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For 10 – 15 år siden startet Einar Lunga (ansatt på dette tidspunkt ved nevrologisk
avd. ved Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane) og jeg et prosjekt rundt eksekutivsystemet – det prefrontale systemet i hjernen. Vi hadde allerede betydelig faglig
erfaring med utredning og tiltaksoppbygging innenfor hjerneområdet. Prosjektet
ble innledet med datainnsamling og oppdatering på internasjonal forskning. Noe
ble skrevet – men mer presserende oppgaver gjorde at deler av dette måtte utsettes
inntil videre. Arbeidet ble tatt opp igjen mot slutten av 2014, men rundt juletider
ble jeg kontaktet av Einar som fortalte at han hadde fått kreft og hadde begrenset
tid igjen – kanskje bare måneder. (Han har for øvrig skrevet på en svært dyktig og
innsiktsfull måte om sin pilegrimsvandring mot døden – jfr. også film). Jeg begynte umiddelbart et arbeid for å få publisert prosjektet mens Einar levde. Det var tale
om avsluttende bearbeiding og skriving. Imidlertid ble Einar så dårlig etter hvert
at han ikke maktet å arbeide mer med dette og nå på slutten maktet han heller ikke
å lese gjennom manus fra fortløpende skriving.
Mange utfordringer oppstod. For det første mistet jeg etter hvert en fortløpende
faglig dialog med min svært kompetente og kunnskapsrike medforfatter. For det
andre fikk jeg store problemer med å avdekke Einars referanser. Mange var satt
opp med navn og i hovedsak årstall, noe som skapte store problemer da det kunne
foreligge mange beslektede referanser på samme årstall. Når jeg har vært i tvil er
2 eller flere referanser oppgitt. Et annet problem var behovet for oppdatering av
referansene som var satt opp for 10 år siden – og eventuelt viktige nyvinninger
innen området. Vi har imidlertid begge skrevet og utgitt artikler og bøker nasjonalt
og internasjonalt som omhandler dette hjerneområdet i mellomtiden, så oppdateringen følte vi at vi hadde relativ god kontroll på. Referansene som ble satt opp i
første runde viste seg i all hovedsak å være relevante også i andre omgang – med
få unntak. De ulike problemer som oppstod i denne problematiske situasjonen tror
jeg det er funnet en forsvarlig løsning på.
Jeg har hatt æren av å samarbeide over mange år med Einar – en av landets aller
fremste nevropsykologiske spesialister. Han har betydd mye for min og andres
fagutvikling. Etter at Einars helsetilstand ble dårligere i den senere tid, valgte vårt
fagtidsskrift på kort varsel og frigjøre neste nummer i sin helhet til prosjektet.
Så får min gode kollega og nære venn heller stole på min faglighet og evne til å
formidle vårt prosjekt – siden han ikke lenger makter å gjennomlese det selv. Den
tilliten tror jeg at jeg har.
Begrenset tid til disposisjon har medført sterke prioriteringer – kanskje for sterke
i noen sammenhenger. For å bøte noe på dette har jeg lagt til en av de artikler jeg
har skrevet om prefrontale funksjoner – og som utgjør en fordypning i sider ved
dette hjernesystemet. Endelig vil jeg takke Stig Halse for teknisk bistand etter
hvert som tidsknappheten for publisering gjorde seg gjeldende.
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