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Redaktørens 
hjørne

Kjære kolleger!

Året 2017 går mot slutten og med det avsluttes også 200-årsjubileet for en av nevrologiens
mest berømte enkeltpublikasjoner - James Parkinsons "An Essay on the Shaking Palsy"
fra 1817. Mange lesere vil ha merket seg dette, etter en rekke markeringer både i Norge og
internasjonalt. Vi har nylig hatt en debatt om eponymer her i Axonet, men heldigvis er vi
ikke kjent med at James P. skal ha hatt begått etiske overtramp, hatt uakseptable politiske
holdninger eller på annen måte svertet sitt eget navn på en måte som gjør det problematisk
som eponym. Det nærmeste måtte vel kanskje en litt skruppelløs praksis med å publisere
fjerndiagnostiserte kasusistikker fra Londons gater. 

For hvordan skulle vi klart oss uten parkinsonisme-begrepet? Få, om noen, eponymer
fanger så presist og effektivt et distinkt klinisk syndrom med en konkret nevrobiologisk
basis. For de som ikke har lest det originale essayet, anbefales dette på det varmeste. Det
er nesten rørende hvor skarpe kliniske observasjoner forfatteren har gjort, og hvor forut-
seende spekulasjoner han gjør seg omkring det nevrobiologiske grunnlaget for sykdom-
men. Han skulle bare visst hvilken berømmelse som ventet ham, posthumt!

Samtidig fremstår James Parkinson i retrospekt som en mangfoldig person. Dette kan
man lese mer om i boka "Shaken, not stirred - Parkinson og gleden ved livet", som er 
omtalt i dette nummeret av Axonet. Her foretar foratteren en mental tidsreise tilbake til
London anno 1817 og intervjuer Parkinson, som blant annet var politisk aktiv og kjempet
for sosiale reformer.

Selv har jeg også tilfeldig snublet over et minne etter James
Parkinson i London, på vandring i British Museum. I et glassmonter
litt unna de mest spektakulære skattene fikk jeg plutselig øye på et
fossil merket med den kjente legens navn. Parkinson studerte også
fossiler, bygget en stor samling og skrev også en bok om emnet:
"Organic Remains of a Former World".

Denne fascinerende samleren av døde fossiler skapte ideer som nå
har holdt seg høyst levende i 200 år. En dag har vi glemt Parkinson,
sier enkelte forhåpningsfullt. I så fall blir det likevel større heller
enn mindre grunn til å feire 250 eller 300 års-jubileene når den til
kommer.

God jul!
Beste hilsen, Lasse

lasse.pihlstrom@gmail.com

Fossil samlet av
James Parkinson
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Deltakelsen på WCN var meget inspirerende og ga nye muligheter for samarbeid
med flere land. Det var ekstra gledelig å se at det var så mange norske deltakere med
hele 21 norske på deltakerlisten. Håper det blir like mange på neste WCN som er i
Dubai i 2019.   

Når det gjelder den nye spesialistutdanningen, er prosjektet kommet litt videre i løpet
av høsten. Læringsmålene i den nye spesialistutdanningen er endelig levert til
Helsedirektoratet etter høringsrunden. Allerede 1. mars 2019 kommer de første LIS i
den nye ordningen til våre avdelinger, og flere av våre LIS som jobber på avdelingene
våre i dag blir involvert i overgangsordninger. Spesialitetskomitéen og NNF-styret
følger opp dette arbeidet. 

Vi har også vært involvert i planleggingen av Legeforeningens ”Gjør kloke valg”-
kampanje som er planlagt til våren med hensikt å utnytte helseressursene på best 
mulig måte. Kampanjen vil være rettet både mot befolkningen og helsevesenet. 
Vi jobber for at denne kampanjen inkluderer nevrologiske problemstillinger. Flere
medlemmer har bidratt i dette prosjektet for å gi informasjonen til befolkningen og
styrke kompetansen i primærhelsetjenesten.

Med ønske om en fin julefeiring og noen vel fortjente fridager!

Vennlig hilsen
Anne Hege

 Leder’n har ordet

Kjære nevrokolleger! 

I skrivende stund er Hjerneuken nettopp gjennomført. Mange nevrologer har bidratt
med folkeopplysning om hjernen og nevrologiske sykdommer både via folkemøter,
stands, kronikker og andre medieoppslag. Styret takker for kjempebra innsats fra
mange kolleger! 

Det nærmer seg jul, og i år er det ventet en ekstra ”julegave”. Hjernehelsestrategien
som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har utarbeidet presenteres like før jul.
Vi har fulgt opp dette arbeidet gjennom blant annet Helsedirektoratets høringskonfe-
ranse, og via Hjernerådet har vi deltatt i åpen høring i Helse- og omsorgskomitéen i
Stortinget og på møter i HOD. Det ser ut til HOD har tatt med mange av innspillene
fra oss og Hjernerådet. Det kommer altså foreløpig kun en strategiplan og ingen
handlingsplan som det følger midler med. Det er derfor nødvendig at vi følger 
prosessen videre slik at det bevilges midler til konkrete tiltak. 

En oppdatert oversikt over omfanget av hjernesykdommer i Norge trengs i det 
politiske arbeidet med hjernehelse og hjernesykdommer. Via prosjektet Global
Burden of Disease (GBD) 2016 jobbes det etter initiativ fra NNF med å skaffe en
oppdatert oversikt for Norge. GBD er et globalt, deskriptivt epidemiologisk prosjekt
for å tallfeste ikke-dødelig helsetap og død fra sykdommer, skader og risikofaktorer.
GBD ble startet på begynnelsen av 1990-tallet som et samarbeidsprosjekt mellom
Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon (WHO), men har siden 2007 vært 
koordinert fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of
Washington, Seattle, USA. En bredt sammensatt tverrfaglig gruppe står bak 
prosjektet som vil framskaffe de nye norske tallene. Resultatene vil etter planen bli
presentert på Nevrodagene i mars. 

Under verdenskongressen (WCN) i Kyoto i september ble det presentert resultater
fra GBD 2016 so viser at nevrologiske sykdommer er den vanligste årsaken til ufør-
het og den nest vanligste dødsårsaken i verden.  Denne publikasjonen som er publi-
sert i Lancet, har vært tallmateriale for hjernehelsestrategien (http://www.thelan-
cet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30299-5/fulltext). NNF fikk i år
ekstra invitasjon til WCN for å lede en sesjon under kongressen. 

Ledeŕ n har ordet

Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid
Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer skal i 2018 for fjerde gang
dele ut denne prisen. Prisen skal premiere en vitenskapelig artikkel 
publisert i 2017. Artikkelen skal ha fokus på sykdom i det perifere nevromus-
kulære system, skal presentere data av høy kvalitet og relevans, og arbeidet
skal i hovedsak være utført ved norsk institusjon. Prisbeløpet på kr 50 000 er
stilt til rådighet av Octapharma a/s, og prisen deles ut under Nevrodagene. Alle
forslag er svært velkomne, og de sendes innen 1. februar 2018 til priskomité-
ens leder Nils Erik Gilhus nils.gilhus@uib.no. I fjor ble 9 artikler foreslått, og
vi håper på enda flere i år.
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Nevrolognytt

Andre nasjonale møte om endovaskulær intervensjon

World Congress of Neurology i Kyoto Japan

Anette Storstein og Karen Herlofson får repetert sin
kunnskap om verdens flagg 

Eldøen og Herlofson

Kongressenteret i Kyoto

Påtroppende WFN-president William M. Carol, avtroppende WFN-president Raad Shakir, Anne Hege Aamodt,
Espen Dietrichs og Edvard Moser under WCN i Kyoto

Fra møtet, arrangert av Norsk slagorganisasjon og Norsk nevroradiologisk forening i samarbeid
med Oslo universitetssykehus 30.august.
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Glimt fra World Congress of Neurology  

Representanter fra Molde utenfor kongressenteret: Johannes Willumsen, Guttorm Eldøen og Espen Eikeland 

Nobelprisvinner Edvard Moser holder "Presidential Lecture" Kongressen i Kyoto sender et noe tvetydig signal med
kombinasjonen av velkomstskilt og veisperring...

LIS Espen Eikeland og konstituert overlege Johannes Willumsen fra Nevrologisk avdeling i Molde med poster om
autoimmun encefalitt

Karen Herlofson

Kari Anne Bjørnarå og Karen Herlofson



  N e v r o l

Hjerneuken

Under hjerneuken i november ble det rettet oppmerksomhet mot nevrologi og hjernehelse over hele
landet gjennom åpne møter og foredrag. Her fra slagmøte på Oslo universitetssykehus, fra venstre:
Christian Lund, David Russell, Else Charlotte Sandset, Anne Hege Aamodt og Tommy Skar. 

Hold av dato! 
Vårmøte 2018 i Trondheim

1.-3. juni 2018

    
 

   
i  
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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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•  Avdekk 4 ganger så mye atrieflimmer
•  Reduser tolkningstiden
•  Med tolkningsstøtte for enklere diagnostisering
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Bergen – St. Petersburg 
Et fruktbart nevrologisamarbeid

Av Nils Erik Gilhus

Nevrologene i Bergen har siden 2014 hatt et samarbeid med Nevrologisk avdeling
ved North-Western State Medical University i St. Petersburg. Samarbeidet startet
ved at undertegnede ble invitert av dem som foredragsholder på deres nasjonale kon-
feranse. De to universitetene ble enige om et formelt samarbeid om utdanning og
forskning i nevrologi, og prosjektet har oppnådd konkurranseutsatt programstøtte. 
3-5 studenter har årlig vært utvekslet begge veier for en ukes nevrologiundervisning,
forskere fra St. Petersburg har besøkt Bergen, og 7 av våre nevrologer har etter tur
holdt foredrag på deres årlige, nasjonale nevrologikonferanse. St. Petersburg er
Europas fjerde største by, området har over 8 millioner innbyggere, og Davidenkov-
konferansen i nevrologi har omkring 1000 deltakere fra hele Russland, men med
tyngdepunkt i nordvest. I november skal vi ha et felles ph.d.-seminar i Bergen.
Professorene Sergej Lobzin og Nathalie Zinserling er drivkreftene i St. Petersburg.
Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen administrerer prosjektet. 

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

Samarbeidet har som faglig siktemål å fremme utdanning og forskning i nevrologi
begge steder. De russiske deltagerne er samtidig svært interessert i å erfare hva som
er vår kliniske praksis og organisering. En drivkraft i prosjektet har vært å bygge
internasjonal forståelse, å bidra til et bedre samarbeid mellom Norge og Russland.
Medisin og nevrologi er utvilsomt en ypperlig arena for å fremme internasjonalt
samarbeid. St. Petersburg er dessuten en fantastisk by å besøke, vi har blitt møtt med
stor gjestfrihet og engasjement - og Bergen er ikke verst den heller. Blant studentene
har det vært konkurranse om å få delta, de beste har blitt valgt ut etter søknad, og de
har vært særdeles entusiastiske i etterkant. 

Nils Erik Gilhus, Nathalie Zinserling og Sergej Lobzin i samarbeid om en klinisk
demonstrasjon av LEMS for nevrologene i St. Petersburg.

Ole-Bjørn Tysnes og Øivind Torkildsen foran Vinterpalasset sammen med de øvrige
internasjonale foredragsholderne ved årets Davidenkov Readings: Bo Norrving,
Marianne de Visser og Alastair Compston.

1514



I forbindelse med overlegepermisjon besøkte jeg nevrologisk avdeling ved
Norrlands universitetsklinikk i Umeå. Jeg tok kontakt med klinikksjefen og ble tatt
godt imot. Norrlands universitetsklinikk har den eneste nevrologiske avdeling i
Nord-Sverige. De har 20 leger og ansvar for en befolkning på 900.000 - men den er
synkende, som han sa. Sverige har ikke en like aktiv distriktspolitikk som Norge. 

Selve byen Umeå er ung. Der bor det fast 125.000 innbyggere, i tillegg til  mange
studenter. I utkantstrøkene er befolkningen eldre. Totalt sett merker de dette med
mindre andel slagpasienter sammenlignet med Sør-Sverige. Historien om Sundbyen
sykehus er spesiell og tankevekkende. Da både Boden og Luleå sykehus trengte for-
nying valgte de å bygge et helt nytt sykehus midt ute i ødemarka mellom de to syke-
husene. Ingen ble helt fornøyd og heller ikke veldig skuffet. Spøkefullt kalte klinikk-
sjefen det en typisk svensk løsning. Han oppfatter oss nordmenn som mindre kon-
fliktsky. På sykehuset var det ingen samisk skilting,det hadde ikke kommet krav om
dette. Det var i tilfelle ingen motvilje fra sykehusledelsen.

Vi fant ut at vi har felles utfordringer. Det er store avstander og lange pasienttrans-
porter. I Norge har vi mye ambulering, dette er ikke gjennomført i Nord-Sverige.
Han sa litt spøkefullt at svenske leger var bedagelig anlagt og at pasientene måtte
finne seg i lang reisevei. Vi har begge utfordringer når det gjelder befolkningsutvik-
lingen og også konkurranse med miljøene i sør om ressurser. De har imidlertid så
langt klart seg bra. De har epilepsikirurgi selv om det på sikt er fornuftig å sentrali-
sere virksomheten slik som vi gjør i Norge til Statens senter for epilepsi/
Rikshospitalet. De har imidlertid et viktig nasjonalt ansvar for dyp nervestimulering.
En nevrokirurg ansatt på nevrologisk avdeling har ansvar for virksomheten. 

Han viste meg rundt på sengeposten hvor nevrologisk og nevrokirurgisk sengepost lå
vinkelrett inntil hverandre. De samarbeidet godt .Mange nevrologiske pasienter 
ble operert og snarlig overført tilbake til nevrologisk avdeling. De hadde en felles 
intensivavdeling med 12 senger. Her lå blant annet tverrsnittskadde, pasienter til 
observasjon etter trombolyse /trombektomi, pasienter med blødninger og pasienter
med status epileptikus.

Norrlands universitetsklinikk i Umeå 
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Hjerne på tvers

Av Claus Albretsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

H j e r ne  på  t v e r s

Hjerte og Hjernen 
Den 4. Nasjonale konferansen om Hjertet og Hjernen holdes 
15. – 16.2.2018, på Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Program og påmelding: www.hjertetoghjernen.no

1716

Ved behov for respiratorbehandling ble pasientene overflyttet til sykehusets
felles intensivavdeling.

De har som oss ved UNN ennå ikke fått en stabil og robust vaktordning for nev-
rointervensjon, men har en spesialist som utfører trombektomier. Her har vi
også en felles utfordring med tanke på ressurser for å ivareta en viktig pasient-
gruppe.

Vi ble enige om å holde kontakten og  møtes i forbindelse med internasjonale
møter og ved behov besøke hverandres sykehus.  Kanskje reiser jeg neste gang
til den nordlingste universitetsklinikken i Finland. Vi ønsker nå "hjerne" å sam-
arbeide på tvers på Nordkalotten!.



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

Styremøte i NNF 13. oktober 2017 - Refsnes Gods, Jeløya

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

16-2017 Godkjenning av referat fra styremøte 090617
Referatet fra styremøtet ble godkjent uten endringer.

17-2017 Orienteringssaker

Økonomi: Kari Anne orienterer om økonomi. NNF har stabil økonomi. Alle nevrologiske 
avdelinger innbetaler et årlig tilskudd til NevroNel på 10 000 kr. Forslag i styret å legge 
fram på neste årsmøte at avgiften fra avdelingene økes fra 10 000 til 12 000 kr. Det kommer
forslag om at Ålesund sykehus skal ikke innbetale til NNF, ettersom de ikke har sengepost 
og Molde sykehus innbetaler.

Høringer: Høring hjernehelsestrategi fått ny utsatt frist 30.10.
Kjell-Morten har besvart høringene «Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for
røyk- og kjemikaliedykkere» og «Forslag til retningslinje for dokumentasjon av hurtigmetode-
vurdering av legemiddel».

Styret diskuterer høringen «Endring i forskrift av rekvirering og utlevering av legemidler fra 
apotek» med frist 191017 og kommer frem til at denne ikke trenger høringssvar fra NNF.

Guttorm svarer på høringen «Endring av forskrift på habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator § 3» med frist 221017.

Nettside/sosiale medier: Forslag om å trekke fram bøker innenfor fagområdet. Det legges
jevnlig ut informasjonen i sosiale medier om fortløpende aktuelle saker og forskning.
Foreløpig program for Nevrodagene legges ut så fort det er klart. 

Hjernehelsestrategi: NNF ved Anne Hege og Guttorm deltok på høringskonferansen om 
hjernehelsestrategi i regi av Helsedirektoratet. Et viktig arbeid mot strategien er å bistå med 
dokumentasjon av omfanget av hjernesykdommer. 

Under WCN i Kyoto ble tall fra GBD 2016 presentert som viser at nevrologiske sykdommer
den vanligste årsaken til uførhet og den nest vanligste dødsårsaken i verden. Dette er globale
tall, og det foreligger per i dag få tall for sykdomsbyrde når det gjelder Norge. Anne Hege
har tatt initiativ til at det nå jobbes med å framskaffe norske tall gjennom GBD 2016-pro-
sjektet for hele feltet hjernesykdommer i samarbeid med en bredt tverrfaglig sammensatt
gruppe innen feltet hjernesykdommer og med professor Lars Jacob Stovner som for tiden er
tilknyttet IHME). Tallene som er tilgjengelig foreløpig mangler nevrotraumatologi som være
tilgjengelig i løpet av noen måneder. 

Foreningssaker
Hjernehelsestratgi-arbeidet har vært på høring og NNF har gitt uttalelse både til
Legeforeningen sentralt. I tilegg sendes også innspilldirekte til HOD med oversikt 
over konkrete eksempler på helsetjeneste innen nevrologi-feltet. 

EAN 2019: Den lokale organisasjonskomitéen for EAN (LOC) arbeider fortløpende med
forberedelser og program.

”Gjør kloke valg”-kampanjen: Det er planlagt workshop i regi av Legeforeningen om Gjør
kloke-valg kampanjen. Områder som er foreslått av NNF-styret og KU er hodepine, nåltype
ved spinalpunksjon, svimmelhet. Volker Solyga i KU har hatt forslagene på høring i den 
eksterne referansegruppen. Kampanjen skal lanseres i 2018.

NevroNel/akuttveilederen:Akuttveilederen som utarbeides av KU oppdateres annet hvert år,
og det planlegges ny utgave i 2018. Pga utskiftninger i KU der leder Finn Rasmussen er gått
ut, er arbeidet med akuttveilederen noe forsinket. 

18-2017 Hjerneuken 2017
Hjerneuken arrangeres i uke 47. Det er sendt informasjon til alle avdelinger om dette.
Arrangementer skal deles på NNFs hjemmesider og sosiale media. Flere avdelinger 
planlegger folkemøter og stands under hjerneuken. Det oppfordres til bred oppslutning 
om Hjerneuken. 

19-2017 Nevrodagene

Faglig program: Både innkomne forslag fra medlemmer og styret ble diskutert og det ble 
satt opp et foreløpig program med forslag til foredragsholdere som vil bli invitert. Foreløpig
program publiseres så snart tilstrekkelig er avklart vedørerende tema og foredragsholdere. 

Parallellsesjoner og teaching courses ble diskutert, men foreløpig avventes da det vil øke 
utgiftene til Nevrodagene pga ekstra leie av sal og medføre betydelig merarbeid.  Styret 
beslutter at det ikke er ikke kapasitet til parallellsesjoner under Nevrodagene i 2018.

Frist for påmelding av abstrakts settes til 10.12.17. Dette skal kommuniseres via Facebook,
nettsidene og medlemsmail.

Monrad-Krohns pris: Det er et mål at styret skal sørge for større medieoppmerksomhet
rundt denne prisen under Nevrodagene. Det må diskuteres om en kan presentere vinnerne 
for media på et tidligere tidspunkt.

Posterpresentasjoner: Blitzpresentasjonen av postere fortsetter i 2018. Postere skal tilbys å
legge ut på nevrodagene.no og alle tilbys dette og må ev. reservere seg om de ikke ønsker at
d@et legges ut.

Utstillere Skisse til program skal sendes utstillere for konseptgodkjenning.

Etikk: Enes om at det skal skrives en setning i påmelding/invitasjon til Konseptet med 
video-middag er vanskelig å gjennomføre på samme måte på grunn av formen og at ikke 
alle som er tilstede er helsepersonellet. Skille mellom mat og undervisning.

Lunsj: Styret har fått flere tilbakemeldinger på lunsjen gjennom questback, og det er noe 
sprikende ønsker med hensyn. Det besluttes at en skal ha påsmurt lunsj alle dager. En vil 
reserverer kantina til for å ha flere sitteplasser under i lunsjen.
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Årsfest: Jubileumsfest Nevrodagene 30 år. Ida leder årsfestkomitéen og vil som sist få med
seg representanter fra OUS og Drammen sykehus i komitéen.

Møter under Nevrodagene:Aktuelle møter i lunsjen KU, NevroNel redaksjonskomitémøte
og ev. spesialitetskomitéen.

Mediedekning Nevrodagene: Diskuteres neste styremøte. 

20-2017 Spesialistutdanning

Nytt møte i regi av spesialitetskomiteen 301017 der høringsinnspillene skal gjennomgås.
NNF deltar ved Anne Hege, Kjell-Morten og Kashif. Viktig at fagmiljøene og avdelingene er
på og kompetanseheving og kursutdanning av veiledere.

21-2017 Eventuelt

Regjeringens forslag om å avskaffe bidragsordningen: NNF vil fraråde dette. Det vil ramme
mange med kroniske lidelser innenfor fagområdet nevrologi; for eksempel profylakse-
behandling av migrene, essensiell tremor, fatiguebehandling ved MS. NNF vil ta dette 
opp i ulike forum.

”Utbrente” nevrologer. Guttorm refererte fra WCN om et innlegg om utbrente, flere forsk-
ningsartikler fra USA og andre land som viste dette. Bekymring for den enkelte og for 
nevrologien som fag. Tema er også tatt opp på AAN. Nevrologien er et klinisk fag, må ha 
klinisk vurdering som hovedbase for beslutning. Styret er enige om at problemstillingen 
kan løftes og presenteres for det norske miljøet, forslagsvis via en forelesning med temaet
«hva vet vi om utbrenthet hos leger? Beskyttende og hemmende faktorer?»

Førerkortforskrift: Denne er oppdatert. Rammer noe ulikt, for eksempel cerebral abcess fått 
karantene 2 år, mens for eksempel ingen karantene hvis subaraknoidalblødning uten påvist 
aneurysme.

Jubileumsbok: Boken skal utgis til 100 årsjubileet 2019. Flere erfarne nevrologer er fore-
spurt om å skrive. Denne saken skal tas opp igjen på neste styremøte.

Neste styremøte blir 24.11.17 kl 9.30.00-14.00 på Legenes Hus, Oslo.

Seminar with Professor Henry Houlden 

ClCliClinCliniClinicalClinical Clinical NeClinical NeuClinical NeurClinical NeuroClinical NeurogeClinical NeurogenClinical NeurogeneClinical NeurogenetClinical NeurogenetiClinical NeurogeneticsClinical Neurogenetics  

The meeting is sponsored by Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) 
 

Lasse Pihlstrøm, Oslo University Hospital and Jeanette Koht, Drammen Hospital 
Norwegian clincial videoconference network for heritable movement disorders 

 

.  
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Henry Houlden is Professor of Neurology at the Department of Molecular Neuroscience, University 
College London and Consultant Neurologist at the National Hospital for Neurology and 
Neurosurgery, Queen Square, London. Houlden's primary clinical and laboratory research interests 
are neurodegeneration, neurodegeneration, peripheral nerve disease, ataxia/HSP, paroxysmal 
movement disorders and neurorehabilitation. His research group has identified a number of 
Mendelian disease genes for these disorders, and his current work involves integration of genetic 
and neuropathological studies with advanced functional models, aiming to translate findings into 
disease-modifying treatment for neurological disorders. 

 
 

Nevro-NEL - Veileder i akuttnevrologi
Om man ønsker eksemplarer av Veileder i 
akuttnevrologi, kan man ta kontakt med: 
Gro Owren Nygaard,  Nevrologisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, 
Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
Tlf: 22 11 84 19, mobil 482 14 761, 
epost: UXGRYG@ous-hf.no

Obs! Det er ønskelig med avdelingsvis 
bestilling, slik at den som tar kontakt tar
ansvar for å fordele til sin avdeling.



Erik Sveberg Dietrichs: På livets
grense - hvordan kroppen takler
ekstrem natur

Som medisiner må man være forberedt på spørsmål om
kroppen fra venner og kjente. Tema for disse spørsmålene
endrer seg gjerne med tiden. Når medisinstudenten job-
ber hardt for å lære om all verdens sykdommer, er venne-
ne unge og friske, og stiller gjerne vanskelige spørsmål
på siden av pensum:  Hva er egentlig dykkersyke? Hvor
høye fjell må man gå i før man merker at man blir mer
tungpustet enn vanlig? Hva skal egentlig til for å fryse i hjel?

Enten har Erik Sveberg Dietrichs også fått mange slike spørsmål, eller så har han bare
brent etter å finne svarene selv. Sveberg Dietrichs er postdoc ved Universitetet i Tromsø
og Stiftelsen Norsk luftabmulanse og lege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved
Universitetssykehuset Nord-Norge, og avla doktorgrad i 2015 med tittelen
"Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dys-
function". I boken "På livets grense" henvender han seg imidlertid til den interesserte
leser uten spesiell fagbakgrunn. 

Boken sparker igang fra første setning med høyt adrenalinnivå og spennende anektoder.
Innimellom forklares vitenskapelig stoff fra både fysiologi, geografi antropologi og en
rekke andre felt på pedagogisk vis, ledsaget av enkle illustrasjoner og velvalgte fotogra-
fier. Inndelingen i hovedkapitler følger to enkle akser: Hyøde og dybde, varme og kulde.
Med denne innfallsvinkelen får vi legens perspektiv på nye og gamle eventyr, fra is-
mannen Ötzi, via Illiaden til Titanic, om Nansen og Amundsen, og både Lance og Neil
Armstrong.

Det sier seg selv at en slik bok vil ha rikelig med hjernestoff. Selv om ikke forfatteren
selv er nevrolog, vil nok mange av Axonets lesere dra kjensel på etternavnet. Og Erik
har også publisert vitenskapelig sammen med sin far Espen Dietrichs om
"Nevroprotektiv effekt av hypotermi" i Tidsskriftet i 2015. Selv om eplet har falt et ør-
lite stykke fra stammen, er det klare faglige bånd til vårt eget fag, som er godt ivaretatt
i boken. 

Erik Sveberg Dietrichs er en drivende god formidler, som viser en sikker teft for hva
som er en god historie. Man kan nesten mistenke at mange av anekdotene har vært
blant forfatterens muntlige leirbålfavoritter før de havnet på trykk. For den mer urbane
typen kan muligens de 260 sidene bli en litt heftig dose ekstrem natur, på tross av de
mange mer intellektuelle referansene. Men kjenner du en som er over middels interes-
sert i tur og friluftsliv, er denne boken et brennhett julegavetips - enten det blir på ønske-
listen eller handlelisten.

Bokomtaler
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Jan Kærup Bjørneboe: Shaken not 
stirred - Parkinson og gleden ved livet

En "coffee table"-bok om Parkinsons sykdom? Kan det fungere?
Svaret viser seg å være "ja". 

Jan Kærup Bjørneboe har bakgrunn som konserndirektør i 
næringslivet og gikk "rett i veggen" da han fikk diagnosen
Parkinsons sykdom. Noen knockout ble det likevel ikke snakk
om. Som forsidebildet viser, har Kærup Bjørneboe fått på seg
boksehanskene, og boken er blitt hans måte å slå tilbake mot
Parkinson. Målet med boken er å bringe mer kunnskap om 
sykdommen til berørte, behandlere og samfunnet.

Boken er bygget opp av korte kapitler - alltid sentrert omkring mennesker. Vi møter folk som
har alle typer berøringspunkter med Parkinsons sykdom: Pasient og pårørende, lege og syke-
pleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut, forsker og politiker. Forfatteren har hatt med seg
fotograf Olav Heggø og designer Esben Østbye i arbeidet med boken, noe som har gitt et flott
visuelt uttrykk. Boken kommer i stort format og har så gode blider at man lett kan bli sittende
å bla frem og tilbake og bare glede seg over disse.

På vaskeseddelen beskrives boken ubeskjedent som et "must" for alle med Parkinson, pårørende,
behandlere og trenere. Entusiasmen smitter imidlertid fort over på leseren, for dette er en bok
utenom det vanlige. Kapitler om James Parkinson, Michael J. Fox og pave Johannes Paul 
flettes inn mellom personlige og informative tekster fra den norske Parkinson-hverdagen. Med
en flott blanding av smått og stort, humor og alvor unngår boken å få det litt politisk korrekte
og kjedelige preget som ofte kan kjennetegne sjangeren "helseinformasjonslitteratur". Når
Kærup Bjørneboe like gjerne kaller seg selv og sine medpasienter "parkinsonister", gir det
nesten den samme fandenivoldske effekten som når hardbarkede amerikanske ganster-rappere
bruker "niggaz".

Fra perspektivet som lege og forsker med spesiell interesse for Parkinsons sykdom, er dette en
bok som kan være verdifull på flere måter. Kanskje blir det lettere å vise til familie og venner
hva slags sykdom en jobber med? Men mest av alt er det en stor inspirasjon å se sitt eget arbeid
satt inn i en større kontekst av mange små og store historier som griper inn i hverandre og
handler om viktige ting i menneskers liv. Bokens slagord er "shaken not stirred" - lånt fra
James Bonds legendariske bar-replikk. I innledningen beskriver imidlertid forfatteren sine er-
faringer fra dette bokprosjektet med en norsk variant: "Rystet og rørt". Ja, det er en uhøytidelig
"coffee-table"-bok, men har man et forhold til Parkinsons sykdom, må man være forberedt på
å bli rystet og rørt som leser også. 



Reflekser

Utbrenthet blant nevrologer

Av Johan Petter Hesselberg, Trondheim

Axonet har i denne utgaven fått noe så sjeldent som et fysisk brev med frimerke,
inneholdende et leserbrev på trykt papir. Det er med glede redaksjonen har kon-
vertert dette til elektronisk format, slik at vi kan viderebringe et budskap til
Axonets lesere fra det som må være en av våre aller eldste og mest erfarne aktive
kolleger (red.anm).  

Jeg leste med stor interesse Jeanette Kohts artikkel i årets nr 2 av Axonet, med tittel
som ovenfor. 

Jeg skulle vel være blant de mest utbrente, tatt i betraktning min etter hvert for-
holdsvis høye alder (85). Imidlertid er jeg på ingen måte utbrent. Jeg driver fortsatt
praksis ved en nevrologisk poliklinikk ved et av våre noe mindre sykehus, langt fra
daglig, men fra tid til annen reiser jeg dit, bor der noen dager og er i full sving fra
morgen til kveld. Og nå er det en stund siden jeg startet min nevrologiske utdan-
nelse. Faktisk var det 1.oktober 1960. Jeg er stadig vekk nysgjerrig, på hver eneste
pasient. Hva kan dette være? Kan jeg gjøre noe for å bedre situasjonen?

Nå har jeg såpass vett enda at jeg til fulle forstår at det er
aldeles utrolig mye jeg ikke vet, ja jeg må vel trygt kunne
si at det aller meste vet jeg ingenting om. Men jeg har
gjennom et ganske langt liv som nevrolog skaffet meg en
erfaring som kanskje få andre her, og jeg tror faktisk at jeg
på denne bakgrunn gjør nytte for meg. Jeg har også den
tro at jeg er i stand til å forstå når det er behov for råd fra
noen som vet mer, og jeg er så heldig at jeg har gode kol-
leger fra mine mange år ved sykehuset i Trondheim. De
behandler meg respektfullt og kan hjelpe med gode råd. 

Jeanette skriver at underlig adferd fra arbeidsgiver med påfølgende pålegg
av underlige og dels helt nytteløse oppgaver kunne være en vesentlig årsak
til at utbrentheten meldte seg hos så mange, og der tror jeg hun har helt rett.
For mange, mange år siden kom en nyansatt kontorsjef inn på mitt kontor og
sa at han var "skuffet over produksjonen fra Nevrologisk avdeling". Han
kom aldri tilbake i slikt ærend, og ellers må jeg si at jeg har fått være i fred.
Ingen sykehusdirektør har sittet oppå meg og forlangt større innsats, ingen
har mast på meg om å sette "dyrere" diagnoser. I det hele tatt har jeg i det ve-
sentlige fått drive på med selve faget nevrologi, og især pasientkontakt og
god kontakt med nære kolleger. Dermed har jeg ikek blitt utbrent heller. 

I tillegg til den rene nevrologjobben har jeg selvsagt hatt anledning til å delta
i nevrologiens utvikling der jeg har arbeidet, og i styre og stell ved avdeling-
en, med egne meninger. Det er nok også et bidrag når det gjelder å unngå ut-
brenthet. Det kan være fornuftig når helsepersonell aksjonerer at vi nevrolo-
ger holder fast ved at det er nevrologer vi er, og at vi må få lov til å utøve den
kunsten i fred. Hvis jeg stadig hadde hatt krav fra en merkantil ledelse over
meg, en ledelse uten forståelse for hva legeyrket egentlig er, så hadde jeg
helt sikkert mistet peppen for mange, mange år siden og havnet i kategorien
"utbrent". 

R e f l e k s e r24 25



N e v r o l i t t e r æ r t26 27

Quiz ???
Løsning på nevrolitterær quiz nr. 24

Nevrolitterær quiz nr. 24 skulle vise seg å bli for vanseklig for Axonets lesere. Ikke et
eneste svar kom inn. Utdraget ble foreslått av LIS i Stavanger Mathias Rake, og vi fikk
vite at det dreier seg om en tittel fra en bokserie bøker med samme hovedpersonder 
handlingen spenner over et relativt stor tidsrom ot preges av desillusjonert misantropi 
og destruktiv dekadanse. Det nevrolitterære avsnittet vi trykket i quizen, skildrer et 
familibesøk:

"Han hoppet ned på sengen og satte seg på armlenet på stolen til bestemoren, og han tok
hånden hennes i sin, slik han pleide å gjøre i tiden etter at hun ble syk. På den måten kunne
hun fortelle ham det hun ønsket uten å måtte snakke, tankene hennes fløt inn i ham som
bilder.
                 Broene var brent og ødelagt, og alt bestemoren ville si, hopet seg opp på den
ene siden av en kløft, uten å ta form, uten å bevege seg videre. Hun kjente et vedvarende
press, en kloring bak øyeeplene, som en hund som tagg om å komme inn, noe stort som
bare kunne slippe unna i tårer og sukk og hakkete håndbevegelser.
                 Under de vonde følelsene var det en brutal drivkraft etter å holde seg i live,
som en overkjørt slange klint utover en varm vei, eller blinde røtter som pumpet sevje ut
i en blødende gren."

Kanskje rekker Axonet frem i tide til at bladets lesere kan rekke å ønske seg disse svært
anbefalelsesverdige bøkene til jul. Vi skulle frem til romanen "Morsmelk", fra de svært
kritikerroste Patrick Melrose-bøkene til den britiske forfatteren Edward St. Aubyn.

I mangel av en vinner å sitere, gjengir vi da heller hva Mathias Rake skriver om passasjen
ovenfor: 

"I kapittel 5 i "Morsmelk" (bok 4 av de dels selvbiografiske Patrick Melrose-bøkene,
Booker-prisnominert i 2006) av Edward St. Aubyn en dels gripende, dels humoristisk
skildring av et familibesøk til en afasirammet bestemor. Målet med besøket er å gjøre om
testamentet der hun donerer et slott i Frankrike til en New Age-stiftelse heller enn sin
sønn. Det hele skildres av hennes 5-årige barnebarn."

Selv ikke nevrologer kan klare alt - Vi ønsker bedre lykke neste gang!

Nevrolitterær quiz nr. 25

Siden ikke et eneste svar kom inn på forrige quiz, har det denne gangen vært redaksjonens
mål å legge lista litt lavere, samtidig som vi skal tilbake til nøyaktig samme situasjon som
sist - et besøk fra en ung hovedperson hos sin bestemor. Dette er en bok som alle Axonets 
lesere har hørt om, og sannsynligvis svært mange har lest:

Jeg så på mormor. Hendene hennes skalv, og når hun skulle skjenke i, ristet kaffeskjelen så
kraftig opp og ned at det bare var med det største oppbud av vilje hun klarte å få strålen ut
fra tuten og ned i koppen uten å søle. Mamma så på henne, og skulle til å reise seg, antage-
ligvis for å ta over, da hun seg tilbake og isteden strakte hånden etter korgen med brødskiver.
Det var en lidelse å se på, for det gikk så sakte, og rett som det var, havnet det kaffe på 
skålen, samtidig som det uhørte i at hun, et voksent menneske, ikke klarte en så enkel ting
som å helle kaffe uten å søle, og det uvanlige i å se et menneske men hender som skalv uav-
brut, likesom av seg selv, gjorde at jeg fulgte bevegelsene hennes med stor interesse.

Denne mormoren bor på et avsides gårdsburk på Vestlandet. Diagnosen nevnes ikke i det 
aktuelle avsnittet, men fremstår for Axonets redaksjon som en sannsynlig underbehandlet
Parkinsons sykdom. Man tar seg i å tenke at nevrologdekningen på stedet neppe var på 
høyden på dette tidspunktet, slik at selv om denne mormoren levde i en tid der dopaminerg
behandling var tilgjengelig - har hun kanskje ikke fått hentet ut den fulle gevinsten av dette.

I dette litterære verket skildres et bredt persongalleri, og mange lesere vil nok huske andre
enkeltepisoder langt bedre enn det vi har trukket fram her. Det er likevel å håpe at den 
nevrolitterært orienterte leser vil minnes nettopp denne detaljen og forstå hva er ute etter.
Eller kanskje avsnittet er langt nok til at språket og tonen i seg selv kan lede på rett spor? 

Konkurransen kan være hard, så det gjelder å unngå enhver bradykinesi eller freezing på vei
til tastaturet - og uten tremor taste inn rett forfatter og bok til lasse.pihlstrom@gmail.com og
vinne tre ting på en gang, nemlig heder, ære og rosende omtale i neste Axonet!

Nordic Sleep Conference 2019 i Oslo 
Den nordiske søvnkonferansen (Nordic Sleep Conference) 
holdes i Oslo (Holmenkollen Park Hotel) i mai 2019.

For mer informasjon, se: www.nsc2019.no 



Vi gratulerer

28 29

Nils Erik Gilhus med pris 
for beste publikasjon 
Nils Erik Gilhus, professor ved Universitetet i
Bergen og overlege ved Haukeland universitetssyke-
hus ble i 2016 invitert som eneforfatter til å skrive
om myastenia gravis i selveste New England Journal
of Medicine. Artikkelen vant i år prisen for beste 
publikasjon i 2016 fra Medisinsk-odontologisk 
fakultet ved Universitetet i Bergen.

Og ikke nok med det - Nils Erik Gilhus mottok i 
oktober også forskningsprisen for 2017 fra Helse
Vest for sin forskning på myastenia gravis. 

Axonet gratulerer!

Karl Bjørnar Alstadhaug ved
Norlandssykehuset Bodø utnevnt 
til professor
Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege ved
Nordlandssykehuset Bodø og tidligere førsteamanu-
ensis ved Universitetet i Tromsø, har blitt godkjent
som professor. Alstadhaug ble spesialist i nevrologi i
2007 og fullførte samme år sin ph.d. med avhand-
lingen "Temporal patterns of migraine".

Bedømmelseskomiteen fremhevet spesielt hans betydelige vitenskapelige bidrag
innen hodepinefeltet, med studier av migrene og klasehodpine, men også vesent-
lige arbeider innen cerebrovaskulære sykdommer, perifer nevropati og multippel
sklerose. Alstadhaud har gjennom flere år undervist legestudenter i Tromsø, og
de siste årene har Universitetet i Tromsø også drevet medisinutanning i Bodø. 

Vi gratulerer!

Hjalmar Schiøtz
minnemedalje til
Emilia Kerty

Til sist en anledning for Axonets lesere til å friske opp 
latinen: Hjalmar Schiøtz minnemedalje bærer inskripsjonen
”Homo Bonus Solus Fit Medicus Bonus”. 

Vi gratulerer!

Emilia Kerty, dobbeltspesialist i oftalmologi og nevrologi, professor ved
Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus har blitt tildelt
Hjalmar Schiøtz minnemedalje. Dette er er Norsk oftalmologisk forenings 
høyeste umterkelse.

Hjalmar Schiøtz (1850-1927) var Norges første profesor i oftalmologi, blant 
annet kjent for oppfinnelsen av Schiøtz' tonometer, som mange av Axonets 
lesere vil ha lært å bruke på medisinstudiet. Statutter for utmerkelsen ble vedtatt
i 1962, der det blant annet heter at medaljen "utdeles uten hensyn til nasjonalitet,
til påskjønnelse av fremragende vitenskapeligarbeid eller annen innsats til frem-
me av oftalmologien og Norsk Oftalmologisk Forening." Medaljen ble i år også
gitt til Anna Midelfart, professor og overlege ved Avdeling for øyesykdommer,
St. Olavs hospital. Sammen har de to vinnerne gjennom en årrekke arrangert
kurs i nevrooftalmologi.

Med sin lange og brede kliniske erfaring, mottar Emilia Kerty en stor mengde
henvendelser om utfordrende pasienter fra hele landet, både fra nevrologer og
øyeleger. Slik er det å være super-ekspert, men hun liker bedre å se pasientene
selv enn å gi råd over telefon. Det er i møtet med den enkelte pasient at lege-
kunst utøves.



Forsberg og Aulies legat 
til Lasse Pihlstrøm 
Axonets lesere salutterer sin nåværende redaktør
Lasse Pihlstrøm med en meget fortjent tildeling 
av Forsbergs og Aulies legats pris for nevrologer 
i 2017. 

Legatets formålsparagraf sier bl.a. følgende:
"Legatet skal utdele stipender til begavede, yngre 
nevrologer, og fortrinnsvis til søkere under 40 år." 

Lasse får prisen for sin fremragende forskning på
genetikk ved nevrodegenerative sykdommer. 

Vi gratulerer!
Espen Dietrichs, ex-redaktør

Vi gratulerer SSE med nytt 
professorat i epileptologi! 
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har i en årrek-
ke jobbet for å få fast tilknytning til universitet i
Oslo gjennom et professorat. Våre bestrebelser har
endelig båret frukter, og Morten Ingvar Lossius
startet i en nyoppnevnt professor II-stilling 
1. september 2017. Vi gratulerer Morten!

Ved siden av den kliniske virksomheten har SSE alltid drevet med undervisning
og forskning. De senere år har det vært økt forskningsaktivitet, noe som har re-
sultert i flere disputaser. I 2016 hadde vi 18 originale forskningsartikler. 
I Norge har SSE pågående forskningssamarbeid hovedsakelig med epilepsigrup-
pene på St. Olav, Haukeland, Vestre Viken og Rikshospitalet. I ledelsen i
Nevroklinikken er det stor interesse for å fremme epilepsirelatert forskning, og
vi får utmerket drahjelp fra forskningsavdelingen i klinikken med John Anker
Zwart i spissen. 

I årene fremover ser vi frem til økt samarbeid med UiO og Institutt for klinisk
medisin. 

Karl O. Nakken, Spesialsykehuset for epilepsi

Disputas Christian Samsonsen
Vi gratulerer Christian Samsonsen med flott prøveforelesning og vel gjennom-
ført disputas fredag 25 august 2017 ved fakultetet for medisin og helsevitenskap
i Trondheim.  Prøveforelesningen hadde tittelen: "Refleksepilepsier; definisjon,
former og behandling". Selve avhandlingen har tittelen : "Seizure precipitants".

Kjemper i norsk nevrologi fyller runde år
Bodvar Vandvik, professor emeritus fra UiO og Ullevål sykehus ble 80 år 
1. august 2017. 

Ottar Sjaastad, professor emeritus fra NTNU og St. Olavs hospital fyller 90 år 
3. januar 2018. 

Bjarne Ranheim, mangeårig avdelingsoverlege ved Lillehammer sykehus, 
koordinator for Hjerneåret 1995 og æresmedlem i Norsk nevrologisk forening
fylte 95 år 28. oktober. 

Vi gratulerer!

Fra venstre: Geir Braathen (veileder), Christian Samsonsen, Morten Ingvar Lossius (fra SSE, 2. opponent),
Eva Kumlien (fra Uppsala, 1.opponent), Espen Lien, Morten Engstrøm og Eylert Brodtkorb (hovedveileder).

Professor Morten Ingvar Lossius
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