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Plexus brachialis-nerveblokade
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En effektiv aksillær blokade av plexus brachialis krever flere injeksjoner 

der innføring av et kateter i proksimal rening er fordelaktig.

Regionalanestesi av plexus brachialis i arm-
hulen blir ofte brukt ved operasjon i albue, 
underarm og hånd. Ved denne teknikken kan 
pasienten unngå narkose. Det er spesielt vik-
tig for eldre pasienter at en narkosebetinget 
reduksjon av kognitive funksjoner blir for-
hindret. Pasientens sikkerhet økes også ved 
at den respirasjonshemmende bivirkningen 
av opiatene bortfaller. Kontinuerlig regio-
nalanestesi via et kateter kan holde pasien-
ten smertefri etter operasjonen. Pasienten 
kan videre være lettere å mobilisere etter 
operasjonen dersom regionalanestesi bru-
kes. Et hovedproblem med aksillær blokade 
har vært å få bedøvelsen effektiv nok.

I mitt doktorgradsarbeid ble effekten 
av bedøvelsen for tre forskjellige blokade-
metoder i armhulen klinisk testet. Spred-
ningsmønsteret for bedøvelsesmidlet ble 

evaluert med MR-undersøkelse. Vi under-
søkte spesielt om forskjellen i klinisk effekt 
av bedøvelsen kunne forklares ut fra spred-
ningsmønsteret vist ved MR-undersøkelsen.

Avhandlingen viser at min egen metode 
med tre injeksjoner hadde raskere og bedre 
blokadeeffekt sammenlignet med de to 
andre metodene. Denne forskjellen var sam-
menfallende med MR-funnene.

Metoden med tre injeksjoner er å fore-
trekke og kan gjennomføres med eller uten 
moderne hjelpemidler som nervestimulator 
og ultralyd. Den passer derfor inn i alt fra 
primitive til moderne helsesystemer.
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Epilepsi hos blivende foreldre
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Hos blivende foreldre med epilepsi er det funnet økt forekomst av psy-

kiske helseplager og lavere livskvalitet.

Epilepsi finnes i alle aldersgrupper og er 
assosiert med økt risiko for sosioøkono-
miske og psykiske problemer. Selv om disse 
utfordringene er velkjente er det svært få 
studier med søkelys på gravide kvinner med 
epilepsi – og ingen studier på blivende fedre 
med epilepsi. Med bakgrunn i dette ønsket 
vi å kartlegge psykososiale forhold og livs-
kvalitet før, under og etter svangerskap hos 
personer med epilepsi.

Mitt doktorgradsarbeid består av epide-
miologiske tverrsnittstudier basert på selv-
rapporterte data fra Den norske mor-og-
barn-undersøkelsen (MoBa), supplert med 
helseopplysninger fra Medisinsk fødsels-
register. Fra 102 000 fødsler registrert på 
ca. 95 000 kvinner og 76 000 menn, identi-
fiserte vi henholdsvis ca. 700 kvinner og 
650 menn med epilepsi. Referansegruppene 
var alle uten epilepsi. Kvinnene ble fulgt 
opp også etter svangerskapet.

Epilepsi var assosiert med høyere fore-
komst av psykiatriske diagnoser og sym-
ptomer før, under og etter svangerskapet. 
Symptom-skår-diagnoser viste en mye 
høyere prevalens enn selvrapporterte dia-
gnoser, noe som kan indikere en underrap-
portering eller underdiagnostisering av psy-
kiatrisk sykdom. Uplanlagt graviditet, lang-
tidssykmelding og samlivsbrudd var blant 
forhold assosiert med epilepsi. Livskvalitet 
og selvtillit var lavere hos kvinner og menn 
med epilepsi under og etter svangerskapet.

Ut fra våre funn synes vi det er viktig 
å identifisere utfordringer hos personer med 
epilepsi i forkant av graviditet, for å sikre 
adekvat oppfølging videre. Kartlegging av 
symptomer og sosioøkonomiske forhold 
med spørreskjema er et enkelt tiltak.
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