/pausemat som serveres. Kari Anne følger opp.
Postere: Blitzpresentasjon beholdes. De som presenterer tar med seg 
A4-ark til utdeling. Elektronisk skjerm til postere - Geir følger opp
Kasuistikkonkurransen: Kahoot-avstemming.

Fortsette ordningen med pris til kasuistikkonkurransen, beste frie foredrag og
blitzpresentasjonen
Årsfest: Gode tilbakemeldinger på fest og lokale under Nevrodagene.
Planlegges i 2017 også på Høyres hus.  Det skal settes sammen en festkomité
som får ansvar for å ordne litt regi på festen samt underholdning og musikk.
Anne Hege og Kari Anne forespør noen av legene ved OUS og Drammen 
sykehus om å danne festkomité.

23-2016: Hjerneuken
Arrangeres i uke 47. Avdelingene oppfordres til arrangementer og samarbeid
med brukerorganisasjoner.

24-2016: Statusrapporten for hjernehelse
HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide statusrapport for hjerne-
helse. NNF deltar sentralt i dette prosjektet med bl.a. Guttorm Eldøen og Leif
Gjerstad. Arbeidet er godt i gang. Det er en omfattende rapport som skal be-
skrive hjernesykdommer; nevrologiske sykdommer, demens, psykiatri, barne-
nevrologi. Det drøftes hvilke områder som er godt beskrevet og hva som bør
komme med.

25-2016: Vedtektsendringer
Styret går igjennom forslagene til vedtektsendringer. Til punktet
"Æresmedlemmer" skal det endres til «pensjonerte fra hovedstilling», ellers
mindre endringer. Nytt utkast vil utarbeides og vurderes av styret.

26-2016 Eventuelt
Ny NNF-logo skal utarbeides, denne må være klar i god tid før jubileet i 2020.
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Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi
Om man ønsker eksemplarer av Veileder i akuttnevrologi, 
kan man ta kontakt med: Overlege Finn Ø. Rasmussen,
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, 
Ullevål sykehus, Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
Tlf: 22118419, mobil 482 14 761, epost: uxfira@ous-hf.no

Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis bestilling, slik at 
den som tar kontakt tar ansvar for å fordele til sin avdeling.
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En ny mulighet for pasienter med attakkvis MS
Zinbryta® gir bedre e� ekt enn interferon beta-1a 

og doseres en gang i måneden.1

NÅR SYKDOMSAKTIVITET 
SETTER MS PASIENTEN TILBAKE

NYHET!

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

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

Én gang i måneden, selvadministrert subkutan injeksjon1

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

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

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

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

De vanligste bivirkningene er infeksjoner, hudreaksjoner og leverpåvirkning1

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

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

NY behandling av attakkvis multippel sklerose (MS)

      

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

Sist endret: 10.08.2016
 
Zinbryta injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn:
Styrke Pakning Varenr Pris Refusjon       
150 mg  1 stk ferdigfylt penn  502022 21 007,40 H-resept
 per pakke
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EAN-kongress i Oslo i 2019
Den 5. European Academy of Neurology (EAN)-
kongressen avholdes i Oslo 29.6. - 2.7.2019!

Erik Taubøll og Anne Hege Aamodt er blant de som har
jobbet hardt for å få kongressen til Oslo, her avbildet under
fremvisning av lokalene på Lillestrøm varemesse. Se også
"Leder'n har ordet" foran i bladet.



It's all in your head - True stories of 
imaginary illness av Suzanne O'Sullivan 
I nevrologien er vi godt kjent med hvor dramatiske symptomer
pasienter kan ha uten at det kan påvises strukturell skade eller
sykdom i nervesystemet som forklarer plagene. Likevel er det
sterkt å lese O'Sullivans bok, som tar utganskpunkt i pasienthis-
torier og presenterer feltet med en unik dybde, varme og innsikt.
O'Sullivan er ansatt ved Queen Square National Hospital for
Neurology and Neurosurgery i London, og jobber særlig med
epilepsi og ikke-epileptiske anfall. Boka vant den prestisjetunge
Wellcome Book Prize i 2016.

Homo Deus - A brief history of tomorrow 
av Yuval Noah Harari
Historiker Harari har hatt stor suksess med boken "Sapiens",
som gir en fascinerende fremstilling av de overordnede trekk
ved vår arts historie. I denne oppfølgeren ser han fremover, og
argumenterer for at vi står overfor et dramatisk paradigmeskifte
for hva et menneske er - der ikke minst forholdet mellom hjerne
og maskin står sentralt. Til tider skremmende - men hele tiden
interessant og viktig. 

Tenåringshjernen av Frances E. Jensen 
med Amy Ellis Nutt  
Ungdomshjernen skiller seg fra voksenhjernen og gjennomgår
store endringer -  noe vi kanskje ikke tenker så ofte på i daglige
møter med ungdom. Frances Jensen er lege og hjerneforsker, og
ble forståelig nok nysgjerrig på tenåringshjernen ha hennes egne
barn kom i tenårene.

Bokanbe3116

Bokanbefalinger
RØYSUMTUNET

Spesialisert rehabilitering
– for ungdom, unge voksne og voksne mennesker med epilepsi

Øyvind Bjølverud
avdelingssjef

Tlf. 61 33 35 21
obj@roysumtunet.no

Mari Gamme
enhetsleder

Tlf. 61 33 35 39
mg@roysumtunet.no

Heidi Hallum Framstad
faglig leder

Tlf. 61 33 88 03
hf@roysumtunet.no

Røysumtunet Rehabiliteringsavdelingen, 2770 Jaren, Tlf. 61 33 35 00

REHABILITERINGEN BESTÅR AV:

• Medikamentomlegging 
  og VNS-kontroll
• Kartlegging av anfall 
  og funksjons analyser
• Lærings- og mestringssenter
• Undervisning og veiledning

• Fysisk trening og fritidstilbud
• Samarbeid med 
  hjemkommune og 
  evt. Individuell plan (IP)
• Etablere aktivitets- og 
  fritidstilbud

• Arbeids- og 
  selvstendighets trening
• Skoletilbud
• Samarbeid med 
  foresatte/foreldre
• Positivt fellesskap

PROFESJONER:

• Sykepleier, vernepleier, sosionom, 
  ergoterapeut, pedagog
• Idrettspedagog, fysioterapeut, aktivitør,  
  helsefagarbeider

• Tilsyn av Nevrolog og psykiater fra Spesial 
  sykehuset for Epilepsi, SSE. 
  I tillegg Spesialist i allmenn  medisin 
  og nevropsykolog.  

Røysumtunet Rehabiliteringsavdelingen, 2770 Jaren, Tlf. 61 33 35 00

Har du en bokanbefaling til Axonets lesere? 
Send epost til lasse.pihlstrom@gmail.com!
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Minnes det som minnes bør – også når det gjør vondt

Av Trygve Holmøy

Selma Ida Narli Evenstad og Jeanette Koht argumenterer i sist  nummer av
Axonet for at  eponymer med tilknytning til Nazi-Tyskland, som Hallervorden-
Spatz sykdom og Wegeners granulomatose, ikke må brukes (1). La det være sagt
med en gang: Jeg syns ikke nazistenes såkalte «eutanisiprogram», som i realiteten
var systematisk drap av uskyldige og syke mennesker, er mindre avskyelig enn
det Evenstad og Koht gjør. Jeg ønsker ikke å hedre krigsforbrytelser eller uetisk
forskning. Likevel syns jeg spørsmålet om hva vi bør gjøre med slike eponymer
ikke er like åpenbart.

Et viktig argument for å beholde disse navnene er at vi må forholde oss til histori-
en slik den var. Vi blir ikke kvitt en vond fortid ved å luke ut eponymene, like lite
som Trotsky eller andre dissidenter forsvant ut av Sovjetunionens historie ved at
Stalin fjernet dem fra fotografier. 

Slik retusjering av historien kan hjelpe oss til å distansere oss fra fortiden. Det må
være hensikten ved å fjerne eponymene, og kan utvilsomt være behagelig. Vi slip-
per å bli minnet om at kolleger som har bidratt betydelig til faget, også hadde
grums i bagasjen. Men er det derved moralsk og riktig? Er det ikke heller slik at
navn som Hallerworden-Spatz sykdom og Wegeners granulomatose minner oss
om historiske hendelser og overgrep som ikke bør glemmes. Upersonlige navn
som pantoneat kinase-assosiert nevrodegenerasjon (PKAN) skaper større distan-
se. De kan hjelpe oss i å feie fortiden under teppet, og derved unnlate  å forholde
oss til den. Evenstads og Kohts artikkel illustrerer at det faktum at eponymene
fortsatt huskes og brukes, bidrar til å bevare bevisstheten om en fortid som ikke
bør glemmes. 

Dette dreier seg også om respekt for ofrene for de aktuelle ugjerningene. Jeg me-
ner at den medisinske profesjon har et ansvar for at de ikke blir glemt – noe som
en konsekvent bannlysning av belastende eponymer sannsynligvis vil bidra til.

Seierherrene skriver historien. Dette benyttes gjerne til å demonisere de
som tapte. En måte å gjøre dette på er å tillegge de som tapte uteluk-
kende dårlige egenskaper – og bedømme de deres dårlige handlinger
ekstra strengt. Vi har god tradisjon for dette i Norge.. For meg er det på-
fallende at kravet om å bannlyse eponymer som kan knyttes til nazi-regi-
met er så unisont, mens man hører lite om eponymer knyttet til andre
kritikkverdige forhold. I Norge kunne vi jo begynne med å feie for egen
dør ved å se nærmere på Armauer Hansen som oppdaget leprabasillen.
Dette var utvilsomt en meget viktig vitenskapelig oppdagelse, og navne-
ne Hansens disease og Hansen neuropathy brukes ofte (2). Dette til tross
for at det er velkjent at Armauer Hansen i et forsøk på å oppfylle Kochs
postulater inokulerte leprabasiller i øyet på Kari Spidsøen, en av hans
pasienter på Pleiestiftelsen No.1. Spidsøen hadde glatt lepra, og Hansen
inokulerte materie fra en pasient med knutet lepra, mot hennes protester
og mens forstanderen holdt henne (3). Formålet med «eksperimentet var
å vise at basillene som Hansen observerte i mikroskopet var årsak til syk-
dommen. Hansen anså risikoen for å skade Spidsøen vesentlig som liten.
Spidsøen var ikke like overbevist og ble tvunget inn med på «forsøket».

Jeg skal avstå fra å diskutere om dette var etisk mer eller mindre forkas-
telig enn Hallervordens og Spatz’ forskning på hjerner fra personer som
hadde blitt myrdet i «eutanisiprogrammet». Uansett ble Hansens over-
grep oppfattet som uetisk og ulovlig også i samtiden. . I motsetning til
Hallervorden, Spatz og Wegener ble også Hansen funnet skyldig i retten
og fradømt sin stilling. Heldigvis førte ikke dette til at man fornektet
hans innsats eller forsøkte å hindre ham i å videreføre sitt verdifulle
forskningsarbeid. 

Forsvarer dette på noen måte den uetiske forskningen knyttet til «eutani-
siprogrammet»? Selvsagt ikke. Men det viser at virkeligheten ikke er
svart-hvitt.  Vi må forholde oss til at store forskere – som oppdagere, po-
litikere, kunstnere og andre betydelige personer – har gjort både positive
og negative ting. Jeg kjenner ikke livshistoriene til Julis Hallervorden,
Cato Spatz eller Friedrich Wegener godt nok til å felle noen dom over
deres liv. Ifølge «whonamedit» tok Hugo Spatz stor personlig risiko ved
å smugle mat til krigsfanger i Nederland (4). 



Evenstad og Koht skriver «ingen pasienter ønsker en diagnose som er forbundet
med slike hendelser». En diagnose kan være belastende, og et navn skjemmes,
av mange årsaker. Om Lepra og Hansen skriver Medscape: «To minimize the
prejudice against those with leprosy, the condition is also known as Hansen dis-
ease, named after G.A. Hansen, who is credited with the 1873 discovery of M le-
prae»(5). Jeg er ikke sikker på om det hjelper å endre navnet, i hvert fall ikke til
navn som er så kompliserte at man må være ekspert innen fagfeltet for å forstå
dem, og helst ikke ha fylt 50 for å ha sjans til å huske dem. 

I hvor stor grad skal vi da tillate oss å huske noen som helst gjennom et epo-
nym?En mulighet er å fjerne alle eponymer. Da unngår vi å hedre personer med
svin på skogen. Det er også andre argumenter for å forlate eponymene - som at
de ensidig krediterer til en enkelt person og neglisjerer andre, og at de ikke sier
noe om sykdommens årsak eller symptomer (6). 

En slik radikal løsning vil også ramme opphavsmenn til eponymer knyttet til
personer som faktisk var ofre for nazistenes overgrep som Karl Herxheimer og
Julius Pick, som begge døde i konsentrasjonsleiren Theresienstadt. I tillegg vil
det oppleves som en utarming av medisinen, der vel innarbeidete navn erstattes
av et ekskluderende forskerspråk (7). Taleøvelsen «pantotenat kinase-assosiert
nevrodegenerasjon med jernavleiring (PKAN)» illustrerer dette. Selv om navnet
nok er meningsbærende for forskere i feltet, er det nokså utilgjengelig for andre.
Jeg er nesten tilbøyelig til å kalle det forskersjåvinisme. 

En annen mulighet er å kun bannlyse eponymene som er tilegnet personer som
har en belastet fortid (8). Foruten at dette kan føre til at vi skjønnmaler faget ved
å retusjere leie ting i fortiden, er det også andre problemer med dette: Hvor skal
grensen gå? Og hvem bestemmer? Redaktører i medisinske tidsskrifter vil nød-
vendigvis ha stor innflytelse, men hvor stor er egentlig deres kompetanse i slike
spørsmål?  

Personlig ser jeg stor verdi i at eponymene bevares. Enkelte av dem bærer i seg
et gufs av en ubehagelig fortid. Hverken profesjon eller samfunn har vondt av å
bli minnet om denne. Det er smertefullt, men kan bidra til å hindre at historien
gjentar seg. Samtidig må vi akseptere at nye navn tvinger seg fram. En løsning
som blant annet har blitt brukt i Tidsskirftet, er å skrive  «PKAN, tidligere kalt
Hallervorden-Spatz’ syndrom» (9).
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Reflekser
RE: 
Minnes det som minnes bør – også når det gjør vondt

Av Selma Ida Narli Evenstad og Jeanette Koht

Vi har lest Trygve Holmøys respons til vår artikkel «Når navnet skjemmer» (1)
hvor han argumenterer mot å endre historiske medisinske navn og takker for anled-
ningen til å svare på dette. Generelt har det skjedd en stor omveltning i vår medi-
sinske forståelse de siste 50 år - og innen genetikk spesielt de siste 20-30 år. Svært
mange sykdommer har blitt reklassifisert etter at flere tusen nye genetiske syk-
dommer har blitt beskrevet. Gamle betegnelser går da ut fordi de ikke stemmer
med nåtidens kunnskap, er upresise eller feilaktige - eller har en problematisk opp-
rinnelse. Hvis vi uansett stadig oppdaterer dette i klassifiseringssystemene våre,
hvorfor er det da så vanskelig å endre slike navn som Hallervorden-Spatz syndrom
til pantotenat kinase-assosiert nevrodegenerasjon (PKAN)?

Vi er ikke enige i at det å endre navnet på en sykdom retusjerer historien. Å retu-
sjere historien hadde vært å endre navnet uten å begrunne skiftet. Her er snarere 
situasjonen den at det skrives artikler, lages dokumentarer og så videre om temaet,
nettopp for å belyse problemet og diskutere det. Derfor setter vi også pris på denne
debatten. Hvis noen feide en vond fortid under teppet, så var det heller de som
unnlot å gi disse legen noen form for straff for å ha deltatt i (og initiert enkelte) 
nazistiske grusomheter. Etter slutten av andre verdenskrig og Nürnbergprosessene
ble de vendt en kald skulder av det akademiske og medisinske felleskapet, men
fortsatte allikevel i prestisjetunge forskningsstillinger fram til de døde på 60-tallet.

Holmøy spør også hvor grensen skal gå: Hvem skal bestemme hva som kan aksep-
teres, og på hvilket grunnlag? Han påpeker også at vi må kunne forholde oss til at
«store forskere – som oppdagere, politikere, kunstnere og betydelige personer –
har gjort både positive og negative ting». Problemet er at ugjerningene til disse per-
sonene – Julius Hallervorden, Cato Spatz, Friedrich Wegener, Hans Reiter og flere
– er dypt knyttet til deres misbruk av posisjon og makt som leger, ikke som privat-
personer. Det er ikke så lett å skille oppdageren fra oppdagelsen når navnene deres
tross alt er blitt synonyme med sykdommene.

Selv om de tekniske og kliniske ferdighetene som førte til oppdagelsen kan
settes pris på, er leger mye mer enn deres kunnskaper og ferdigheter. Det er
skikketheten og de profesjonelle holdningene til disse forskerne, det stilles
spørsmål ved, og derfor fordømmer vi dem. Vi synes ikke leger som
gikk imot hva legestanden skal ivareta – nemlig velgjørenhet, ikke-skade,
autonomi og rettferdighet – fortjener en slik ære som et eponym er (2).

Angående spørsmålet om hvem som har retten til å bestemme om et navn
skal forkastes, er det interessant at det er blitt en generell enighet i fagmiljøet
om å gå bort fra betegnelsen Hallervorden Spatz syndrom, og bruken av epo-
nymet har sakte men sikkert gått ned, selv om ingen sentrale organer har tatt
noen avgjørelse rundt dette (3). I den foreslåtte beta-versjonen av ICD-11 
går sykdommen under betegnelsen «Neurodegeneration with brain iron
accumulation (NBIA, formerly Hallervorden-Spatz syndrome)» (4).

Det kan videre diskuteres om eponymer generelt ofte er mere forvirrende
enn oppklarende. De kan i likhet med deskriptive navn være lange og 
vanskelige å uttale; de kan også variere fra land til land: diagnosen sideropen
dysfagi heter f.eks. Plummer-Vinson syndrom i USA og Australia, mens 
britene foretrekker navnet Kelly-Paterson syndrom, også kjent som
Waldenström-Kjellberg syndrom i Skandinavia (5). En person kan dessuten
være opphav til ulike eponymer, ta for eksempel Langerhanske øyer,
Langerhanske celler og Langerhanske kjempeceller, og Purkinje-celler og
Purkinje-fibre. De aller fleste nevrologer klarer det siste, men vi tror neppe
dere husker forskjellen på de ulike eponymene Langerhans fikk. Alt i alt så
er dette en bredere diskusjon med mange gode for- og motargumenter (6,7). 

For å vende tilbake til den opprinnelige artikkelens tema, så støtter vi 
kritikken Holmøy gir til de mange rare og innviklete navnene på genetiske
sykdommer, så også med PKAN. Derfor har man i noen miljøer klassi-
fisert sykdommer med nummer, slik som for autosomal dominante ataksier
av type 1, 2, 3 osv, eller Limb Girdle type 1A, B, C for de autosomal domi-
nante muskeldystrofiene, men noen konsekvent terminologi er det ikke, 
og de som først beskriver sykdommen får ofte full frihet. Så derfor kan
sykdommer i dag være assosiert til enzymdefekt, by, person, pasient, 
patologisk prosess, biokjemiske avvik, funn ved undersøkelse, anatomisk
lokalisasjon, person eller en kombinasjon av disse og da gjerne med en 
forkortelse, slik som ved NBIA (Neurodegeneration with Brain Iron
Accumulation). 
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Navnet Hallervorden-Spatz syndrom sier ingenting om hvilken type sykdom dette
er, hvor den er lokalisert eller hva som er årsaken. Etter oppdagelsen av genet i 2001
(8) ble det naturlig å endre navnet i stedet for å gjøre det om til en sekkebetegnelse
for en stor gruppe sykdommer. Det er nå 10 beskrevne underdiagnoser forbundet
med jernavleiring i hjernen, hvorav PKAN kun representerer ca. 50% av NBIA-til-
fellene (9). Å beholde eponymet blir å velge bekvemmelighet over presisjon.

Vi må bry oss nok til å gjøre en innsats og bruke de nye navnene. Å bruke proble-
matiske eponymer fordi det er lettere (spesielt når vi vet bedre nå til dags) er ikke en
god nok grunn. Nye generasjoner av medisinerstudenter bruker ofte den terminolo-
gien de får undervist, derfor er det desto viktigere at man gjør denne innsatsen. I en
undervisningskontekst krever det lite å si f.eks. reaktiv artritt i stedet for Reiters
sykdom, eller granulomatøs polyangitt i stedet for Wegeners granulomatose. Som
student er disse betegnelsene mye enklere å forstå. Det er selvfølgelig nyttig fra et
informasjonsforvaltningsperspektiv å bevare tidligere terminologi siden det sørger
for kontinuitet i litteraturen, men vi vil ikke beholde eponymet som hovednavn på
sykdommen. Man bør da heller si «tidligere kalt Hallervorden Spatz syndrom» for
– som Holmøy påpeker – å sørge for at vi ikke glemmer vonde sider ved medisinen.
Disse menneskene hadde valg, og vi har også et valg. Vi kan sette et eksempel og
vise ofrene respekt ved å erkjenne at disse menneskene ikke fortjener å hedres.

Hold av dato! 
Vårmøte 2017 i Kristiansand

9.-11. juni 2017
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RE: Når navnet skjemmer

Ragnar Stien

I Axonet nr 2 i 2016 har kollegene Selma I.N. Evenstad og Jeanette Koht en meget
lesverdig artikkel, med ovennevnte tittel, om eponymer som knyttes opp mot 
personer med uetisk og direkte forbrytersk medisinsk virksomhet. De fleste 
refererer til nazi-tyske kolleger, men vi skal ikke glemme at vår svenske kollega
Herman Bernhard Lundborg (Unverricht-Lundborg), hører til i samme kategori.
Vi skal også være oppmerksom på at vår tyske søsterorganisasjon «Gesellschaft
deutscher Neurologen und Psychiater» i utgangspunktet var en sterkt nazifisert
organisasjon, og at visepresidenten (Paul Nitsche) faktisk ble henrettet etter 
krigen på grunn av sin befatning med eutanasiprogrammet T4 (Se egen artikkel i
denne utgave, red.anm.). 

For de spesielt interesserte kan jeg henvise til et par bøker som omhandler nevro-
logenes befatning med den tyske nasjonalsosialismen: Ernst Klee: «Euthanasie» im
Dritten Reich. Die «Vernichtung lebensumwerten Lebens» (Fischer) fra 2010 og
den nylig utkomne (initiert av den tyske nevrologforeningen): Hans-Walter Schmul:
Die Gesellschaft deutscher Neurologen und Psychiater im Natinalsozialismus»
(Springer) fra 2016. 

Det finnes også aktivister som forsøker å minne oss om hvilke redsler som, i me-
disinens navn, ble påført ofrene. En utmerket kontaktgruppe er: Arbeitskreis zur
Erforschung der nationalsozialistischen «Euthanasie» und Zwangssterilisation
(ak-ns-euthanasie.de).
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Arv og epilepsi – et dystert 
tema i nevrologiens historie

Av Ragnar Stien

I min studietid var professorologi et viktig fag. Det verserte stensilerte oversikter over
de forskjellige professorers kjepphester. Det gikk dårlig med dem som ikke hadde den
rette oversikten i alvorets time til eksamen.

I nevrologi skulle man vokte seg vel for å si at epilepsi var arvelig. Vi studenter hadde
litt vanskelig for å forstå professor Refsums aversjon mot arvelighet ved epilepsi.
Terskelen for å utløse anfall så da vitterlig ut til å være familiær, og enkelte sjeldne ar-
velige sykdommer hadde da også epilepsi som et av symptomene. Jeg har i ettertid sett
at 1960-tallet nok var ganske nær en epoke hvor epilepsiens mulige arvelighet hadde
spilt en ganske annen rolle enn hva vi i dag opplever. Arvelighet og epilepsi var anta-
gelig for professor Refsum en påminnelse om et svart kapittel i nevrologiens historie.

Rasehygiene var en anerkjent spesialgren av medisinen i de første decennier av 1900-
tallet. Det var en utbredt oppfatning at uten aktive inngrep ville mennesker med «den
dårligste arvemassen» formere seg sterkest, og rasen ville degenere. En kjent norsk
lege hevdet i 1934 at det var av umåtelig viktighet å stoppe «minusvariantenes ube-
grensede formeringstrang»! 

Det opplagte «aktive inngrep» var sterilisering av
mennesker med uheldige arveanlegg. Det norske
Storting vedtok i 1934 (mot én stemme!) en lov
som gjorde det mulig å sterilisere – også mot den
enkeltes vilje – personer med en rekke diagnoser.
De to norske professorene med genetisk kompetan-
se, Kristine Bonnevie og Otto Lous Mohr, forsøkte
å stoppe loven. Lous Mohr ville overbevise stor-
tingsrepresentantene med et lett forståelig eksem-
pel: Ville man halvere antall albinoer i Norge måtte
man sterilisere alle med tilstanden i 2000 år.

Men tøvet lot seg ikke stanse, og en rekke nor-
ske medisinere argumenterte aktivt for loven. 
For nevrologiens vedkommende betød dette at
epileptikere og personer med medfødt døvhet
eller blindhet kunne steriliseres. Fra 1935 til
1942 ble mellom 60 og 70 mennesker årlig ste-
rilisert i Norge. Av disse synes det ikke å ha
vært noen medfødt døve eller blinde, men det
var noen epileptikere (under 5?). Det nazistiske
okkupasjonsstyret vedtok en «Lov om vern av
folkeætten» i 1942. Denne utvidet indikasjone-
ne for sterilisering, men er ellers ikke vesensfor-
skjellig fra loven av 1934. Ingen nye nevrolo-
giske tilstander var kommet med, men det var 
«vaneforbrytere, alkoholister og omstreifere».

Fra 1943-45 ble antallet inngrep firedoblet og 31 epileptikere, 2 medfødt blinde og
4 medfødt døve ble sterilisert. De fleste inngrep ble foretatt på «åndssvake» (326)
og «schizofrene» (49), mens man bare kan spekulere over hva som skjulte seg bak
«alvorlige fysiske defekter» (34). Den nazistiske sjefen for Sinnshygienekontoret i
Medicinaldirektoratet, psykiateren Egil Rian, mente at ca 10 % av den norske be-
folkningen burde steriliseres - derav 6000 epileptikere og 3000 døve og blinde. Som
vi forstår, så skjedde ikke dette i et slikt omfang i Norge, men en utbredt oppfatning
var altså at 

1. epilepsi var en arvelig tilstand og 

2. en rimelig håndtering var å sterilisere personer som hadde dette 
nevrologiske symptomet.

Tysk nevropsykiatri var sentral i utviklingen av rasehygienen. Nevrologi og psykia-
tri var ikke skilt fra hverandre de fleste steder i Tyskland, men overveiende var det
psykiatere som utviklet rasehygienen. Med den nasjonalsosialistiske maktoverta-
gelsen i 1933 ble rasehygiene også et politisk middel og mål. Tvangssterilisering av
kronisk syke, som ble betegnet som «unyttige» og «en belastning for samfunnet»,
ble første steg. Samtidig som Norge vedtok sin sterilisasjonslov, fikk Tyskland sin
«Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses». Man regner med at mellom 300
000 og 400 000 mennesker ble tvangssterilisert i henhold til denne loven. I loven ble
epilepsi angitt som en indikasjon for inngrepet, riktignok med en anførsel om at
«exogene» epilepsi eller «Kriegsverletzte» med epilepsi skulle holdes utenfor. Kristine Bonnevie 

Otto Lous Mohr

Nevrolitterært
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Det er ikke nøyaktig kjent hvor mange epileptikere som ble sterilisert, men arvelig-
heten ble tydeligvis tatt for gitt og epileptikere med hyppige anfall eller med opphold
i institusjon ble uten videre sterilisert.

Men barbariet stoppet ikke her. I 1939 startet det tyske helsevesenet en systematisk 
utryddelse av alle med alvorlige, kroniske psykiatriske eller nevrologiske sykdommer.
I starten ble dette kalt «Sterbehilfe» men en mer korrekt betegnelse er nok
«Vernichtung lebensunwerten Lebens». Det fantes ingen tysk lov som ga dekning
for myrderiene. Det hele baserte seg på en såkalt «Førerbefaling» datert 1. september
1939. Tyske leger og institusjoner ble pålagt å registrere alle pasienter med psykoser,
«Schwachsinnigen», luetikere, senil demente og dessuten alle kronisk syke som ikke
var «zu einer produktiven Tätigkeit geeignet». I listen var selvfølgelig også epilepti-
kere ført opp: «sämtliche Epileptiker, die entweder gehäufte Anfälle haben oder 
deutlich Wesensveränderungen zeigen». Arvelighet var nå ikke lenger det avgjø-
rende poenget. Institusjoner for kronisk syke skulle tømmes. De avleverte skjemaer
ble kursorisk gjennomgått av leger knyttet til den sentrale drapsorganisasjonen loka-
lisert i Tiergartenstrasse 4 i Berlin. 

Det hele ble da kalt «Aktion T4» etter denne adressen. En «+» på skjemaet betydde
død, en «-« at pasienten kunne leve videre. Toppsjefene var begge nevropsykiatere,
dog får vi unnskylde nevrologien noe: De var begge mest psykiatere. Sjefen, Werner
Heyde, var professor ved den nevropsykiatriske avdelingen i Würzburg, hvor for 
øvrig sjefen, professor Schaltenbrand, drev forsøk på konsentrasjonsleirfanger ved å 
injisere spinalvæske fra MS-pasienter. Nestkommanderende var Paul Nitsche. Han
var professor i Leipzig, visepresident i den tyske nevro-psykiatriske foreningen og i
en periode direktør for en av utryddelsesanstaltene (Sonnenstein). T4 organiserte
transport, drap, forbrenning av likene, utsendelse av «trøstebrev» til pårørende inklu-

dert falske dødsattester og forsendelse av urner
med tilfeldig aske. Gasskamrene ble uteksperi-
mentert av T4 lenge før de ble brukt i konsentra-
sjonsleirene og viste sin uhyrlige effektivitet.

Det er ikke helt sikkert fastslått hvor mange som
ble drept i dette systemet. Anslagene angir over
300 000 i Tyskland. I tillegg kom et langt større
antall i de okkuperte områdene mot øst. Antallet
epileptikere som ble myrdet, er også ukjent, men
vi har grunnlag for noen anslag: 

I arkivene til en av drapsinstitusjonene (Eglfing-
Haar) finnes oversikter som gir grunnlag for 
beregninger: Av de drepte var 76 % alvorlige
psykoser, mentalt retarderte 6 % og epilepsi 6%.
For pasienter fra en rekke veldedige institusjo-
ner (Caritas), men samlet og drept forskjellige
steder, angis : Mentalt retarderte 58 %, epilepsi
16 % og psykoser 12 %. Anslagene viser at 
tusenvis av epileptikere ble drept under «Aktion
T4». 

Selv etter at denne ble offisielt avblåst i 1941,
etter påtrykk fra kirkelige ledere, fortsatte myrde-
riene i stor stil nå initiert av de lokale nevrologer
og psykiatere. 

Paul Nitsche ble dømt til døden under legeprosessen i Nürnberg og henrettet.
Werner Heyde forsvant i 1945 og ble oppdaget som almenpraktiker under navnet
Fritz Sawade i Flensburg i 1959. Han begikk selvmord i fengselet i 1964. I 
avskjedsbrevet gir han til beste en holdning som nok de fleste av hans kolleger har
og hadde: «Ich kann weder mich noch die anderen beteiligten Ärzte als schuldig
im juristischen Sinne ansehen». Veldig få av de «anderen beteiligten» ble noens-
inne stilt til ansvar for sine handlinger og fortsatte som leger og forskere i det tyske
helsevesenet. Schaltenbrand ble æresmedlem av den tyske nevrologforeningen!

Norske nazister foreslo også å starte et T4-pro-
gram i Norge. Mange norske nazi-leger motsatte
seg dette. Spesielt sjefen for Sinnshygiene-
kontoret (etter Rian), Leif Melsom, var sterkt
kritisk og satte sin stilling inn på at eutanasi ikke
skulle gjøres lovlig. Men epilepsi ble altså 
fortsatt oppfattet som arvelig også i Norge, og
epileptikere ble sterilisert om ikke drept som i
Tyskland.

Vi kan i ettertid forstå professor Refsums ubehag
ved koblingen epilepsi og arvelighet. 

Paul Nitsche 

Professor Sigvald Refsum

Egil Rian
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Nevrolitterær quiz nr. 21

Nevrolitterær quiz nr. 21 viste seg å være lett match for mange av Axonets lesere. Enkelte
innsendere identifiserte til og med dette som en av sine favorittforfattere. I forrige nummer
spurte vi hvilken bok følgende utdrag er hentet fra: 

"The first case of polio that summer came early in June, right after Memorial Day, in a
poor Italian neighborhood crosstown from where we lived."

"We never saw Mr. .......... in the neighborhood again. The result of the spinal tap adminis-
tered at Stroudsburg Hospital came back positive, and though he displayed no symptoms
for almost forty-eight hours more, he was rushed onto the contagion ward, where he could
have no visitors. And finally the cataclysm began - the monstrous headache, the enfeebling
exhaustion, the severe nausea, theraging fever, the unbearable muscle ache, followed in
another forty-eight hours by the paralysis."

Vi fikk inn 12 svar, som alle var korrekte. Men skal man kjempe om den prestisjetunge
hederlige omtale må man være rask - og bare 20 minutter skilte de to øverste plassene.
Det skulle også vise seg at Axonet kom i postkassen midt under streiken, noe som ga
streikende kolleger sjansen til å respondere midt i arbeidstiden. Fra Spekter derimot har
vi ikke hørt et kvekk. 

Seierspallen ble: 

1. Arnstein Grøtting
2. Sigrid Svalheim
3. Volker Zolyga

Gratulerer!

Mozartkule til Geir Bråthen, Trondheim, som kom sent med løsningen, men presenterte
den sympatiske unnskyldingen at han "sovnet på sofaen". Til gjengjeld hadde han et fyldig
svar, som sier alt det nødvendigste om boken: "Dette er fra boken Nemesis av Philip Milton
Roth. Krigen det refereres til er 2. Verdenskrig. Handlingen utspiller seg i Newark og gir et
levende innblikk i den frykten som bredte seg i samfunnet i takt med at polioepidemien
paralyserte stadig flere unge mennesker. Den er så vidt jeg vet ikke oversatt til norsk."

Mange av Roths trofaste lesere hadde nok håpet at det nå kunne være hans tur til å få
Nobelprisen i litteratur. Slik ble det som kjent ikke. Men mens debatten går om hvorvidt
Bob Dylan var en verdig vinner, hadde det vært ønskelig om Roth kunne få melding om at
han i det minste har figurert i Axonets tradisjonsrike nevrolitterære quiz - ingen dårlig trøst,
Philip!
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Nevrolitterær quiz nr. 22

Det er ikke bare kjært barn som kan ha mange navn. Nevrologiske symptomer uten korre-
sponderende strukturelle skader i nervesystemet har fått en rekke ulike merkelapper opp
gjennom historien. Litteraturen kan gi et interessant innblikk i hvordan slike symptomer
har vært oppfattet til ulike tider, og hvordan populariteten til ulike diagnoser og betegnelser
har svingt opp og ned.

I boken vi her skal fram til, møter vi en ung pasient, som uten noen helt sikker forklaring har
end opp som permanent sengeliggende inne på et rom, i stor grad isolert fra omverdenen. På
mange måter er bildet slående likt det mange idag ville kalt ME. 

Når en av de andre karakterene først blir oppmerksom på denne isolerte pasienten, spør
hun om han er innelåst på dette rommet: 

"Nei. Jeg blir her i dette rommet fordi jeg ikke vil flyttes på. Da blir jeg altfor trett."

Bildet er imidlertid ikke helt entydig. Blant annet har pasienten en onkel som er lege, og
det antydes at denne ville ha arvemessige fordeler om den unge pasienten er ute av veien.
Kanskje vedlikeholdes ideen om alvorlig sykdom på kynisk vis av en uærlig lege? 

Et vendepunkt i boken kommer når den andre hovedpersonen konfronterer pasienten direkte
og tilkjennegir hvordan hun selv ser på symptomene hans: 

"Det som feiler deg mest, er hysteri og dårlig humør - rett og slett hysteri - hysteri - hysteri"
... Hun likte det fine ordet "hysteri", og det så ut som det hjalp også. 

"Hysteri" er alstå et nøkkelbegrep i originalutgaven av boken. Interessant nok har boken
langt senere vært laget som hørespill av NRK, og i denne versjonen forekommer ikke lenger
ordet "hysteri" en eneste gang. Vi kan avsløre at i begge versjoner blir pasienten frisk til
slutt.

Send tittel og forfatter så fort du kan til lasse.pihlstrom@gmail.com!

Quiz ???



Vi gratulerer
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Hilde Karen Ofte  disputerte 24.10.16
ved Nordlandssykehuset Bodø. Hennes
avhandling har tittelen “Hypothalamic
clock involvement in cluster headache.
A study of chronobiology, sleep, and
cranial autonomic function in cluster
headache”. Hovedveileder var Karl
Bjørnar Alstadhaug. 

Axonet beklager! 
I forrige nummer hadde det dessverre
sneket seg inn en feil blant gratulasjo-
nene. Vi skrev at Kristine Walhovd
hadde vært medveilder for Sahrai
Saeed. Dette var ikke riktig. 

Amerikanerne valgte Trump, men 
EAN valgte Oslo! Vi gratulerer alle 
som har jobbet hardt for dette og hele
det norske nevrolmiljøet! (Axonet har
fått tilgang til en lekkasje fra søknads-
presentastsjonen NNFs leder Anne Hege
Aamodt holdt i København i juni, og vi
ser at hun har fått fotografert Lillestrøm
varemesse fra sin aller beste vinkel her...)

Anette Fromm vant kasuistikk-
konkurransen på Bergenkonferansen
som gikk av stabelen 20.-21. oktober.

Minneord

Tidligere avdelingsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland
og professor ved Universitet i Bergen, Roald Erik Strandjord, døde 29. september
2016. Han var født i november 1937 i Rana og ble nesten 79 år.

Roald startet sin skolegang i Mo i Rana og fortsatte med medisinstudier i München.
Sin nevrologutdannelse fikk han ved nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus i
Bergen med lange perioder også ved Statens Senter for Epilepsi og Rikshospitalet.
Han ble godkjent spesialist i nevrologi i 1975. Hans doktorgradsarbeid fra 1981 om-
handler betydningen av individuell dosering og overvåking av blodkonsentrasjonen
av epilepsimedisiner. Han var en pionér i arbeidet med å innføre blodkonsentrasjon av
epilepsimedisiner som rettesnor for den individuelle behandlingen. Roald Strandjord
var formann i Rogaland medisinske selskap på 90-tallet, og han var en av stifterne av
Den norske nevrolitterære klubb. Han var en flittig bidragsyter i klubbens bøker hvor
han særlig skrev om medisinhistorie i Stavanger slik som de tidlige sykehusene
Radesygehuset og Den kombinerede Indretning. Han klarla Skagenmaleren Peder
Severin Krøyers sykehistorie og hans tilknytning til Stavanger, men spesielt vil han
huskes for sin bok «Alexander Kielland. Et medisinsk nærbilde» fra 1993. Her argu-
menterer han innsiktsfullt for sin teori om at Kiellands plutselige og merkelige skrive-
tørke skyldtes hans helsetilstand og plagene forbundet med søvn-apnoe syndromet.

Roald Strandjord var kjent for sine overraskende observasjoner og replikker og sin
smittende humor som nok var preget av hans barndoms landsdel. Ved Den norske
nevrolitterære klubbs arrangementer ble det en tradisjon at Roald leste fra den nord-
norske humorsamlingen «Vett og uvett». I Axonet skrev han tankevekkende men 
nesten surrealistiske innlegg om sin posisjon som nevrolog på Sør-Vestlandet. Venner
kunne motta enda mer surrealistiske brev gjerne undertegnet «Ambassødøren fra
Øvre Volta». 

Blant kolleger og nevrolitterater vil han bli dypt savnet og alltid minnet. Vi 
sender våre mest dyptfølte kondolanser til Ingunn og hans barn og barnebarn.

For Den norske nevrolitterære klubb

Ragnar Stien

Roald Erik Strandjord (1937-2016)
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