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Kan vi sitte rolig  
og vente?
For ett år siden skrev vi her i MS-rapporten med 
optimisme om autolog stamcelletransplantasjon ved 
MS. Svenskene hadde gode resultater, sentre i andre 
deler av verden likeså.

Også her hjemme begynte ting å skje. Et nasjonalt 
tilbud ble etablert på Haukeland universitets sykehus. 
Kunnskapssenteret startet en metode vurdering.

I dag, ett år senere, har seks pasienter fra forskjellige 
deler av landet blitt behandlet på Haukeland. 
Samtidig øker antallet norske MS-pasienter som 
drar utenlands og betaler dyrt for behandlingen. 

Haukeland ønsker å utvide til 25 pasienter per år. 
Det vil koste mer enn Helse Vest makter alene. Her 
må sentrale helsepolitikere på banen.

Vi mangler kontrollerte studier
I skrivende stund offentliggjøres resultatet av 
metodevurderingen.  Rapporten slår fast at 
dokumentasjons grunnlaget er for dårlig. Det 
mangler store, kontrollerte studier.  

Det er ikke vanskelig å forklare mangelen på store, 
kontrollerte studier. De koster penger, og 
legemiddel industrien som vanligvis tar regningen, 
vil ikke bidra her.

Men én kontrollert studie av den typen Kunnskaps-
senteret etterlyser, er i gang. Den vil være ferdig i 
2021. Kan vi sitte rolig og vente så lenge?

Helseministeren må reagere
Svenskene kan ikke det. De har behandlet 50 i år og 
vil øke neste år. De mener at erfaringene de har etter 
11 år med behandling, er så gode at det vil være 
uetisk å sette på bremsene.

Vi bør heller ikke vente. 50 norske MS-pasienter har 
betalt opp til en million kroner hver for denne 
behandlingen i utlandet, og 50 nye står på venteliste. 
Dette kan ikke fortsette.

Utvidet forskningsbasert behandling på Haukeland 
bør startes snarest. Våre helsepolitikere kjenner 
problemstillingen. Arbeiderpartiet har satt av 
20 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett. 
På Haukeland står ekspertene  klare. 

Nå må helseministeren vise handlekraft, slik at dette 
initiativet ikke renner ut i sanden.  

Håp for progressiv MS?
Progressiv MS er også denne gangen tema i  
MS-rapporten. Vi kan stå foran et gjennombrudd 
i behandlingen av primær progressiv MS, der en 
bremsemedisin for første gang kan være på vei.

MS-forbundet har samlet inn en halv million kroner 
til internasjonal forskning på progressiv MS, og er 
nå medlem av The International Progressive MS 
Alliance.

Vi har også besøkt nye Eiksåsen MS-senter som 
tar imot personer med langtkommet MS til 
 rehabilitering. Senteret har fått langt flere søkere 
etter at det ble flyttet fra Bærum til Lørenskog. 
Målet for mange her er å opprettholde funksjon slik 
at man kan fortsette å bo hjemme.

Hva kan du gjøre selv? 
Hovedtema i MS-rapporten denne gang er miljø-
faktorer ved MS.  Vi spør om du bør ta D-vitamin-
tilskudd, drikke tran eller ta en slankekur.

Og om du blir du bedre av å tenke positivt eller 
trene til maraton.

Ekspertene svarer i MS-rapporten.

God lesning!

Styreleder Lars Ole Hammersland
(Foto: Olav Førde)

3



Store fremskritt  
– men langt igjen

Som MS-nevrolog kommer man tett innpå mange 
menneskers liv. I løpet av et par timer på poli-
klinikken møtte jeg forleden to skjebner som gjorde 
spesielt inntrykk:

To skjebner
Første pasient hadde hatt MS i 25 år og kom i 
elektrisk rullestol som ble kjørt av hennes personlige 
assistent, fordi hun selv ikke har motorikk i noen av 
hendene til å betjene den. Hun har vansker med å 
spise og snakke. Hennes aktuelle medisinske 
 problem var et stort trykksår på setet. For dette 
trengte hun hjelp av en kirurg. Det var lite jeg som 
nevrolog kunne gjøre for henne.  

Neste pasient på min liste var 20 år yngre og hadde 
hatt sitt første MS-attakk seks år tidligere. Hun 
hadde ingen symptomer nå, og hun arbeidet full tid 
i en krevende jobb. Jeg stillet i sin tid diagnosen, og 
vurderte da hennes sykdom som så vidt aggressiv at 
hun umiddelbart ble satt på annenlinjebehandling 
med Tysabri. Hun har siden vært helt stabil, og 
ønsket nå å bli mamma for første gang. 

Én i rullestol – én i full vigør
Det slo meg at begynnelsen på de to sykehistoriene 
var svært like: Begge hadde hatt to alvorlige  attakker 
med kort tids mellomrom.  Deretter skiller historiene 
lag. I det første tilfellet fikk naturen råde, fordi det 
ikke var noe alternativ. Etter noen år fikk hun 
forsøke et interferonpreparat, men det hadde ingen 
merkbar effekt og ble avsluttet. Hun hadde nok 
allerede da fått progressiv MS. Den andre pasienten 
er ung nok til at hun fikk effektiv bremsemedisin i 
tide. Ingen kjenner fremtiden, men jeg tror at hennes 
prognose nå er god. Jeg tror hun vil komme gående 
til poliklinikken på sine egne bein også om 20 år.

Forskning nytter – også for progressiv MS
For meg illustrerer disse skjebnene at forskningen 
har utrettet store ting for personer med MS – og 
også har forandret hverdagen for oss som forsker og 
jobber med MS. Samtidig viser den første historien 
at det er mange mennesker med progressiv sykdom 
som ikke har fått del i de store fremskrittene som 
har blitt oppnådd.  Det er derfor en spesielt gledelig 
nyhet at det på årets ECTRIMS-konferanse ble 
presentert data som viser at et nytt medikament 
– ocrelizumab – hadde en signifikant bremse-effekt 
også ved primær progressiv MS. Personlig er jeg nok 
litt usikker på om preparatet virker på alle med 
primær progressiv sykdom, og om effekten er så stor 
at den vil oppleves som meningsfull av de fleste. 
Ikke desto mindre er dette svært gode nyheter, fordi 
de viser at det faktisk kan gå an å gjøre noe også 
med «de verste» formene for MS.  Det er ikke 
nødvendigvis slik at skjebnen er beseglet når 
MS-sykdommen har blitt progressiv. Forskningen 
gir resultater. Det er lys i enden av tunnelen.

Mange vil ha stamcelletransplantasjon
Mange personer med MS er skeptiske til 
 medikamentell behandling, og etterspør høydose 
cytostatika med stamcelletransplantasjon (stamcelle-
behandling). Det er rart å tenke på at norske nevro-
loger og immunologer ved Ullevål og Rikshospitalet 
gikk sammen om å innføre denne behandlingen mot 
MS for om lag 15 år siden. På det tidspunktet var 
den medikamentelle behandlingen av MS mye 
dårligere enn den er i dag, og kun noen få pasienter 
fikk overhodet tilbud om noen form for bremse-
medisin. Det var derfor enda større behov for denne 
behandlingsformen da, enn det er nå. Likevel – og 
dessverre – fikk ikke entusiastene den gang tilslut-
ning fra bevilgende myndigheter, og behandlings-
forsøket kom derfor aldri i gang.  

Trygve Holmøy, overlege og professor, 
Akershus universitetssykehus  

(Foto: Privat)
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Seks behandlet i år – for få?
Selv om medikamentell behandling i mellomtiden 
har blitt mye bedre, har ikke alle god nok effekt. 
Derfor synes jeg det er svært gledelig at det er 
etablert et landsdekkende tilbud om stamcelle-
behandling for MS ved Haukeland. I skrivende 
stund har 6 pasienter blitt behandlet i løpet av 2015. 
Mange personer med MS synes nok dette tallet for 
lavt. Kanskje har de rett. Vi må imidlertid huske på 
at effekten av stamcellebehandling ikke har blitt 
undersøkt på en slik måte at vi vet om effekten er 
like god, bedre eller dårligere enn effekten av 
konvensjonell medisinsk behandling. Selv om 
erfaringene tyder på god effekt, må vi huske at det 
ikke har blitt utført noen randomiserte og 
 sammenlignende studier. Historien er dessverre full 
av eksempler på at lovende behandlingsformer kom 
dårlig ut i randomiserte, kontrollerte studier. Derfor 
blir stamcellebehandling nå kun tilbudt personer 
som ikke har tilstrekkelig effekt av konvensjonell 

behandling. Jeg tror dette er et sunt prinsipp – at vi 
ikke rutinemessig tar i bruk behandlingsformer der 
effekten ikke har blitt tilstrekkelig undersøkt. 

Haukeland må ikke stoppes
Vi trenger en studie som sammenligner effekten av 
stamcellebehandling med effekten av konvensjonell 
medisinsk behandling. En slik studie vil kreve bredt 
samarbeid og koste mye, og vil nok ikke bli 
 gjennomført av farmasøytisk industri. Det er derfor 
nødvendig at offentlige myndigheter bevilger 
nødvendige midler, og at leger og forskere i det 
offentlige helsevesenet går i bresjen.  Inntil en slik 
studie er gjennomført, bør vi fortsette å tilby 
stamcellebehandling i regi av det offentlige helse-
vesenet til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt 
av konvensjonelle bremsemedisiner. Det vil være et 
stort tilbakeslag dersom myndighetene setter foten 
ned og stanser virksomheten.

Det gjøres viktige fremskritt innen MS-forskningen – også for progressiv MS. (Foto: Lisbeth Michelsen)
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Effekten av stamcellebehandling for folk 
med MS er ikke godt nok dokumentert. 
Det er helsemyndighetenes vurdering 
av forskningen på autolog 
stamcelletransplantasjon ved MS.

Tekst: Olav Førde

Kunnskapssenteret sier i sin rapport at 
dokumentasjons grunnlaget er av svært lav kvalitet, 
og at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner 
ut fra de publiserte studiene.

Fagdirektørene ved de fire regionale helseforetakene 
sitter i skrivende stund samlet i Bestillerforum og 
vurderer rapporten. Forumets leder, Baard-Christian 
Schem, opplyser at det er for tidlig å si hva 
 konklusjonen blir. Fagdirektørenes vurdering kan 
få betydning for det nasjonale tilbudet som er 
etablert ved Haukeland universitetssykehus.

Om lag 50 norske MS-pasienter har til nå ( desember 
2015) tatt autolog stamcelletrans plantasjon (HSCT) 
i utlandet. Like mange står på venteliste ved 
 utenlandske behandlingssentre. I alt ni personer 
med MS har fått behandlingen på  Haukeland 
universitets sykehus siden 2011. I 2014 fikk 
 Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet i oppdrag 
å utarbeide en fullstendig metodevurdering av 
HSCT ved MS. 

Kontrollerte studier mangler
Forskerne i Kunnskapssenteret fant ingen kontrollerte 
studier med unntak av en svært liten randomisert, 

kontrollert studie*, som hadde undersøkt effekt 
av HSCT ved MS. De øvrige studiene var uten 
 kontrollgrupper.

Senteret gjorde et litteratursøk 17. februar 2015 
og identifiserte 2409 publikasjoner. 23 studier 
 omhandlet effekt og sikkerhet og ble inkludert i den 
systematiske oversikten. Senteret har så vurdert og 
oppsummert resultater for kontrollerte studier*, større 
registerstudier* og for pasientserier* med overvekt av 
pasienter med attakkvis MS; totalt ni studier.

Dødsrisiko muligens ikke over to prosent
Her er kunnskapssenterets hovedfunn:
• Dødelighet inntil hundre dager etter HSCT er 

muligens to prosent eller lavere
• Alvorlige bivirkninger knyttet til svekket immun-

forsvar og toksisitet i tidlig fase var vanlig, men det 
er ikke mulig å gi pålitelige anslag for hvor hyppig

• Alvorlige uønskede hendelser i senere fase var 
vanlig, men ikke mulig å anslå hvor hyppig

• Registerstudien og pasientseriene rapporterte at 
over halvparten av pasientene med attakkpreget 
MS holdt seg stabile eller ble bedre i inntil tre år 
etter behandlingen,  men vi vet ikke hvordan det 
ville ha gått om de ikke hadde fått HSCT

Godt kontrollerte studier som systematisk undersøker 
effekt og sikkerhet av HSCT sammenlignet med 
annen relevant behandling er nødvendig for å 
avklare nytten av denne behandlingen, heter det i 
rapporten. En pågående randomisert, kontrollert 
studie med 120 inkluderte pasienter (MIST-studien) 
er forventet å være ferdigstilt i 2021**. 

STAMCELLEBEHANDLING

Helsemyndighetenes vurdering  
av stamcelletransplantasjon:

– Forskningen  
gir ikke sikre svar
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3,9 millioner kr dyrere
Senteret har også vurdert økonomiske og etiske 
aspekter ved behandlingen. De fant at HSCT vil 
koste mellom 480 000 og 605 000 per pasient i 
intervensjonsåret, noe som tilsvarer en årlig mer-
kostnad, sammenlignet med billigste andrelinje-
behandling, på 3,9 millioner kroner forutsatt at 15 
pasienter blir behandlet med HSCT. Senteret har 
ikke analysert kostnadene fra et samfunnsperspektiv 
på grunn av manglende data. Det har også vært for 
lite data til å anslå hvor stor andel av pasientene 
som trenger sykdomsmodulerende medikamenter 
etter HSCT.

Tre mulige beslutninger
Kunnskapssenteret skisserer tre mulige beslutninger 
om HSCT ved MS i Norge, og etiske utfordringer 
knyttet til beslutningene.

A) HSCT tilbys som etablert behandling for den 
aktuelle pasientgruppen. Dette vil gi pasienter 
rettigheter til HSCT. Beslutningen kan 
 begrunnes ut ifra velgjørenhetsprinsippet*. 
Beslutningen er problematisk hovedsakelig fordi 
den utfordrer ikke-skade prinsippet*. 

B) HSCT tilbys ikke som etablert behandling. 
Beslutningen gir pasienter med MS ingen 
rettigheter til HSCT.  Beslutningen ivaretar 
ikke-skade-prinsippet, men utfordrer 
 velgjørenhetsprinsippet.

C) HSCT tilbys den aktuelle pasientgruppen som 
del av en forskningsprotokoll inntil usikkerhet 

av nytte versus risiko er bedre avklart. 
 Beslutningen ivaretar både ikke-skade-prinsippet 
og velgjørenhets prinsippet.

Ordforklaringer: 
Kontrollert studie: Studie som sammenligner en 
behandling med en annen. 
Randomisert studie: Studie der deltakerne tilfeldig 
deles i to grupper. 
Pasientserie: Studie der man følger en gruppe 
 pasienter før og etter behandling 
Registerstudie: Studie der man bruker data fra 
etablerte registre 
Ikke-skade-prinsippet: Forpliktelsen til å unngå 
å påføre pasienten skade 
Velgjørenhetsprinsippet: Forpliktelsen helsepersonell 
har til å handle til pasientens fordel og til å avveie 
fordeler og ulemper mot hverandre 
 
**  Les om MIST-studien på clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT00273364

Les hele rapporten på www.kunnskapssenteret.no

KORT OM HSCT:

• Blodstamceller hentes ut av pasienten
• Immunsystemet slås ut med cellegift
• Noen sykehus gir mellomdose-behandling, 

andre gir lavdose-behandling
• Pasienten isoleres på grunn av infeksjonsfare
• Stamcellene føres tilbake i blodet og bygger 

opp et nytt immunsystem

Hanna Vesterager tok HSCT i Sverige i 2011, som den første 
norske MS-pasient i utlandet. I dag har over 50 tatt behandlingen 
i utlandet, de fleste i Moskva. (Foto: Privat)

En fersk rapport fra helsemyndighetene sår tvil om forskningen 
på effekten av stamcellebehandling ved MS. (foto: iStock)
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– Denne metodevurderingen viser at det 
er et stort behov for videre forskning 
på stamcelletransplantasjon ved MS.

Tekst: Olav Førde

Det sier leder av Nasjonal kompetansetjeneste for 
MS, professor Lars Bø. 

Haukeland universitetssykehus i Bergen har så 
langt i år (november 2015) transplantert seks 
MS- pasienter. Bø ønsker å utvide tilbudet til 25 
 pasienter per år. 

– Kunnskapssenteret etterlyser mer dokumentasjon 
og forskning. Vi ønsker å drive forskningsbasert 
behandling gjennom et nasjonalt tilbud her på 
Haukeland, men det er vanskelig å få tilstrekkelig 

ressurser fra det offentlige til å gjøre dette i et stort 
nok omfang, sier Bø.

Dødelighet under en halv prosent
Han er ikke overrasket over rapporten, men mener 
en angitt dødsrisiko på opp til ca. 2 prosent 
 sannsynlig ikke gjelder for den behandlingen 
Haukeland tilbyr.

Haukeland gir i dag HSCT med lav cellegift intensitet. 
Dette er etter hvert blitt den vanligste formen for 
HSCT ved MS, og benyttes for eksempel i Chicago 
(Burt), og Uppsala (Burman). Bø mener risikoen her 
mest sannsynlig ligger på under en halv prosent.

Bø opplyser at høy behandlingsrelatert dødelighet 
hovedsakelig er knyttet til eldre studier, der man 
blant annet har brukt høyere doser cellegift.

Lars Bø ønsker å gi tilbud om stamcelletransplantasjon til 
25 pasienter i året. (foto: Olav Førde)

Kunnskapssenteret etterlyser kontrollerte 
studier på HSCT. Én slik studie er i gang, 
ledet av Richard Burt.

Dr. Richard Burt (bildet) ved Feinberg school of 
Medicine i Chicago leder den såkalte MIST- studien.  
Det er en randomisert fase 3-studie der HSCT 
sammenlignes med godkjent MS-behandling. Burt 
vil ikke overfor MS-rapporten tidfeste når studien 
blir ferdig, men Kunnskapssenteret anslår 2021. 
Resultater kan bli presentert underveis.Burt var den 
første som ga HSCT til en MS-pasient i USA og har 
vært forkjemper for denne behandlings metoden i en 
årrekke.  I januar 2015 publiserte han en studie 
(pasientserie) i det medisinske tidsskriftet JAMA*, 

STAMCELLEBEHANDLING

Lars Bø om 
metodevurderingen:

– Stort behov 
for mer 
forskning

Kontrollert 
studie i gang
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på 150 pasienter som hadde fått HSCT ved 
 Northwestern Memorial Hospital  i årene mellom 
2003 og 2014. 

Her er Burts kommentar til diskusjonen rundt 
HSCT ved MS, der han viser til JAMA- studien:

«Dagens farmasøytiske medisiner reverserer ikke 
nevrologisk funksjonshemning (det vil si forbedrer 
ikke EDSS-skår med 1.0 poeng eller mer), og 
forbedrer ikke livskvaliteten for personer med MS. 
Alle nåværende farmasøytiske medisiner bremser 
bare opphopningen av nye handikap og antall nye 
lesjoner i sentralnervesystemet. I kontrast til dette 
har vi rapportert i en artikkel publisert i JAMA at 

HSCT reverserer nevrologisk uførhet, bedrer 
livskvalitet, reduserer antall lesjoner på MR og 
medfører at pasienter slipper å bruke immun-
modulerende og immunsuppressive medisiner. 
Detaljene i denne behandlingen er viktige for 
sikkerhet og optimalt resultat. Behandlingen bør 
gjøres ved sentre som har erfaring og ekspertise. 
Vi gjennomfører nå en randomisert studie for å 
validere resultatene».

*JAMA, Journal of The American Medical 
 Association, jama.jamanetwork.com/  
article.aspx?articleid=2091305

Silje Iversen Tufta er attakkfri. (Foto: Privat)

– Jeg har det 
veldig bra nå
Silje Iversen Tufta (31) var en av de tre første 
MS-pasientene som fikk autolog stamcelle-
transplantasjon (HSCT) på Haukeland universitets-
sykehus. Hun fikk diagnosen da hun var 17 år. Det 
var mange attakker, og hun prøvde den ene bremse-
medisinen etter den andre.

– Når bivirkningene styrte livet mitt, orket jeg ikke 
bruke dem lenger, sier hun.

Silje kom oftere og oftere til Haukeland for attakk-
behandling. Våren 2013 fikk hun tilbud om HSCT.

– Jeg visste at det var en eksperimentell behandling 
som bare to personer med MS før meg hadde fått 
her i landet. Det var skremmende, men jeg sa ja, 
forteller hun.

Behandlingen var krevende med kvalme, hodepine, 
svimmelhet og smerter. En stund holdt hun på å 
gi opp. 

– Jeg vil advare litt mot den halleluja-stemningen jeg 
opplever rundt behandlingen. For meg var det hardt, 
ikke minst psykisk, sier 31-åringen.

Silje har gradvis blitt kvitt MS-plagene hun hadde 
før transplantasjonen. MR-bilder viser at mange av 
arrene i hjernen er krympet, og noen er helt borte. 
To og et halvt år etter behandlingen er hun attakkfri, 
men hun får behandling for spasmer.

– Jeg har det veldig bra nå. Sykdommen er borte fra 
den daglige bekymringen. Jeg føler meg utrolig 
heldig som fikk denne muligheten, sier Silje Tufta.
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Kan du bli bedre av å trene til maraton? Bør du ta D-vitamintilskudd?  
Hjelper det å tenke positivt? Rådene til folk med MS er mange,  
og det som hjelper for noen, kan ha liten effekt for andre.  

Tekst: Silje Berggrav / Foto: Lisbeth Michelsen 

– Jeg kan lett bli forvirret og fortvilet over ikke å vite 
hva som faktisk kan hjelpe. Mange kommer med 
velmente råd de har lest eller hørt om. De tipser 
meg om stamcellebehandling, D-vitaminer, at jeg 
skal spise sunt og stumpe røyken. Jeg prøver å leve så 
pertentlig som mulig, men jeg vet jo ikke om det 
virker, sier Elisabeth Nordby (49) fra Bærum.

Vi treffer henne på Eiksåsen MS-senter i Lørenskog, 
der hun jobber med å trene opp magemuskulaturen 
så hun kan sitte mindre krumbøyd i rullestolen. 
Hun har diagnosen primær-progressiv MS, og sier 
målsetningene om hva hun skal klare fysisk, blir 
lavere og lavere.

– Det siste jeg ble tipset om, var et alternativt 
behandlingsopplegg i Sri Lanka. Det skulle vare i et 
og et halvt år, med tøying, akupunktur og sunn mat. 
Det var visst noen med rullestol som kunne gå 

etterpå. Man blir jo litt desperat i en slik situasjon, 
men jeg velger å stole på legestanden, sier Nordby.

Tvetydige råd
Antonie G. Beiske, nevrolog og daglig leder ved 
MS-senteret i Hakadal, sier hun stadig møter 
 pasienter som lurer på hvilke råd de skal følge.

– Tvetydigheten er ofte det de blir forvirret over. 
De kan ha en forverring av symptomer, hvor legen 
sier: «Ta det med ro», og fysioterapeuten sier «Stå 
på!». Det understreker betydningen av tverrfaglige 
miljøer som kan gi de samme rådene, mener Beiske.

– Er det ting som kan fungere bra for noen, som 
fungerer dårlig for andre – for eksempel hard trening?

– Vi prøver å oppdra folk til å gjøre alt med måte, 
og anbefaler at man ikke skal trene mer enn at man 

Tema for denne MS-rapporten er miljøfaktorer og MS. 
Studier tyder på at miljøfaktorer spiller en betydelig 
rolle for utviklingen av MS, i samspill med genetiske 
faktorer. Epstein-Barr-virusinfeksjon (kyssesyke), 
røyking og lave nivåer av vitamin D er de miljø faktorene 
som har vist sterkest og mest konsistent assosiasjon 

med utvikling av sykdommen. Andre risikofaktorer er 
overvekt og høyt saltinntak. På de neste sidene ser vi 
nærmere på nye studier som avdekker enda flere 
sammenhenger mellom miljø faktorer og MS, samt 
hvordan ulike typer rehabilitering og grep i hverdagen 
kan påvirke mestring og  livskvalitet.

Elisabeth Nordby fikk MS-diagnosen for ti år siden. Hun har primær progressiv MS. 
– Det er vanskelig å forholde seg til alle rådene fra venner og bekjente.  
Jeg har valgt å stole på legestanden, sier 49-åringen.

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Hva kan du 
gjøre selv 
for å ha det 
bedre? – Mange med MS får tvetydige råd, 

sier nevrolog Antionie G. Beiske ved 
MS-senteret. (Foto: Olav Førde)
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tar seg inn etter en halv til én time. Hvis man blir 
sengeliggende etter trening, har det ingen hensikt. 
Enkelte som trener og opplever bedring, kan bli litt 
eplekjekke og tro at det skyldes egeninnsatsen. 
Implisitt tror man at de som er dårligere, kan skylde 
seg selv fordi de ikke har trent. En slik forherligelse av 
de som trener mye, at man skal trene for enhver pris, 
er de fleste med MS ikke tjent med, mener Beiske.

Hun peker på at MS er en sykdom med svært ulike 
forløp, der noen ikke har krefter til å trene. 

– Hvis man skal bruke mye krefter på trening, har 
man ikke overskudd til andre ting. Det er viktig å 
effektivisere med sin egen energi. Noen går i 
 spagaten med krykker fordi terskelen for å sette seg 
i rullestol er så stor. Rullestolen er der for å spare 
energi, og kan gi enorm frihet og livskvalitet, 
understreker nevrologen.

Press fra omgivelsene
Beiske forteller at de på MS-senteret regelmessig 
hører pasienter snakke om alternative 
 behandlingsmetoder.

– Mye er dyrt, og mye er kvakksalveri. Det kan ofte 
virke som det er et press fra omgivelsene, om at hvis 
du ikke følger rådene, kan du ikke regne med å bli 
bedre. Det er veldig leit når man ikke kan dra på 

ferie fordi man har brukt opp budsjettet på 
alternativ behandling. Vi gjør pasientene 
 oppmerksomme på at det er mange alternative 
terapeuter som tilbyr gode samtaler, men mange 
er bare interessert i lommeboka, sier hun.

Stamcellebehandling er et annet tema som ofte 
kommer opp i samtaler med pasienter. 

– Noen ville reist til verdens ende for å få stamcelle-
behandling. Det er trist, men vi må informere om 
kriteriene og formidle at det i en gruppe på 28 
kanskje bare er én som kan få det. Det er viktig å 
fokusere på behandling som er mer tilgjengelig for 
alle. Enten vi informerer dem om behandlings-
former eller skadevirkninger av salt eller røyking, 
handler det om å gi folk realistiske valg. Vi moraliserer 
ikke, folk kan gjøre mye dumt, men de skal gjøre det 
med åpne øyne, mener Antonie Beiske.

Elisabeth Nordby har selv tiltro til at behandlings-
oppholdet på Eiksåsen er det som fungerer best for 
henne.

– Jo mer jeg trener, jo bedre føler jeg meg. Det store 
målet er å kunne gå med krykker, men jeg vet ikke 
hvor realistisk det er. Rehabiliteringsopphold er 
uansett veldig viktig, ikke minst hvis man bor 
hjemme og vil klare seg selv, sier hun. 

På Eiksåsen MS-senter får Elisabeth Nordby hjelp til å trene opp magemusklene. 
– Jo mer jeg trener, jo bedre føler jeg meg. Men ambisjonene blir lavere og lavere. I dag kan 
jeg bare bruke høyrehånden når jeg spiser, og kan ikke en gang skjære opp agurk. 

12



Å konsentrere seg, planlegge og tenke raskt kan være utfordrende for folk med MS. Hjelp 
til å sette seg enkle mål for hverdagen kan gi bedre humør og livskvalitet, viser ny studie.

Tekst: Silje Berggrav

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

– Det er ikke bare kroppen som har godt av 
 rehabilitering, påpeker Kjersti Træland Hanssen, 
spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har stått bak 
et forskningsprosjekt ved MS-senteret om kognitiv 
MS-rehabilitering. Drøyt halvparten med MS har 
kognitive symptomer, som for eksempel kan arte seg 
som langsomt tanketempo, konsentrasjonsvansker, 
hukommelsesvansker eller problemer å med 
 organisere og planlegge dagen. 

– Til tross for at vanskene ofte er av lett grad og kan 
være vanskelig å oppdage for omgivelsene, kan de ha 
stor betydning for selvbilde, hverdagsmestring, 
yrkesdeltagelse og livskvalitet, påpeker Træland 
Hanssen. 

Kognitiv rehabilitering handler om å få innsikt 
i kognitive ressurser og eventuelle utfordringer, og 
å bruke de ressursene man har på best mulig måte 
i hverdagen. 

– Konkret kan det handle om at en pasient sier hun 
har dårlig hukommelse. En nevropsykologisk 
undersøkelse kan avdekke om det at hun husker 
dårlig, skyldes at hukommelsen er redusert som 
følge av MS. Noen ganger kan hukommelsen være 
intakt, mens det er konsentrasjonsevnen som er 
problemet. Et grep for å meste hverdagen kan være 
å legge til rette for å konsentrere seg best mulig når 

man tar imot informasjon, for eksempel ved å sette 
seg på et rolig sted når man skal ha en samtale, skru 
ned radioen som distraherer eller skrive ned stikkord 
på en lapp når man er hos legen, sier Træland 
Hanssen.

Tett oppfølging
De 120 deltakerne i prosjektet ble rekruttert fra 
MS-senteret i Hakadal, der de som del av studien 
gjennomgikk en nevropsykologisk undersøkelse. 
Halvparten av deltakerne fikk ukentlige samtaler 
med ergoterapeut og nevropsykolog der de blant 
annet fikk veiledning i å utforme mål og tiltak for 
å gjøre det lettere å mestre kognitive utfordringer i 
hverdagen. De deltok også i en «kognitiv gruppe» 
med undervisning og praktiske øvelser. De tre første 
månedene etter hjemkomst fra MS-senteret ble de 
fulgt opp med telefonsamtaler med fokus på mål-
oppnåelse. Kontrollgruppen fikk nevropsykologisk 
undersøkelse og deltok ellers på det ordinære fire 
ukers rehabiliteringsprogrammet.

– Den kognitive rehabiliteringen ved MS-senteret 
fokuserer på praktiske og jordnære hverdags-
utfordringer. Det handler om å finne gode strategier 
for å møte hverdagskravene, for eksempel lage gode 
rutiner for å notere og sjekke avtaler. Noen ganger 
handler det om å redusere kravene, for eksempel ved 

Kjersti Træland Hanssen har stått bak et 
forskningsprosjekt ved MS-senteret om 
kognitiv MS-rehabilitering. (Foto: Olav Førde)

Enkle 
hverdagsmål 
kan gi bedre 
livskvalitet
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Han lærte seg å bruke en notatbok for alle 
gjøremål og lage en plan for å fylle dagen med 
hyggelige ting. Fire år senere har Geir Skaara 
fortsatt utbytte av rehabiliteringsopplegget. 

å senke tempoet eller gjøre omgivelsene oversiktlige, 
sier Træland Hanssen. 

I etterkant av rehabiliteringsoppholdet har deltakerne 
vært fulgt opp med telefonsamtale annenhver uke i 
en periode. Kontrollgruppen fikk nevropsykologisk 
undersøkelse og deltok ellers på det ordinære fire 
ukers rehabiliteringsprogrammet.

Hun sier deltakerne dro fra MS-senteret med klare 
mål, og har vist god måloppnåelse. 

– Gjennom selvrapporteringsskjemaer så vi at 
deltakerne opplevde både klart bedre livskvalitet og 
bedre psykologisk velvære sammenlignet med 
kontrollgruppen, forteller Træland Hanssen.  

Deltakerne som ble oppringt i etterkant, fortalte 
også at de satte stor pris på oppfølgingen.

– De aller fleste uttrykte stor takknemlighet og sa 
det var godt å bli sett og ivaretatt. Mange ga uttrykk 
for at de først hadde jobbet for å nå målene for å vise 
at de var flinke. Etter hvert ble de mer opptatt av å 
gjennomføre tiltakene for sin egen del, og ønsket å 
fortsette med dette også etter studien, fordi de så 
den gode effekten. Målet vårt jo nettopp at de skulle 
ta noen grep for sin egen del, sier nevro psykologen. 

Tilbudet fortsetter
Studien understreker at kognitive problemer er 
vanlig ved MS, og bør tas på alvor gjennom hele 
sykdomsforløpet. I etterkant av studien er MS- 
rehabilitering med kognitivt fokus etablert som et 
fast tilbud ved MS-senteret.

– Tilbudet egner seg for de som opplever å ha en lett 
grad av kognitive utfordringer og er motivert for å 
bruke rehabiliteringsoppholdet til å finne gode tiltak 
for å mestre hverdagen. Studien bekrefter 
 viktigheten av å gjøre grundige utredninger av 
pasientenes ressurser og utfordringer, skreddersy 
behandlingen og utarbeide individuelle mål for hver 
enkelt  pasient, sier Træland Hanssen.

Geir Skaara hadde stort 
utbytte av teknikker for å 
friske opp  hukommelsen og 
bli bedre på problemløsning. 
(Foto: Ida Skonnord)

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Geir Skaara (59) fra Egersund fikk MS-diagnosen 
i 2003, etter mange år med uklare symptomer. Etter 
hvert ble han nødt til å slutte i jobben som trappe-
snekker, det fysisk krevende arbeidet ble for slitsomt. 
Men heller ikke hodet fungerte som tidligere.

– Jeg faller fort ut av samtalen når det er mye støy 
rundt meg. Jeg følger ikke like godt med, og klarer 
ikke konsentrere meg i samme grad som tidligere, 
forteller Skaara.

Kajakkpadlingen som han var så glad i, har han sluttet 
med, mest fordi han er blitt mer engstelig. Flere andre 
aktiviteter er også blitt for slitsomme å ta del i.

Men gjennom deltakelse i det kognitive rehabilite-
ringsprogrammet ved MS-senteret i 2011, har Geir 
Skaara lært seg noen metoder for å forbedre 
 hverdagen. Sammen med ergoterapeut og nevro-
psykolog satte han seg rehabiliteringsmål blant annet 
for språk og planlegging. 

Planlegger 
hverdagen  
med 
notatbok
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Å skrive ned beskjeder og viktige gjøremål kan være ett grep for å gjøre hverdagslivet enklere for folk med kognitiv svikt. (Foto: iStock) 

– Jeg lærte noen teknikker for å friske opp 
 hukommelsen litt, bli bedre på problemløsning og 
det å ha flere baller i luften samtidig. Jeg har lært at 
det er viktig for meg å begrense visuell støy og 
generelt skaffe meg overblikk over situasjonen. Mye 
handler om planlegging og  tilrettelegging – å sikre 
meg at jeg får med meg all informasjon og beskjeder 
som blir gitt i forbifarten, forteller Skaara.

Glede i å vaske bilen
Konkret fikk han tips om å bruke en notatbok til å 
notere alle gjøremål og beskjeder i.

– Jeg kaller det en kommandosentral, som jeg 
bruker hele tiden, hver dag. Det er lettere å skrive 
det opp, så slipper jeg å gå og huske på ting, sier 
Skaara. 

Han har også lært betydningen av å planlegge dagen 
sin bedre. 

– Nå som jeg ikke jobber, er det viktig å ikke bare gå 
på tomgang, men å fylle dagen med positive gjøre-
mål. Jeg finner glede i å holde bilene mine i orden, 
at de er så rene at de skinner. Jeg er nok litt over 
gjennomsnittet nøye på ting, sier Skaara, som er 
også støttekontakt for en annen med MS.

Han sier overgangen fra rehabiliteringsoppholdet til 
det å ta fatt på hverdagsutfordringene, med ny 
lærdom og mål, gikk overraskende greit.

– Jeg følte at jeg hadde fått en knagg å henge 
utfordringene mine på. Det ble snakket om disse 
tingene på en måte så jeg ble klar over hva jeg skulle 
ta fatt i. Jeg har ikke fått bedre hukommelse, men 
jeg har lært meg strategier for å gjøre noe med det. 
Jeg er blitt bedre på å skrive ned avtaler, har med 
huskelapp til legen og har alltid en blokk foran meg 
når snakker i telefonen, så jeg kan skrive ned stikk-
ord. Jeg er absolutt blitt mer bevisstgjort på det å 
finne ting å fylle dagen med, at jeg ikke bare kan 
grave meg ned i min egen sjukdom.

Referanser: 
Hanssen, K.T., Beiske, A.G., Landrø, N.I., Hofoss, D., 
& Hessen (2015) Cognitive Rehabilitation in Multiple 
Sclerosis. A Randomized Controlled Trial. Acta Neurol 
Scand.

Hanssen, K.T., Beiske, A.G., Landro, N.I., & Hessen, 
E. (2013). Predictors of executive complaints and 
executive deficits in multiple sclerosis. Acta Neurol 
Scand. 129(4): 234-42. doi: 10.1111/ane.12177

Hanssen, K.T., Saltyte Benth, J., Beiske, A.G., Landrø, 
N.I., & Hessen, E. (2015). Goal attainment in 
cognitive rehabilitation in MS patients. Neuropsychol 
Rehabil, 25(1):137-54. doi: 
10.1080/09602011.2014.971818
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«Jeg fikk beskjed om at nå var døden neste. Jeg ble 
fortalt at det ikke finnes noen kur. Alt var galt. (…) 
Og jeg fikk så mye dødmannssnakk at da jeg først 
ble tilbudt å reise til MS-senteret, sa jeg ikke faen 
om jeg vil. Aldri.» 

Sitatet fra en 45 år gammel mannlig MS-pasient 
er hentet fra en ny studie om hvorfor noen MS- 
pasienter ikke søker seg til rehabiliteringsopphold, 
mens andre gjør det. Studien avdekker at flere med 
MS har opplevd legers formidling av diagnosen som 
ufølsom, overveldende og brutal. 

– Pasienter trenger tid til å orientere seg etter å ha 
fått MS-diagnosen. Det er en prosess å akseptere at 
man har MS, og hvordan man skal håndtere det. 
Hvordan diagnosen blir formidlet, påvirker hvordan 
man orienterer seg og hvordan man stiller seg til 
rehabilitering, sier Caroline Helland, konstituert 
overlege ved nevrologisk avdeling ved Akershus 
universitetssykehus (Ahus). 

Rehabilitering har god effekt
Studier kan tyde på at MS-pasienter har god effekt 
av tverrfaglig rehabilitering, både for håndtering av 
funksjonshemming og generell livskvalitet. Likevel 
er det mange pasienter som ikke søker seg til slik 
behandling, selv om den er gratis tilgjengelig.  

Hva som kan motivere og hva som kan være til 
hinder for bruk av slike behandlingstilbud, har vært 
målet for studien til Caroline Helland. Sammen 
med kolleger har hun gjennomført fem fokus-
gruppeintervjuer med 27 MS-pasienter. Tre grupper 

inkluderte pasienter som deltok på et rehabiliterings-
opphold ved MS-senteret i Hakadal, og to grupper 
inkluderte polikliniske pasienter ved Ahus, som ikke 
hadde søkt om spesialisert rehabilitering. 

Helland nevner sitatet ovenfor som eksempel på at 
dårlig kommunikasjon kan være til hinder for at 
pasienter ønsker å søke seg til rehabilitering.

– Pasienten ble veldig opprørt da han beskrev hvor-
dan han opplevde kommunikasjonen med legen. Han 
følte at han fikk altfor mye informasjon om hvor ille 
sykdommen var. Han brøt sammen og gikk inn i en 
sjokkfase. I den situasjonen følte han seg ikke klar for 
informasjon om MS-senteret, sier Helland.

Hun mener studien viser at nevrologer kan forbedre 
både hvordan de formidler diagnosen og også 
hvordan de utforsker pasientens aksept av 
 diagnosen.

– Flere av deltakerne uttrykte en følelse av å ha blitt 
overlatt til seg selv. Vi anbefaler at alle MS-pasienter 
får en snarlig oppfølging etter diagnosen. De har 
mange spørsmål og bekymringer, og trenger en 
individuelt tilpasset forklaring og oppfølging. Det er 
viktig at spørsmål om rehabilitering kommer på et 
riktig tidspunkt, sier Helland. 

Redde for rullestolen
En annen faktor som kan påvirke motivasjon for 
rehabilitering, er hvilke forventninger og 
 forestillinger man har om MS-senteret. 

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Dårlig kommunikasjon 
hindrer rehabilitering 
Hvorfor velger en stor andel nydiagnostiserte MS-pasienter å takke nei til rehabilitering? 
Dårlig kommunikasjon fra legen og frykt for å møte andre med MS, kan være del av svaret.

Tekst: Silje Berggrav
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– Flere uttrykte at de ikke ønsket å bli stemplet som 
MS-pasient. De vil ikke føle seg sykere enn de er, 
men ønsker å leve så normalt som mulig. En del 
hadde forestillinger om at det blir «mye MS-prat» 
under et slikt opphold, at man blir bombardert med 
informasjon. De forestiller seg at det blir mer fokus 
på begrensninger og behov enn på mestring og 
muligheter. I tillegg hadde flere en frykt for å bli 
konfrontert med MS-pasienter som har mer alvorlig 
handicap, som personer i rullestol, forteller Helland.

Praktiske hindringer ved å være borte opptil fire 
uker fra jobb og familie, ble også nevnt av flere.

– Hvis du for eksempel er selvstendig nærings-
drivende, har små barn eller gamle foreldre, kan det 
være for lenge å bli borte. Det er mulighet for å dra 
på permisjon hjem i helgene, men det er det ikke 
alle som kjenner til. Rehabiliteringsprogram for 
MS-pasienter bør omfatte flere typer opphold av 
ulik varighet og formål, tilpasset pasientenes behov, 
mener Helland. Ikke alle er klar over at MS-senteret 
i Hakadal tilbyr kortere opphold, primært for 
pasienter i tidlig sykdomsfase, og har rehabiliterings-
opphold med spesielt fokus på kognitive eller 
arbeidsrettede utfordringer.  

Fornøyde deltakere
Hun forteller at deltakerne i studien som deltok på 
rehabiliteringsopphold, var veldig fornøyd nettopp 
med å ha mulighet til å fokusere på seg selv og egen 
helse i fire uker. Utsiktene til å få et avbrekk fra jobb 
og hverdagslige plikter ble beskrevet som en 
motivasjons faktor for flere.

– De satte pris på å ikke bruke energi på jobb og 
hjem, men ha overskudd til å trene. Muligheten til 
å få dette avbrekket var motivasjon for mange. De 
samme faktorene kan dermed være både til hinder 
og motivasjon for ulike pasienter. Derfor er det 
viktig med en pasientsentrert tilnærming i kommu-
nikasjonen, hvor legene utforsker forestillinger og 
finner ut hva som er best for den enkelte pasienten, 
sier Helland. 

Hun anbefaler en forbedring av informasjonen om 
de ulike rehabiliteringsalternativene, og at pasienter 
sikres lik og oppdatert tilgang til informasjon på 
tvers av institusjoner og praktiserende leger.

– I dag er det for tilfeldig hva slags informasjon man 
får, om man finner det på internett eller hører om 
tilbudene fra legen eller MS-sykepleier. Noen av 
pasientene vi snakket med, uttrykte at de ikke ville 
føle seg presset til rehabilitering. Andre sa at de 
ønsket å bli pushet litt. Folk er forskjellige, og det 
må helsevesenet ta høyde for, sier Helland.

Forsker Caroline Helland mener studien viser at 
nevrologer kan forbedre både hvordan de formidler 
diagnosen, og hvordan de følger opp pasienten i 
etterkant. (Foto: privat)

REHABILITERING

Rehabilitering kan bedre funksjonsnivået og 
livskvaliteten for personer med multippel sklerose. 
Rehabilitering er primært kommunens ansvar. 
Kommunen har dermed «sørge-for-ansvar» for 
at personer med behov for høyspesialisert 
 rehabilitering får tilbud om dette. Nevro-
rehabilitering innebærer tverrfaglig medisinsk 
behandling for sykdommer i hjerne- og nerve-
system. Innsikt og opplæring er et hovedelement 
i nevrorehabilitering.

Referanse: 
Helland CB, Holmøy T, Gulbrandsen P: Barriers and 
Facilitators Related to Rehabilitation Stays in Multiple 
Sclerosis. A Qualitative Study. Int J MS Care. 2015 
May-Jun;17(3):122-9. doi: 10.7224/1537-
2073.2014-007.
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Han merket en morgen at høyrefoten var stiv, og det 
ble vanskeligere og vanskeligere å gå utover dagen. 
Fra han ble hentet i sykebil samme dag, gikk det 
kort tid til diagnosen ble satt. Den tidligere 
 bygningsarbeideren ble erklært ufør, men klarte 
å holde seg på beina i fire år til. 

– Fra 2007 har jeg sittet i rullestol. Det var lite 
informasjon om rehabiliteringsopphold den gangen. 
Jeg syntes det var bra å endelig få tilbud om å 
komme til Sunnaas, og takket ja så snart jeg hadde 
mulighet. Der fikk jeg trent meg opp så jeg etter 
hvert kunne gå med rullator, forteller 54-åringen. 

I dag har han diagnosen sekundær progressiv MS, 
og vi treffer ham på Eiksåsen MS-senter. Her er han 
to ganger i året, og Reistad mener rehabiliterings-
opphold er viktig for å holde treningen ved like.

– Jeg har vært litt sløv og ikke trent så mye på 
egenhånd. Her får jeg trent på balanse, rygg- og 
magemuskler. Treningen gjør stor forskjell, jeg 
merker bedring. Håpet er å kunne gå igjen. Det er 
det som er menneskelig. Vi er ikke laget for å sitte, 
mener Terje Reistad. 

Han har vært på Eiksåsen en rekke ganger, og sier 
han aldri har vært redd for å møte MS-pasienter som 
er sykere enn ham selv. 

– Jeg savner å jobbe og treffe mennesker. Det er 
kjekt å komme seg litt ut, møte andre i samme 
situasjon. Mange har jeg truffet på tidligere opphold, 
og det er hyggelig å møtes igjen, mener 54-åringen. 

Terje Reistad har sekundær 
 progressiv MS, og er glad for 
muligheten til å treffe andre i samme 
situasjon på Eiksåsen MS-senter.  
(Foto: Lisbeth Michelsen)

– Treningen gjør stor forskjell, og jeg merker bedring, sier Terje Reistad. På Eiksåsen MS-senter trener han balanse, 
rygg- og magemuskler. (Foto: Lisbeth Michelsen)

Fikk ingen informasjon  
om rehabilitering
Da Terje Reistad (54) fikk MS-diagnosen i 2003, fikk han ikke noe tilbud om rehabilitering.
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års alder. I tillegg er ungdomsårene en sårbarhets-
alder også for andre risikofaktorer, som kyssesyke 
og lave D-vitaminnivåer.  

Kristin Wesnes: – I vår studie fant vi at risikoen 
var tilstede blant overvektige helt fra fem år til 
30- årsalder i Norge, med høyest risiko ved 
20-25-årsalder. Videre forsøkte vi å kartlegge om det 
var ekstra sårbart å være overvektig like før debut av 
MS-sykdom, men vi fant at overvektige i Norge har 
forhøyet risiko i minst 15 år før klinisk MS-sykdom. 
De italienske dataene viste ikke like sikker 
 sammenheng mellom overvekt og MS.

– Hvor overvektig skal man være for at det er snakk om 
økt risiko? 
Kristin Wesnes: EnviMS-tallene tyder på at økt vekt 
gir økt risiko for MS, og at denne risikoen er størst 
blant de mest overvektige, det vil si ved kropps-
figurer som tilsvarer BMI 28 og høyere.

Silje Kvistad: – Resultater fra andre studier 
 samsvarer også med dette. 

– Hva er egentlig sammenhengen? 
Silje Kvistad: – Overvekt fører til en kronisk 
 lavgradig betennelse i kroppen som er assosiert med 
en rekke sykdommer. Fettvev skiller ut hormoner 
kalt adipokiner, blant annet leptin og adiponectin. 
Disse spiller en rolle i immunresponsen, og en 
ugunstig sammensetning av disse kan muligens spille 
en rolle for utvikling av MS. I tillegg kan overvekt gi 
lavere vitamin D-nivåer i blodet, som jo er en kjent 
risikofaktor for MS. 

Kristin Wesnes: – Flere studier har vist at lavt 
sirkulerende vitamin D i kroppen øker risikoen for 
MS. En mulig forklaring kan være at overvektige har 
lavere vitamin D-nivå i blodet enn folk som er 
slankere. Det har sannsynligvis sammenheng med at 
D-vitamin går over i fettvev, ettersom D-vitamin er 
et fettløselig vitamin.

Kan fedme forårsake MS? Gir overvekt en 
mer aggressiv MS-sykdom? Forskerne 
forsøker stadig å nye finne svar, og her er 
noen av dem.

Tekst: Silje Berggrav Foto: iStock og privat

Forekomsten av MS har økt parallelt med fedme-
epidemien i samfunnet, og fra 2009 har en rekke 
studier vist at det er en sammenheng mellom 
overvekt og risiko for å utvikle MS. Vi har snakket 
med to forskere som har sett nærmere på 
 sammenhengen. Kristin Wesnes ved St. Olavs 
Hospital har brukt data fra en spørreskjemabasert 
undersøkelse (EnvIMS) som er gjennomført blant 
MS-pasienter og friske kontroller i Norge og Italia. 
Silje Stokke Kvistad forsker på overvekt og fedme 
ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland 
 universitetssjukehus i samarbeid med 
MS-forskningsgruppa ved  Nevrologisk avdeling. 
Hun har nylig avsluttet et prosjekt der hun har sett 
nærmere på sammenhengen mellom overvekt og 
sykdomsaktivitet ved MS. 

– Kan fedme forårsake MS? 
Silje Kvistad: – Det siste tiåret er det kommet en 
rekke studier som finner en sammenheng mellom 
risiko for MS og overvekt, særlig i barne-og ungdoms-
år. Noen studier har også vist økt risiko hos jenter. 
Og dersom man er genetisk predisponert og i tillegg 
overvektig, ser det ut til at man får en enda større 
risiko for MS enn den man hadde i utgangspunktet. 

Kristin Wesnes: – Fedme er en mulig risikofaktor. 
Flere studier fra ulike land, også Norge, viser samme 
trend. Spørsmålet er om det er overvekten i seg selv, 
eller faktorer knyttet til overvekt som skaper økt risiko. 

– Hvilke år er mest sårbare?  
Silje Kvistad: – Noen studier har vist to ganger økt 
risiko for MS ved høyere BMI i 18-20-årsalder. En 
stor dansk studie viste økt risiko ved overvekt i 7-13 

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Hva vet vi om fett?
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denne forskningen hvis det stemmer at overvekt 
spiller en rolle i forhold til sykdomsutviklingen. 

Kristin Wesnes: – I vår studie så vi at MS-pasienter 
seks til åtte år ut i sykdomsforløpet hadde lavere 
BMI enn kontrollgruppen. Vi vet at BMI normalt 
pleier å øke med alderen, men den økte altså mer 
hos kontrollene. Dette er et interessant funn som 
tyder på at faktorer knyttet til MS-sykdom også 
påvirker vekt. 

Referanser: 
Wesnes K, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, 
Holmøy T, Kampman MT, Landtblom A-M, Lauer K, 
Lossius A, et al. Body size and the risk of multiple 
sclerosis in Norway and Italy: The EnvIMS study. 
Multiple Sclerosis (Impact Factor: 4.86). 09/2014; 
DOI: 10.1177/1352458514546785 
Source: PubMed

Kvistad SS, Myhr KM, Holmøy T, Šaltytė Benth J, 
Wergeland S, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås 
F, Midgard R, Pedersen T, Bakke SJ, Michelsen AE, 
Aukrust P, Ueland T, Sagen JV, Torkildsen Ø. Body 
mass index influence interferon-beta treatment response 
in multiple sclerosis: Journal of Neuroimmunology

– Hvilken rolle spiller overvekt og fedme for 
 sykdomsaktivitet? 
Silje Kvistad: – Vår studie indikerer at det å være 
overvektig eller fet, kan gi dårligere effekt av behand-
ling med interferon. Vi så at etter 18 måneder med 
interferonbehandling ble 26 prosent av de normal-
vektige fri for sykdomsaktivitet. Det vil si at de ikke 
hadde noen nye attakker, ingen nye funn på MR og 
ingen økning i EDSS-skår (mål for funksjonssvikt). 
Bare 14 prosent av de med overvekt og fedme opp-
nådde det samme, og det er en ganske stor forskjell. 

– Hva kan være forklaringen? 
Silje Kvistad: – Studier viser at overvekt og fedme gir 
økt sykdomsaktivitet ved flere autoimmune sykdom-
mer, som for eksempel leddgikt og lupus. Det kan 
være at det samme gjelder for MS, og at den kroniske 
lavgradbetennelsen spiller en rolle. I tillegg er det 
slik at alle pasienter får samme dose ved interferon-
behandling. Kanskje burde man individualisere 
dosen etter kroppsvekt. Vår studie kan indikere at de 
overvektige bør ha en større dose interferon. 

– Hvor mange med MS har overvekt eller fedme? 
Silje Kvistad: – I en amerikansk studie var 50 
prosent av MS pasientene overvektige, men der er jo 
hele befolkningen mer overvektig. I vår studie var 
gjennomsnittlig BMI på 25,7 kg/m², som er lavere 
enn gjennomsnittlig BMI i den norske befolknin-
gen. Det samsvarer imidlertid med en annen studie 
der det ble funnet noe lavere BMI hos MS-pasienter 
i Norge enn i befolkningen generelt. Fedme er 
imidlertid et raskt økende samfunnsproblem, og det 
er sannsynlig at man hos MS-pasienter også vil finne 
samme trend som i befolkningen ellers med en 
økende BMI. Det er spennende og viktig å følge opp 

Kristin Wesnes (t.v.) og Silje Kvistad har begge forsket på 
sammenhengen mellom overvekt og MS. I høst presenterte 
de resultatene på den årlige internasjonale MS-konferansen 
ECTRIMS, i Barcelona.

Fedme fra barndom til ung voksen alder kan være en 
risikofaktor for å utvikle multippel sklerose, viser norsk 
forskning.

FAKTA

Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) 
er en formel som indikerer om en person er over- 
eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er 
ikke helt eksakt. BMI skiller ikke mellom kroppsfett 
og muskler. BMI regnes ut ved å ta vekten i antall 
kg og dele på høyde ganger høyde (i meter).  
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– MS-pasienter bør ta  
vitamin D så tidlig som mulig 

En ny studie på mus tyder på vitamin D kan begrense skade på nerveceller i hjernen. 
– MS-pasienter bør ta tilskudd av D-vitamin kort tid etter diagnosen,  
mener forsker Øivind Torkildsen.

Tekst: Silje Berggrav

– En god del studier har belyst hvordan vitamin D 
hemmer inflammasjon i hjernen hos folk med MS. 
Det er derimot forsket lite på hvordan vitamin D 
påvirker andre aspekter ved sykdommen, som tap av 
nerveceller og reparasjon av myelin, sier professor 
Øivind Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste 
for multippel sklerose ved Haukeland universitets-
sjukehus. Han har vært med på en nylig avsluttet 
studie om effekten av D-vitamin på nerveceller hos 
mus med en MS-lignende sykdom. 

Pasienter med MS opplever gjennom hele sykdoms-
forløpet et gradvis tap av myelin, en av nerve-
systemets sentrale bestanddeler som sikrer rask 
overføring av nerveimpulser. Myelin er et fettlag 
som beskytter nervenes utløpere, omtrent på samme 
måte som plastisolasjonen rundt en ledning. Tap av 
myelin kalles demyelinisering, som igjen bidrar til 
skade på selve nervecellene. Denne skaden skjer 

gjennom hele sykdomforløpet, og er hovedårsaken 
til funksjonstap og uførhet ved MS. 

  – I MS er det en veldig klar sammenheng mellom 
demyelinisering og skade på nervecellene. I områder 
i hjernen der det er inflammasjon, finner man også 
massivt tap og skade på nervene, sier Torkildsen. 

Mindre skade hos mus som fikk D-vitamin
For å studere effekten av vitamin D på nervecelle-
skade under demyelinisering, ble 48 mus gitt 
cuprizone som fôrtilsetning i seks uker.  

– Cuprizone er et kjemisk stoff som gir en spesifikk 
skade på cellene som lager myelin. Når myelinet 
forsvinner, skjer en sekundær skade på nervene. Hvis 
vi slutter å gi musene cuprizone, dannes myelin på 
nytt, forklarer Torkildsen.

TEMA:  
MILJØFAKTORER OG MS

Selv om MS bare rammer 
mennesker, er viktige fremskritt 

gjort i MS-forskningen som direkte 
resultat av forsøk på mus. Øivind 

Torkildsen har vært med på en 
studie som tyder på at vitamin D 

kan begrense skader på nerveceller 
under MS. (Foto: Privat)
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Et tilfeldig utvalg av musene ble gitt vitamin D- 
tilskudd i tre uker. Hjernevev ble siden tatt ut for å 
undersøke skader på nervecellene. Resultatene viste 
at etter seks ukers eksponering for den MS-lignende 
sykdommen, var det mindre skade på nervecellene 
hos musene som hadde fått høydose vitamin D. Det 
var ingen betydelig effekt hos de som hadde fått 
lavdose vitamin D.  

– Vi fant at musene som fikk høydose vitamin D 
sammen med cuprizone, hadde mindre tap av 
myelin, og mindre tap av nerveceller. Vi så også at 
det ikke var noen effekt av å gi dem vitamin D etter 
at skaden var skjedd. Hvis vi skal forvente effekt, må 
poenget derfor være å forhindre at skade skjer, ved at 
pasienter får hevet D-vitaminnivåene tidlig 
i  sykdomsforløpet, sier Torkildsen. 

– Start tidlig
– MS finnes bare hos mennesker. Hva kan studier på 
musehjerner si oss om MS?

– Tidligere studier har vist at det er en overførings-
verdi. Vi tror ikke dyreforsøk alene kan gi svar, men 
i kombinasjon med humane studier kan vi teste ut 

hypoteser og se på vekselvirkninger. Vi anbefaler 
vitamin D til MS-pasienter allerede, fordi vi mener 
det har en effekt på risiko for attakker. Denne 
studien tyder på at vitamin D – i mus – også kan 
gjøre at man får mindre skader på selve nervecellene 
under attakkene. For MS-pasienter betyr dette at 
man bør starte med vitamin D så fort man får 
diagnosen. Mange får nok slike råd allerede, og 
studien støtter opp om disse anbefalingene. Det 
diskuteres fortsatt om det er riktig å ta høydosetil-
skudd, og vår studie kan ikke gi et klart svar på det. 
Man bør i hvert fall sørge for at man ikke har 
D-vitaminmangel, sier Torkildsen.

Neste skritt på veien er mer mekanistiske studier 
som kan gi enda bedre innblikk i sammenhengen 
mellom D-vitamin og MS. 

– Vi skal se nærmere på hvilke signalveier som 
påvirkes av vitamin D. Hva er det egentlig som skjer 
i hjernen, kan vitamin D øke graden av remyelinise-
ring, og på hvilken måte? Det håper vi å få svar på, 
sier Øivind Torkildsen. 

Vitamin D får man blant annet gjennom sollys og fet fisk, men for MS-pasienter 
kan det være nødvendig med vitamintilskudd. (Foto: iStock)
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Å ha katt som barn kan være assosiert  
med redusert MS-risiko, viser ny studie.

Tekst: Silje Berggrav 

– Vi fant en mulig sammenheng mellom kattehold 
i barndommen og lavere MS-risiko gjennom en 
spørreskjemaundersøkelse blant norske MS- 
pasienter, forteller lege og forsker Marte Wendel 
Gustavsen ved nevrologisk avdeling, Oslo 
universitets sykehus.

Det har lenge vært kjent at flere miljøfaktorer som 
infeksjon med Epstein-Barr-virus (kyssesyke), lave 
nivåer av vitamin D og røyking øker risikoen for 
MS. Studier har også antydet at høy grad av 
 renslighet tidlig i livet kan bidra til å øke risikoen for 
autoimmunitet (hygienehypotesen), og at infeksjon 
med parasitter kan virke beskyttende.

– Det har vært gjort noen få studier på husdyrhold 
i relasjon til MS, men dette har ikke vært et stort 
forskningstema. Det har tidligere vært foreslått i 
noen mindre studier at katt kan virke beskyttende 

mot MS, mens andre studier ikke finner dette. I tråd 
med hygienehypotesen ønsket vi å undersøke blant 
annet eksponering for dyr i barndommen, siden 
dette kan være relevant både i forhold til hygiene og 
eksponering for parasitter, sier Gustavsen. 

Vanskelig å tolke
Et spørreskjema om miljøfaktorer, livsstil og 
 sykdomshistorie ble delt ut til 756 MS-pasienter fra 
Oslo MS-register og biobank ved Oslo universitets-
sykehus, samt 1090 friske kontroller fra Det norske 
benmargsgiverregisteret. Ett av spørsmålene man 
skulle fylle inn, handlet om man hadde hatt hund, 
katt, hest eller andre dyr i oppveksten. 

– En større andel av kontrollene enn pasientene 
oppga å ha hatt katt og/eller hund i oppveksten, og 
forskjellen forble signifikant for katt også etter at det 
ble justert for alder, kjønn, kyssesyke, røyk og 
genetiske risikofaktorer, forteller Gustavsen.

Hun understreker at resultatene har vært vanskelig 
å tolke, og at man må lese studien med en rekke 
forbehold. 

TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Marte Wendel Gustavsen avlegger ved 
slutten av 2015 doktorgrad, med professor 
Hanne F. Harbo som hovedveileder.  
(Foto: UiO)

Kan 
eksponering 
for katt i 
barndommen 
gi lavere  
MS-risiko?
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– Siden kontrollene er benmargsgivere, det vil si 
blodgivere som har sagt seg villig til å donere 
benmarg, kan det tenkes at de er friskere enn den 
generelle populasjonen. Kanskje kan det være en 
snakk om en sekundæreffekt, at folk med katt har 
en annen livsstil som virker inn. Kontrollene bor 
også mer spredt i landet enn pasientene, som i 
hovedsak bor i Oslo, og dette er en faktor som kan 
ha påvirket resultatet. Men vi vet fra før at grad av 
hygiene tidlig i livet kan være relevant for risiko for 
auto immunitet, sier Gustavsen.

Viktige parasitter 
Hun understreker at man ikke kan gå ut fra at det er 
lavere grad av hygiene i hjem med kattehold, men 
det har vært funnet høyere nivåer av endotoksiner 
(bakteriegifter) i husstøvet i hjem med dyr, og hunder 
og katter kan være verter for ulike typer parasitter. 

– Det er kjent at parasitter kan virke inn på immun-
systemet, og i noen tilfeller ha betennelsesdempende 
effekt. Tidligere har sannsynligvis slike parasitter 
vært en større del av vår naturlige eksponering. 
En parasitt som kan overføres fra katt til menneske 

er Toxoplasma gondii, som kan føre til infeksjonen 
toksoplasmose. Om toksoplasmose kan påvirke 
MS-risiko, har vært lite studert, men dette er en 
spennende hypotese, sier Marte Gustavsen. 

Vaksiner ga ingen utslag
Hun mener et annet viktig poeng fra studien er at 
deltakerne i kontrollgruppen i overveiende grad 
hadde deltatt i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Her så vi ingen forskjell mellom MS-pasientene og 
de friske kontrollene. Dette er et viktig budskap i lys 
av den økende vaksineskepsisen. Vi har ingen 
holdepunkter i vår studie for å si at det er mer MS 
blant folk som har tatt alle vaksiner, sier Gustavsen.

Referanse: 
Gustavsen MW, Page CM, Moen SM, Bjølgerud 
A, Berg-Hansen P, Nygaard GO, Sandvik L, Lie 
BA, Celius EG, Harbo HF (2014): Environmental 
exposures and the risk of multiple sclerosis investigated 
in a Norwegian case-control study. BMC Neu-
rol, 14, 196, PubMed 25274070

En ny studie blant norske MS-pasienter har funnet en mulig sammenheng mellom kattehold i barndommen og lavere MS-risiko. 
Hygiene og eksponering for parasitter kan være blant årsaksfaktorene. (Foto: iStock)
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– Dette er ny og viktig kunnskap, sier Marianna 
Cortese, forsker ved Haukeland Universitets-
sjukehus.

Sammen med medarbeidere har hun nylig publisert 
en studie om vitamin D som risikofaktor for 
 multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple 
Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersø-
ke om det finnes en sårbar periode hvor lavt vitamin 
D-nivå er særlig viktig for senere sykdomsrisiko. En 
rekke studier har vist en sammenheng mellom lave 
vitamin D-nivåer og risiko for MS senere i livet, 
men de har hatt ulike konklusjoner om hvilken 
livsfase som er viktigst.

– Tidligere studier har antydet at ungdomstiden er 
sårbar for mangel på D-vitamin, men de har ikke 
vært konsistente. Noen av disse studiene har også 
hatt mer fokus på å sammenligne migrasjon i ulik 
alder på globalt nivå, og hva som skjer når 
 mennesker fra lavrisikoområder flytter til høy-
risikoland og får for lave vitamin D-nivåer, forteller 
Cortese. 

En tredels lavere risiko
Studien brukte de norske dataene fra det 
 internasjonale forskningssamarbeidet EnvIMS, som 
hadde deltakere fra Norge, Sverige, Serbia, Italia og 
Canada. Gjennom å forhøre seg med foreldre ga 
studiedeltakerne blant annet detaljert informasjon 

Mange norske barn får tran i vinterhalvåret. En ny studie understreker betydningen av å fortsette med tran også i ungdomstiden. (Foto: iStock)

Tran i ungdomstiden  
kan gi lavere risiko for MS
Ungdomstiden ser ut til å være den viktigste tiden i livet å ta tran,  
en viktig D-vitaminkilde, for å forebygge MS, viser ny studie.

Tekst: Silje Berggrav
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TEMA: MILJØFAKTORER OG MS

Marianna Cortese er 
en av forskerne bak en 
studie på sammen-
hengen mellom inntak 
av tran i ungdoms-
årene og sykdomsrisiko 
for MS. (Foto: Privat)

om tranbruk gjennom hele livet, som hvor ofte og 
hvor mye tran de hadde brukt i forskjellige alders-
perioder og årstider. 

Analysene viste at de som brukte tran om vinteren 
i ungdomstiden, fra 13-18 år, hadde en tredels lavere 
risiko for å få MS sammenlignet med de som ikke 
brukte tran i denne perioden. Å ta tran i 
 barn dommen eller voksen alder hadde derimot ikke 
en lavere MS-risiko sammenlignet med ikke- 
brukere.

– At ungdomstiden er en sårbar tid for miljø-
faktorer, viser også studier av risikofaktorer som 
fedme, soleksponering og kyssesyke. Vi har bare 
hypoteser om hvorfor det er slik. Vi vet at hjernen 
utvikler seg fram til 20-årsalderen, men vi har ennå 
ingen konkret kunnskap om disse sammenhengene, 
sier Cortese.

Vanlige doser best
I tillegg viste studien en lavere risiko for MS jo 
høyere den daglige trandosen var i ungdomstiden. 
Risikoen var lavest for daglige doser av 600-800 IU 
av vitamin D, som tilsvarer omtrent en barneskje. 
Analysene ble justert for andre risikofaktorer for 
MS, for eksempel vitamin D-markører (sol-
eksponering om sommeren, vitamin D-rikt kosthold 
gjennom fet fisk), kyssesyke, røyking og overvekt 
i ungdomstiden, uten at dette forandret resultatene 
i stor grad.

Marianna Cortese sier det foreløpig ikke er grunnlag 
for å gi anbefalinger om å øke trandosen.

– Basert på vår studie er det nok med vanlig 
 trandose. Mange tar allerede en spiseskje tran, rundt 
1000 IU, og trenger ikke ta mer, sier hun. 

Hun påpeker at det ikke kan utelukkes at de andre 
næringsstoffene i tran kan ha bidratt sammen med 
vitamin D til å redusere risiko for MS. Særlig 
vitamin A har vist en mulig beskyttende effekt mot 
MS i noen studier. 

– Det er viktig å ta høyde for at det er andre 
 næringsstoffer i tran, som vitamin A og E og omega 
3. Tidligere studier har sett nærmere på hvilken 
betydning disse kan ha for MS-risiko. Hvis vi ser på 
alle funnene samlet, peker det mer mot at det er 
vitamin D som spiller en rolle i ungdomstiden. Vi 
trenger flere studier, kanskje i ulike befolknings-
grupper, før vi kan gi konkrete anbefalinger om 
kosttilskudd. Uansett kan vi slå fast at det er viktig 
å holde tilstrekkelige D-vitaminnivåer, særlig om 
vinteren når man ikke får vitamin D fra solen. 
Videre er tran sunt av mange grunner, sier Marianna 
Cortese.  

Referanse: 
Marianna Cortese, Trond Riise, Kjetil Bjørnevik, 
Trygve Holmøy, Margitta T Kampman, Sandra 
Magalhaes, Maura Pugliatti, Christina Wolfson and 
Kjell-Morten Myhr (2015):

Timing of use of cod liver oil, a vitamin D source, and 
multiple sclerosis risk: The EnvIMS study. Multiple 
Sclerosis Journal 1–9 DOI: 10.1177/ 
1352458515578770

MS OG TRAN

Tran er en viktig vitamin D-kilde i det norske 
kostholdet, og dette gjelder særlig om vinteren, 
da det er ikke mulig å produsere vitamin D 
gjennom soleksponering på denne tiden, slik 
det er om sommeren. En teskje tran inneholder 
400 IU (internasjonale enheter) av vitamin D, 
men også vitamin A, vitamin E og omega-3 
fettsyrer.
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«Det hadde vært lettere for meg å håndtere, hvis jeg 
visste hvordan MS fungerte og hva det skyldtes», sier 
en av de unge pårørende som er intervjuet av 
sykepleier og helsesøster Torild Mauseth. Hun jobber 
i en prosjektstilling ved Nasjonal  kompetansetjeneste 
for MS ved Haukeland  universitetssjukehus.  

MS rammer personer i en alder hvor det er naturlig 
å være foreldre, noe som medfører at mange barn og 
unge vokser opp som pårørende til en mor eller far 
som har MS. De siste årene har det vært økende 
fokus på hvordan dette påvirker dem, og hvilke 

behov de har for støtte og oppfølging. Men dette er 
første gang noen har gjennomført en norsk studie 
der barn selv får komme til orde.

– Resultatene viser at barna har mange bekymringer 
rundt fremtiden, ofte uavhengig av hvor hemmet 
forelderen er av sykdommen. De er redde for om 
foreldrene kan få attakker som gjør dem mye 
dårligere, om foreldrene kommer til å dø eller om 
sykdommen er arvelig. Denne usikkerheten er 
vanskelig å bære, spesielt hvis man ikke snakker 
åpent om det i familien, sier Torild Mauseth.

Når foreldre med MS forsøker å skåne barn ved 
å holde tilbake informasjon om sykdommen, øker det 
barnas bekymring og usikkerhet. De får det mye bedre 
av å snakke om det, viser ny studie.

Tekst: Silje Berggrav

Torild Mauseth har nylig gjennomført 
en kvalitativ studie med tema barn og 
unges erfaringer når mor eller far har 
MS. (Foto: Privat)

Barn har behov for:
• Informasjon om sykdoms-

situasjonen til forelderen: alders-
tilpasset forklaring av diagnose, 
årsak, behandling og oppfølging, 
og hvordan tilstanden påvirker 
forelderen, barnet og familiens 
situasjon.

• Informasjon om egen situasjon: 
barnet må vite at det blir tatt vare 
på, og av hvem. Videre hva som 
er normale reaksjoner hos barn 
når mor eller far har MS, at 
pasientens tilstand ikke er 
barnets skyld og at barnet ikke 
kan hjelpe pasienten med å bli 

frisk. Barnet må også vite at det 
har lov til å ha det bra og kan 
fortsette med egne aktiviteter 
som er bra for seg, selv når 
pasienten har det vanskelig. Det 
er svært viktig at barnet får vite 
hvem som er informert om 
familiens situasjon, og hvem 
barnet kan snakke med om det 
som er vanskelig. 

Hvem har ansvar for å tilby 
 oppfølging? 
Helsepersonell (MS-sykepleier og 
MS-nevrolog i andrelinjetjenesten, 
og helsesøster og fastlege i 

førstelinjetjenesten) er pålagt 
ansvar i lovverket for oppfølging og 
samarbeid til beste for barn under 
18 år som pårørende når mor eller 
far er kronisk syk (Helsepersonell-
loven § 10a, § 22 og § 25, 
Spesialist helsetjenestelovens § 
3-7a og Rundskriv IS-5/2010; 
Barn som pårørende). 
• Helsepersonell der mor eller far 

er pasient skal kartlegge om 
MS-pasienten har mindreårige 
barn (under 18 år) og vurdere 
barnets behov. 

• Helsepersonell skal hjelpe 
foreldrene med å ta vare på 

Barn trenger mer 
åpenhet om 
foreldres sykdom

BARN SOM PÅRØRENDE
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Føler seg alene i situasjonen
Hun har nylig avsluttet en master i klinisk sykepleie, 
hvor hun har gjennomført en kvalitativ studie med 
tema barn og unges erfaringer når mor eller far har 
MS. Mauseth har intervjuet 15 unge mellom 12 og 
18 år, og sier hun ble overrasket over at man i flere av 
familiene hadde valgt å ikke snakke om  sykdommen.

– Mange foreldre er nok usikre, og ønsker å skåne 
barna. De tenker at det er best for barna å ikke vite 
hvor dårlig det kan gå. Men forskning viser at barn 
uansett har bekymringer, og fantasiene kan være 
verre enn det å dele bekymringene med foreldrene. 
Hvis man ikke er åpne innad i familien, er barn så 
lojale at de heller ikke snakker om det utenfor 
familien. De føler seg veldig alene i situasjonen. De 
unge jeg intervjuet uttrykte at det burde finnes en 
pålagt rutine om å gi barna informasjon, også selv 
om foreldrene ikke ønsker det, forteller Mauseth.

Nedprioriterer egne behov
Studien viser at barn av foreldre med MS ofte tar på 
seg et stort ansvar både for den som er syk, og for 
familien som helhet. 

– De gjør arbeid i huset, vasker og lager mat, henter 
småsøsken og hjelper til med handling. Ungdommene 
er glade i foreldrene sine, og blir dermed veldig 

observante på hvordan foreldrene har det. De har 
lyst til å hjelpe til, samtidig som de føler at de ikke 
har noe valg, og de nedprioriterer ofte egne behov 
for at familien skal ha det bra. Det kan handle om at 
de dropper aktiviteter eller avtaler med venner, eller 
de må hjem og sjekke om foreldrene har en god eller 
dårlig dag før de kan gjøre avtaler. De opplever at 
dette ikke alltid er lett for vennene å forstå, forteller 
Mauseth.

Fatigue og kognitiv svikt var to av sidene ved MS 
som barna syntes det var vanskeligst å håndtere.

– De savner å ha foreldre i hverdagen som er som 
andre foreldre. Som deltar på skoleavslutninger og 
kommer og ser på når de spiller fotball. Samtidig 
kan barna skamme seg over følelsene sine, siden 
foreldrene jo ikke kan hjelpe for at de har fått MS, 
sier Mauseth. 

Barn kan også tenke at sykdommen er deres skyld og 
at den kan bli verre hvis de blir sinte på foreldrene 
sine. Ikke bidrar nok praktisk eller ikke tar hensyn i 
hverdagen, 

– De får lett dårlig samvittighet hvis de er sure eller 
sinte, hvis de svarer frekt eller ikke gjør ting med én 
gang som de er bedt om, sier Mauseth.  

barna sine, og skal be om 
samtykke fra foresatte for å 
ivareta barnet og samarbeide 
med andre instanser (f.eks. 
samarbeid mellom 
spesialisthelse tjeneste og 
skolehelsetjeneste). 

• Ved sykehusets avdelinger 
(andrelinjetjenesten) er det 
oppnevnt barneansvarlig helse-
personell som skal koordinere 
arbeidet med å imøtekomme 
barnas rettigheter og behov som 
pårørende. Spør gjerne etter 
tilbud til barna når mor eller far er 
innlagt på sykehus. 

• Fastlegen har ansvar for å 
koordinere helsetilbudet, både 
forebyggende og kurativt, for 
dem som står på deres pasient-
liste. Fastlegen kan være en 
aktuell samarbeidspartner for 
oppfølging i nærmiljøet til 
familien.

• Skolehelsetjenesten er et tilbud 
til alle skoleelever i grunnskolen 
og den videregående skolen. 
Skolehelsetjenesten kan gi råd 
og veiledning, og ved behov og i 
samarbeid med foresatte henvise 
til annet helsepersonell som 
fastlege, tannlege eller spesialist. 

Helsesøster har et ansvar for å 
følge opp barn med særlige 
behov, og samarbeide med 
spesialisthelsetjenesten til beste 
for elev og familie.

    
MS-forbundets likemannstjeneste 
er til stede for barn og unge som 
trenger å snakke med en ung 
voksen om det å ha en mor eller 
far som har MS. Se MS-forbundets 
liste over likemenn for unge 
 pårørende under Hjelp og råd: 
www.ms.no  
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Hun mener det er viktig at foreldre vet at barn kan 
ha slike tanker, slik at de kan hjelpe dem å lette 
følelsene. 

– Barn trenger å vite at sykdommen er skyld i 
endringene og ikke dem selv, og det er viktig å 
snakke med en voksen om de vanskelige tankene og 
følelsene, sier sykepleieren.

Nytt nettsted for barn som pårørende
Med bakgrunn i studien er det nå utarbeidet et 
nettbasert tilbud til barn og unge, der de kan få 
informasjon om sykdommen, og hjelp og støtte til å 
håndtere utfordringer i hverdagen. 

– Fram til nå har det vært lite informasjon om MS 
rettet direkte mot barn, og det har i hovedsak vært 
rettet mot de yngste barna. Vi lager en levende 
nettside som oppdateres etter behov, med telefon-
nummer der de kan sende SMS for å få kontakt med 
en MS-sykepleier. Nettsiden inneholder også lenke 
til et selvhjelpsprogram for foreldre og barn om 
hvordan barnet og familien som helhet kan få det 
bedre, forteller Mauseth. 

Programmet er basert på kognitiv adferdsterapi, er 
rettet mot barn opp til 12 år, og inneholder læring 
og oppgaver for barn og foreldre sammen. Det 

foregår på internett, og etter påmelding med en 
e-postadresse, får man tilsendt en e-post pr. uke i 
åtte uker. På sikt håper Mauseth og kollegene å lage 
et tilsvarende selvhjelpsprogram rettet mot ungdom. 

Sykepleieren understreker at det også kan være 
positive sider ved å vokse opp med en forelder med 
alvorlig sykdom. 

– Barna kan føle seg mer modne og empatiske enn 
vennene, de blir vant til å fikse og ordne opp selv, og 
blir tidligere selvstendige. De finner sine egne 
pusterom, som å gå på rommet sitt eller være med 
venner. Det er en balansegang mellom egne og 
familiens behov hele tiden.

Adressen til nettsiden er: www.mspårørende.no

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for MS: 
www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/Sider/
Nasjonal-veileder-for- multippel-sklerose.aspx

Referanse: 
Mauseth, T & Hjälmhult, E (2015): Adolescents’ 
experiences and coping on parental multiple sclerosis: 
An interview study. Akseptert for utgivelse i Journal 
of Clinical Nursing

– Vi dro aldri på lange ferier til Syden eller til lekeland, men vi dro på hytta, og det var drømmeferien for meg, forteller 
Kristin Gjelsvik. (Foto: Privat)
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Tidligere voksen
Kristin forteller at hun alltid var opptatt av å bidra 
hjemme. 

– Hun var ikke en som ville at jeg skulle føle at jeg 
burde hjelpe til fordi hun var syk, men jeg gjorde det 
med glede. Jeg har nok vokst opp litt fortere, blitt en 
mer selvstendig og omtenksom person på grunn av 
henne. Det har alltid vært viktig for meg at hun har 
det bra, og at vennene mine har det bra, og jeg tror 
det henger sammen med sykdommen. Men først og 
fremst har jeg nok fått optimismen og positiviteten 
min fra henne. Hun har bevist at selv om man er syk 
og dårlig, kan man få frem et smil, sier Kristin. 

29-åringen minnes fortsatt godt en dag hun kom 
hjem fra skolen i syvårsalderen.

– Mamma så så syk ut jeg spurte om hun kunne ta 
på seg rød leppestift. Siden den dagen har hun brukt 
rød leppestift hver dag, uansett hvor dårlig hun er, 
forteller Kristin Gjelsvik.

Hun har også sterke minner fra den ene kvelden i 
året da moren forlot henne for å gå på julebord. 

– Da gikk jeg nærmest inn i depresjon. Jeg savnet 
henne enormt. Det lå kanskje i underbevisstheten at 
jeg var redd for at noe kunne skje med henne. Da jeg 
ble litt eldre, hadde jeg mulighet til å gjøre noe fint 
for henne når hun var borte. Jeg pyntet til jul, det 
var et helsikes prosjekt, det så ut som om julenissen 
hadde spydd over hele leiligheten. Men det var noe 
av det koseligste hun visste, smiler Kristin.

Kristin Gjelsvik sier hun og moren har et unikt forhold, og at 
moren gjorde det hun kunne for at datteren ikke skulle få en 
annerledes oppvekst. (Foto: Privat)

– Det lå kanskje i 
underbevisstheten 
at jeg var redd for 
at noe kunne skje
– Å vite at moren din er syk, er traumatisk for 
et barn. Det var bare hun og meg, og jeg var 
helt avhengig av henne. Men det hjalp at 
hun var åpen om sykdommen, forteller 
Kristin Gjelsvik.

29-åringen fra Bergen er blant annet kjent gjennom 
deltakelse i flere reality-programmer og som mote-
blogger. Men hun har også blogget åpenhjertig om å 
vokse opp med en mor som har MS. 

– Jeg var veldig klar over at hun var syk, og det var 
dager hun var dårligere enn andre. Det husker jeg 
som veldig vondt. Jeg var så redd for henne, hun var 
den nærmeste jeg hadde. Jeg kan bare forestille meg 
hvordan det var for henne å ikke vite hvor det ville 
ende, sier Kristin. 

Redd for å miste omsorgen
Moren opplevde de første symptomene på MS kort 
tid etter fødselen, så Kristin har levd hele livet med 
en mor som var kronisk syk. Det startet med at hun 
mistet følelsen i fingrene, deretter i den ene foten. 
Hun kjente heller ingen følelse i brystet når hun 
ammet den lille datteren. 

– Mamma var livredd og fryktet at hun kunne miste 
omsorgen for meg. Hun slet mye med angst, og det 
var ingen heldig situasjon som alenemor. Men hun 
har alltid vært veldig åpen om sykdommen med 
meg, så jeg har aldri lurt på hva hun har lidd av. Det 
er jeg veldig glad for at hun gjorde, sier Kristin.

Hun beskriver morens MS som ganske mild 
 gjennom hele oppveksten. 

– Hun beveget seg greit, og jeg tror hun presset seg 
veldig hardt for å være som alle andre mødre. Det 
var viktig for henne at i vårt hjem skulle alle venner 
få komme på besøk. Vi dro aldri på lange ferier til 
Syden eller til lekeland, men vi dro på hytta, og det 
var drømmeferien for meg, forteller Kristin Gjelsvik.
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PROGRESSIV MS

Vi kan stå foran et gjennombrudd i 
behandlingen av primær progressiv MS. 
Ocrelizumab viser effekt.

Tekst: Olav Førde

Data fra en stor fase 3-studie viser positive resultater 
for det biologiske preparatet Ocrelizumab mot 
primær progressiv MS (PPMS). For første gang kan 
det komme en bremsemedisin for denne  typen  
MS, som rammer 10 til 15 prosent av dem som får 
sykdommen.

På den store ECTRIMS-konferansen i Barcelona i 
oktober 2015  ble det lagt fram resultater fra ORA-
TORIO-studien. De viste at Ocrelizumab reduserte 
andelen PPMS-pasienter som utvikler økt grad av 
invaliditet, med 24 prosent sammenliknet med 
placebo. I tillegg viser studien redusert risiko for 
forverret gangfunksjon.

– Dette vil gi håp
Overlege ved Akershus universitetssykehus, professor 
Trygve Holmøy, mener det blir veldig spennende å 
se hvor gode resultatene faktisk er.

– For mange med PPMS er selvsagt bedring det de 
ønsker seg, mens reduksjon av progresjonstakten 
kanskje ikke vil oppleves som så betydningsfullt. 
Men uansett vil det jo være et stort gjennombrudd 
dersom man faktisk kan vise at en behandling 
bremser progresjonshastigheten ved PPMS. Det vil 
gi håp om at denne sykdomsformen ikke er så 
«uhelbredelig» som vi har vent oss til, sier Holmøy.

Han ser fram til å få full innsikt i dataene fra 
 studien, slik at man bedre kan ta standpunkt til 
hvem som bør tilbys behandlingen.

– Ganske mange av PPMS-pasientene i studien 
hadde hatt MR-aktivitet (kontrastladende lesjoner), 
og forskerne har ennå ikke undersøkt om det var 
disse som hadde effekt, opplyser Holmøy.

– Betydningsfullt
– Dette er den første studien hvor en har klart å vise 
at det er mulig å påvirke sykdomsforløpet i primær 
progressiv MS. En fjerdedels reduksjon i varig 
forverring, det er et betydningsfullt resultat, sier 
overlege Lars Bø til Dagens Medisin.

Bø peker på at studien har valgt vekk noen 
 undergrupper av MS-pasienter. Han understreker 
at medisinen ikke er aktuell for dem med primær 
progressiv MS som har kommet langt i sykdoms-
forløpet. 

Ikke for sekundær progressiv MS
Legemiddelfirmaet Roche, som står bak 
 Ocrelizumab, opplyser til MS-rapporten  at de kun 
vil søke markedsføringstillatelse for attakkvis MS 
og PPMS. Studiene var ikke designet for å undersøke 
effekt på sekundær progressiv MS.

Søknad om markedsføringstillatelse vil bli levert 
helsemyndighetene i Europa og USA tidlig i 2016, 
opplyser firmaet.

Les mer om ORATORIO-studien:   
clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01194570 

Bremsemedisin for 
primær progressiv 
MS på vei?
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Konkurrent til Tysabri og Lemtrada

Ocrelizumab viser god effekt 
ved attakkvis MS.

I to studier, OPERA I og II, ble antall attakker 
redusert med nesten 50 prosent sammenliknet 
med førstelinjemedikamentet Rebif.

– Det kan se ut som om effekten av Ocrelizumab 
ved attakkvis MS er på nivå med Tysabri og 
Lemtrada, sier Trygve Holmøy.

Han mener det er vanskelig å si om det er nyanser 
i effekt. Bivirkninger ser også ut til å ligge på 
omtrent samme nivå. Medikamentet er godt 
tolerert i studiene, opplyser han.

– Kan bli førstelinjebehandling 
Professor ved Universitetet i Bergen og tidligere 
leder av kompetansetjenesten for MS, Kjell- 
Morten Myhr, har ledet utprøvingen av Ocrelizumab 
på norske pasienter med attakkpreget MS. 

Han mener at Ocrelizumab kan bli førstelinje-
behandling ved MS i Norge.

Medikamentet gis som infusjon på sykehus 
to ganger i året.

Les mer om OPERA-studiene: clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT01247324

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01412333

Ocrelizumab angriper B-celler, som man tror spiller en rolle i sykdomsutviklingen. (Ill. Shutterstock)
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– Enkelte pasienter er nå stabile i sykdommen sin, 
men vi har ennå ikke vitenskapelig belegg for å si 
om det skyldes behandlingen, sier overlege og 
nevrolog Anders Svenningsson ved Karolinska 
Institutet i Stockholm.

Med forskningsmidler fra The International 
 Progressive MS Alliance er han nå i gang med å teste 
ut kreftlegemiddelet rituximab, i første rekke på 23 
pasienter med progressiv MS.

– I studiene gir vi rituximab direkte inn i hulrommet 
i hjernen for å komme forbi blod-hjerne-barrieren, 
som er et veldig effektivt hinder mot at antistoffer 

som rituximab får trenge inn i det sentrale nerve-
systemet. Vi vet fra lymfekreft at man i angrep på 
sentralnervesystemet må gi behandling direkte inn 
i spinalvæsken for å få effekt, og det er det vi prøver 
å etterligne i denne studien, sier Svenningsson. 

Kateter inn i hjernen
I studien implanteres et kateter i det høyre side-
hulrommet på hjernen og kobles til et lite reservoar 
som er plassert under huden utenfor hodeskallen. 
Legemiddelet gis tre ganger med en ukes intervall, 
deretter følges pasienten i ett år. I forlengningsstudien 
gis en injeksjon hver sjette måned. 

Billedtekster:
Lege Anders Svenningsson 
prøver ut kreftmiddelet 
MabThera (rituximab) på 
pasienter med progressiv MS. 
(Foto: Privat)

Sprøyter legemiddel 
inn i hjernen på pasienter 
med progressiv MS
Kan et legemiddel mot kreft sprøytet rett inn i hjernen ha effekt mot progressiv MS? 
Svenske leger er nå i gang med en studie som tyder på at det kanskje kan virke for noen. 

Tekst: Silje Berggrav
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– De aller fleste har tålt behandling godt bortsett fra 
litt svimmelhet i forbindelse med selve injeksjonen. 
Én pasient fikk en infeksjon som svarte raskt på 
behandling, men utover dette har vi ikke hatt noen 
alvorlige eller varige komplikasjoner, sier Svenningsson 
til MS-rapporten.

Han sier de basisvitenskapelige analysene så langt 
har gitt verdifull og ny informasjon om forekomsten 
av ulike inflammatoriske substanser i det sentrale 
nervesystemet. 

– Blant annet ser vi at nivåene av flere inflam -
matoriske substanser varierer om prøven er tatt ved 
spinalpunksjon, eller om prøven er tatt samtidig 
i hjernen hulrom. I tillegg måler vi ganske forskjellige 
verdier hvis vi tar prøvene via mikrodialyse fra 
hjernevev, som vi har gjort på de siste ti pasientene. 
Dette er utrolig viktig informasjon fordi de fleste 
forskere bare har tilgang til prøver enten fra blod 
eller spinalvæske, og hvis dette ikke gjenspeiler det 
som skjer i hjernen, kan vi trekke gale konklusjoner, 
sier Svenningsson. 

I studien implanteres et kateter i hulrommet på hjernen, og 
legemiddelet sprøytes direkte inn i et reservoar som er plassert 
under huden utenfor hodeskallen.

Virkemiddelet i MabThera er rituximab, et billig kreftlegemiddel 
man bruker i Sverige både til første-, andre- og tredjelinjebehandling. (Foto: Roche)

RITUXIMAB

Små klynger med immunceller som kalles B-celler 
er ofte funnet i hjernen til personer med progressiv 
MS. Dette kan tyde på tilstedeværelsen av skjult 
og potensielt skadelig immunaktivitet. Rituximab 
er et kreftlegemiddel som fjerner B-celler, og som 
svenske leger lenge har brukt mot attakkvis MS 
med svært gode resultater. Forsøk med rituximab 
mot progressiv MS har så langt ikke har vært 
vellykket, muligens fordi medikamentet ikke er i 
stand til å få tilgang til disse bestemte klyngene av 
B-celler. Det svenske forskerteamet forsøker 
derfor å finne ut om medikamentet har effekt om 
det sprøytes direkte inn i spinalvæsken.
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Små doser har effekt
Han sier det også er store forskjeller mellom 
 inflammatoriske substanser hos ulike pasienter, som 
kan speile underliggende sykdomsprosesser som 
varierer mellom de ulike deltakerne i studien.

– En annen observasjon vi har gjort og publisert, er 
at antistoffene – rituximab – som er gitt i svært lav 
dose med injeksjon, omfordeler seg veldig raskt i 
blodet, og selv disse små dosene har en betydelig 
effekt på B-lymfocyttene i blodet. Fra dette har vi 
lært mer om kommunikasjonen mellom væske-
systemet i sentralnervesystemet og den perifere 
sirkulasjonen som er viktig for potensielle fremtidige 
behandlingsstrategier som involverer injeksjons-
behandling, sier Svenningsson.

Tror på effekt kun for noen
Han forteller at fem pasienter har avbrutt 
 behandlingen etter at man i fellesskap ble enig om 
at den ikke hadde gitt noen tilstrekkelig effekt.

– Enkelte av pasientene våre får fortsatt behandling 
med én injeksjon hver sjette måned på det femte 
året, og er nesten helt stabile i sykdommen sin. Om 
dette er på grunn av behandlingen, eller fordi den 
har stanset opp av seg selv, kan vi naturligvis ikke si 
ut fra et vitenskapelig perspektiv, understreker 
Svenningsson.

Han sier det teoretiske grunnlaget for behandlingen 
er at det finnes klynger av lymfelignende strukturer 
med mye B-lymfocytter under hjernehinnene, og 
det har man bare funnet hos 30-50 prosent av 
personer med progressiv MS.

– Ut fra dette perspektivet er det ikke sannsynlig at 
mer enn maksimalt halvparten av alle som får denne 
behandlingen, vil reagere på den. Dessverre har vi 
ingen god måte å måle dette på forhånd. Det er fullt 
mulig at en del personer med progressiv MS kan ha 
nytte av behandlingen, men ikke alle, sier Anders 
Svenningsson.

Mindre tro på Ocrelizumab
Den svenske legen har mindre tro på at legemiddelet 
Ocrelizumab (se egen sak side 32 skal ha samme 
effekt på denne pasientgruppen, til tross for at 
medikamentet er nokså likt Mabthera, og dreper de 
samme typene immunceller på samme måte.

– Data på Ocrelizumab er foreløpig ikke mulig å 
tolke fullt og helt, siden man ikke har presentert 
data på om den positive effekten også gjelder om 
pasienten ikke har tegn på inflammasjon, det vil si 
ingen attakker og ingen kontrastladende lesjoner ved 
MR, sier Svenningsson. 

Han peker på at nesten mer enn hver femte pasient 
i ORATORIE-studien hadde kontrastladende 
lesjoner ved MR.

– Disse forventer vi at skal ha en viss nytte av 
anti-inflammatorisk behandling, det har vi sett 
tidligere. I våre studier inkluderer vi bare pasienter 
som ikke hadde attakker eller tegn på inflammatorisk 
aktivitet på MR. Jeg ville blitt veldig overrasket om 
denne gruppen pasienter hadde positiv effekt av 
behandling i Ocrelizumab-studien. Men vi får se når 
de presenterer data, sier Svenningsson. 

Referanse: 
Anders Svenningsson et al (2015): Rapid depletion of 
B lymphocytes by ultra-low-dose rituximab delivered 
intrathecally. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 
2015 Apr; 2(2):e79. Epub 2015 Feb 26. PMID: 

Ordliste: 
Inflammatoriske substanser: Når sykdoms-
fremkallende stoffer eller ødelagte celler opptrer i 
kroppen, reagerer immunforsvaret vårt ved å sende 
ut hvite blodlegemer og kjemiske stoffer for å beskytte 
kroppen. Målet er å fjerne det skadelige stimuliet. 
Det er denne reaksjonen som kalles en inflammasjon.

Mikrodialyse: Teknikk som brukes for å analysere 
kjemiske komponenter i vevsvæske. 

Kontrastladende lesjoner ved MR er et uttrykk for 
pågående inflammatorisk sykdomsaktivitet.
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Dette er globale nettverksprosjekter som har fått 
rundt en halv million kroner hver. De ble plukket ut 
blant 52 forskningsnettverk med i alt 480 forskere.

Disse elleve skal så kjempe om midler til tre store 
prosjekter, som vil bli satt i gang i oktober 2016. 
Hvert prosjekt tildeles om lag 40 millioner kroner 
over en fireårsperiode.

Målet er å plukke ut de som best kan etablere 
internasjonale forskningsnettverk og skape en 
forskningsstrategi for progressiv MS.

Tre områder prioriteres 
Det første er bremsemedisiner for progressiv MS. 
Både helt nye medikamenter og modifisering av 
medisiner som i dag brukes mot andre sykdommer. 

Det andre er utvikling av nye biomarkører. Slike 
markører kan si noe om prognose og behandlings-
respons og gi bedre forståelse av sykdomsmekanismen.

Det tredje er utvikling av såkalte proof-of- concept-
studier på remyelinisering, beskyttelse av nerveceller 
og hjernens plastisitet.

MS-forbundet inn i alliansen
The International Progressive MS Alliance er et 
samarbeid mellom MS-organisasjoner og forskere, 
der ressurser og eksperter fra hele verden knyttes 
sammen for å få fart på arbeidet med nye 
 behandlinger for progressive MS.

MS-forbundet i Norge er nå blitt medlem av 
alliansen.

– Det er et tankekors at over halvparten av alle 
som har MS, står uten sykdomsmodifiserende 
 behandling. Vi vil være med å bidra til økt 
forskningsinnsats på progressiv MS, sier Mona 
Enstad, generalsekretær i MS-forbundet. 

Forbundet har i 2015 samlet inn 500.000 kroner 
til The International Progressive MS Alliance.

Les mer på alliansens hjemmeside:  
www.progressivemsalliance.org

Millioner 
til nye 
prosjekter
Anders Svenningssons Rituximab-prosjekt 
er ett av tolv som fikk støtte av 
The International Progressive MS Alliance 
i 2014. Nå er elleve nye satt i gang.

Tekst: Olav Førde

Generalsekretær Mona Enstad opplyser at MS-forbundet har 
samlet inn 500.000 kroner til forskning på progressiv MS.
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– Jeg fikk MS så tidlig, og på den tiden anbefalte man ikke folk med MS å trene. 
Man mente vi kunne bli dårligere, forteller Teresia Jensen. Hun føler seg friskere 

og sterkere etter opphold på Eiksåsen. (Foto: Lisbeth Michelsen)

– Målet er at folk kan bo 
hjemme så lenge som mulig
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Noen kan så vidt bevege en lillefinger. 
Andre trener på å spise med skje og gå 
noen skritt uten hjelp. Målet for pasientene 
ved Eiksåsen MS-senter er å kunne bo 
hjemme så lenge som mulig. 

Tekst: Silje Berggrav

– Jeg tar en dag av gangen. Det maler jo rundt i 
hodet. Hvor lenge kan jeg bo hjemme, når må jeg 
på institusjon? Mannen min tar det tyngre enn meg. 
Det er forferdelig leit å se partneren sin bekymre seg 
slik, sier Teresia Jensen fra Jæren.

Den vevre 59-åringen har progressiv MS, og er på 
rehabiliteringsopphold ved Eiksåsen MS-senter i 
Lørenskog. Her kan hun trene på sittebalanse og 
styrke i armene med utsikt til grønne omgivelser og 
furutrær. Peis og piano i dagligstuen, kunst på 
veggene og tente lys skaper en lun atmosfære.

– Vi har forsøkt å unngå institusjonspreget. Vi var 
redde for å miste den intime og koselige stemningen 
som satt i veggene på Østerås, og har forsøkt å holde 
på den gode hjemmefølelsen, sier daglig leder og 
psykiatrisk sykepleier Monica Holst.

Samarbeid med Ahus
Eiksåsen MS-senter holdt fram til i fjor til på Østerås 
i Bærum, og åpnet i januar i år virksomheten i 
lokalene til det gamle sykehotellet til Sentral-
sykehuset i Akershus (nå Ahus).

– De gamle lokalene var begynt å bli for små og 
falleferdige. Her har vi bygget om og fått litt større 
pasientrom, nye bad og takheis i alle rom. Mange 
ansatte har blitt med fra Bærum, vi har også ansatt 
flere og økt tilbudet. Fysioterapilokalene fungerer 
veldig mye bedre, understreker Holst.

Avtalen med Helse Sør-Øst er å ta imot pasienter 
med nevrologiske lidelser i langt fremskreden fase, 
men de aller fleste som kommer, er MS-pasienter. 
Vegg i vegg med MS-senteret ligger den nevrologiske 
rehabiliteringsavdelingen til Ahus.

– Vi har bare en liten dør i mellom, og har ansatt 
nevrologer som også jobber på Ahus. Vi har også 
ansatt fysioterapeuter fra samme avdeling, og prøver 
å knytte til oss flere MS-sykepleiere, sier Holst.

Daglig leder Monica Holst understreker betydningen av at  pasientene 
følges opp i hjemkommunen etter oppholdet. – Det viktigste er 
ukene de ikke er her, sier hun. (Foto: Lisbeth Michelsen)

Mange er ensomme
Ergoterapeuter, hjelpepleiere, aktivitør og somatisk 
tilsynslege er andre faggrupper senteret har ansatt. 

– Hovedfokuset vårt er tilrettelagt tverrfaglig 
 rehabilitering med fokus på aktivitet og deltakelse. 
I tillegg er det psykiske aspektet viktig, å komme 
sammen med andre i samme situasjon. Mange av 
våre pasienter er ensomme, og en del bor alene. Det 
er ikke lett for dem å komme seg ut. Noen er veldig 
syke, kan kanskje bare bevege lillefingeren. Vi jobber 
med å hjelpe pasientene til å være så aktive som 
mulig i egne liv og få en bedre livskvalitet. For noen 
kan dette bety å opprettholde fysiske funksjoner slik 
at de kan fortsette å bo hjemme, sier Holst.

Hun påpeker at ingen blir vesentlig bedre, men at 
det handler om å komme opp på det nivået man var 
etter et funksjonsfall. 

– For noen kan det være å trene en arm, slik at man 
kan pusse tennene selv eller holde en skje. For andre 
kan det være å få hjelp med urinveiene, få riktig 
medisinering eller klare å gå litt, sier Holst.

Hun forteller at Eiksåsen har fått mange nye 
 søknader etter flyttingen til Lørenskog. 
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– Det er sjelden vi gir avslag, men det er viktig at det 
er en overføringsverdi ved oppholdet. Man må ha en 
målsetting og et rehabiliteringspotensial enten fysisk, 
psykisk eller sosialt. Det vil si at det er mulighet for 
å bedre eller forebygge forverring av funksjon, samt 
å vedlikeholde livskvaliteten ved å sette inn tids-
avgrensede, målrettede og tverrfaglige tiltak, sier 
Monica Holst.

Fikk beskjed om ikke å trene
Teresia Jensen har levd med MS-diagnosen siden 
hun var 27 år, og ser det som en seier at hun klarte 
å fortsette i arbeidet som sykepleier i 15 år til. 
Trening og rehabilitering har det likevel vært lite av.

– Jeg fikk MS så tidlig, og på den tiden anbefalte 
man ikke folk med MS å trene. Man mente vi 
kunne bli dårligere. Tilbud om rehabiliterings-
opphold har jeg ikke fått før i det siste. Jeg føler 
jeg meg friskere og sterkere etter slike opphold. 
 Allmenntilstanden er bedre, sier hun. 

Teresia har liten tro på at fremskritt innen forskning 
på progressiv MS vil komme henne til gode.

– Jeg har så mye skader at jeg tror ikke det vil ha noe 
å si for meg. Men kanskje kan det hjelpe de som 
kommer etter meg. 

EIKSÅSEN MS-SENTER

• Eies og drives av NKS Helsehus Akershus 
(Norske kvinners sanitetsforening)

• Tilbyr 12 rom med eget bad
• Opphold fra to til seks uker, de fleste varer i tre 

til fire uker
• Faggruppene består av fysioterapeuter, aktivitør, 

sykepleiere, fagsykepleiere, helsefagarbeidere/
hjelpepleiere og teller til sammen 27 stillinger.

• Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst, og 
noen kommer fra Helse Vest. Søknad sendes 
gjennom fastlege, nevrolog eller sykehus, og 
vurderes av RKE (Regional koordinerende enhet) 
eller av Eiksåsen selv. 

Å beholde den gode «hjemmefølelsen» og unngå institusjonspreg 
var viktig i flytteprosessen fra Østerås til nye lokaler i Lørenskog. 
(Foto: Lisbeth Michelsen)

PROGRESSIV MS
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MS er uventet utbredt blant innvandrere fra 
Iran og andre generasjon pakistanere. Også 
folk bosatt i Midt-Norge er mer utsatt.

Tekst: Silje Berggrav

– Hva som kan være årsakene til at akkurat disse 
befolkningsgruppene rammes mer, vet vi ikke noe 
sikkert om. Men vi tenker oss at det er snakk om 
vekselvirkninger mellom gener og miljø – at dette er 
grupper som er mer sårbare for miljøfaktorer i 
Norge, sier nevrolog Pål Berg-Hansen. 

Ved å kople informasjon fra flere regionale og 
nasjonale helseregistre har Berg-Hansen og med-
arbeidere utført den første landsdekkende undersø-
kelsen av MS-forekomst i Norge. De sammenliknet 
også sykdomsforløpet hos innvandrere fra ikke- 
vestlige land med etniske nordmenn og vestlige 
innvandrere, og så på forekomsten av MS blant de 
største innvandrer gruppene i Norge.

Studien viser at mer enn 10.000 mennesker lever 
med MS i Norge i dag (2 av 1000 innbyggere), og at 
sykdommen er like vanlig nord og sør i landet. MS 
er sjeldnere blant de fleste innvandrergruppene, men 
er uventet høy blant innvandrere fra Iran og andre 
generasjon pakistanere. 

– Blant førstegenerasjonsinnvandrerne er det iranere 
som utpeker seg. Dette gjenspeiler andre studier fra 
Canada og Sverige. For pakistanerne ser det ut til å 
være en sterk økning fra første- til andre generasjons-
innvandrere. Selv om vi ikke har studert dette 
direkte, er vårt inntrykk at forekomsten er høy også 

blant afrikanske barn. Dette er en relativt ung 
befolkning, og vi forventer en enda høyere 
 forekomst når denne gruppen når 30-årsalder, sier 
nevrolog Pål Berg-Hansen. 

Mer sårbare for miljøfaktorer?
MS er en relativt sjelden sykdom i Midtøsten, Afrika 
og Asia. Fra før er det kjent at innvandrere som 
flytter fra land med lav forekomst av MS, til land 
med høy forekomst, har høyere risiko for å utvikle 
sykdommen. Studier fra Nord-Amerika har også vist 
etniske forskjeller i hvordan sykdommen utvikler 
seg. Berg-Hansen har tidligere påvist at ikke-vestlige 
innvandrere også rammes hardere og i yngre alder 
enn etniske nordmenn. Han mener studien ikke gir 
noen holdepunkter for å tro at miljøfaktorer spiller 
en viktigere rolle enn gener.

– Vi vet fra før at begge har en betydning. Hvordan 
miljø og gener virker sammen, vet vi mindre om. 
Men det kan se ut som at for noen innvandrergrup-
per betyr miljø mer for enn andre. Det kan for 
eksempel henge sammen med lavere nivåer av 
D-vitamin, at de beskytter seg mer mot sol og ikke 
inntar like mye vitamin D gjennom kosten eller via 
tilskudd, sier Berg-Hansen.  

Nevrologen mener den nye kunnskapen har 
 betydning på flere felt.

– Vi mener det er viktig å få en oversikt – særlig 
i Oslo, hvor vi har en stor innvandrerbefolkning – 
over hva vi kan forvente oss av helseutfordringer. 
Tidligere var man mindre oppmerksom på at folk 
fra Asia kunne få MS. Det er viktig å kjenne til at 

Pål Berg-Hansen har forsket på 
sykdomsforløpet hos innvandrere 
fra ikke-vestlige land sammenliknet 
med etniske nordmenn og vestlige 
innvandrere. (Foto: Privat)

Mest MS blant 
innvandrere fra Iran 
og Pakistan
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hvis disse gruppene først blir syke, kan de også bli 
sykere enn norske MS-pasienter. Som forebygging 
kan det være viktig å måle D-vitaminnivåer og gi 
kostholdsråd til de som kommer til landet, sier 
Berg-Hansen.  

Mer MS i Midt-Norge
Det er første gang forekomst av MS i hele landet er 
undersøkt ved ett og samme tidspunkt. Forsker-
teamet har hentet informasjon fra Nasjonalt MS- 
register og biobank, Oslo MS-register, Norsk 
pasientregister og Reseptregisteret. Studien bekrefter 
at Norge er et høyrisikoland for MS. Forskerne fant 
ingen sikker forskjell i forekomst av MS mellom 
nord og sør i Norge. Derimot fant man noe høyere 
forekomst av sykdommen i trøndelagsfylkene og 
Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

– Vi ville se om det var noen økning med bredde-
grad. Tidligere studier har vist at jo lenger unna 
ekvator man kommer, jo høyere forekomst av MS. 
I Norge finner vi ikke dette, derimot er forekomsten 
høyere i Midt-Norge, og blir lavere sørover og 
nordover, forteller Berg-Hansen. 

Han mener en mulig forklaring kan handle om 
forskjeller i kosthold. 

– Med lange vintre og lite sol-eksponering i nord, er 
man kanskje mer bevisst på å spise fisk og ta tran, 
som er gode kilder for D-vitamin, enn ellers i landet. 
Lengst i nord er det også flere samer, som vi vet har 

lavere risiko. Dette kan muligens forklare noe av 
forskjellene, men vi har ingen god forklaring på 
hvorfor forekomsten er høyest på midten, sier 
Berg-Hansen.

Mer MS enn tidligere?
Ifølge tidligere MS-anslag var forekomsten i Norge 
165/100.000, og ved årtusenskiftet var antallet 
MS-pasienter i Norge anslått til om lag 8.000. 
Berg-Hansen kan ikke si sikkert hvorfor antallet 
MS-pasienter i Norge har økt, men han har noen 
mulige forklaringer. 
– Våre tall er en god del høyere enn for noen få år 
siden. Det har nok vært en økning av forekomst 
jevnt og trutt, men det kan også handle om bedre 
kartleggingsmetoder, diagnostikk og at folk lever 
lenger med sykdommen. Dette kan igjen være en 
følge av bedre levevilkår generelt, bedre behandling 
av komplikasjoner og kanskje også mer effektive 
medisiner, sier nevrolog Pål Berg-Hansen. 

Referanser: 
Berg-Hansen P, Moen SM, Harbo HF, Celius 
EG (2014): High prevalence and no latitude gradient 
of multiple sclerosis in Norway. Mult 
Scler, 20 (13), 1780-2. PubMed 24603884

Berg-Hansen P, Moen SM, Sandvik L, Harbo 
HF, Bakken IJ, Stoltenberg C, Celius EG (2014): 
Prevalence of multiple sclerosis among immigrants in 
Norway. Mult Scler, 21 (6), 695-702. Pub-
Med 25344371

MS-forekomsten er uventet høy blant innvandrere fra Iran og andre generasjon pakistanere i Norge. Mindre sol-eksponering 
og lavere inntak av vitamin D kan være én forklaring, i samspill med genetiske faktorer. (Foto: iStock)
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Én av tre nordmenn rammes av skade eller sykdom i hjernen. 2015 er det europeiske 
hjerneåret, og professor Hanne F. Harbo, overlege og leder for Hjernerådet, mener det er 
på høy tid med en nasjonal plan for nevrologiske sykdommer. 

Tekst: Silje Berggrav

– Hjernen er menneskehetens aller 
viktigste ressurs, påpeker professor 
Hanne Harbo, overlege og leder for 
Hjernerådet. (Foto: UiO)

– Folk er ikke 
klar over omfanget 
av nevrologiske 
sykdommer

– Hvorfor trenger vi Hjerneåret?
– Én av tre nordmenn vil i løpet av livet få 
 nevrologiske lidelser eller sykdommer i hjernen. 
En tredjedel av de totale helsekostnader er knyttet til 
lidelser i hjernen og nervesystemet. Det er mer enn 
kreft, diabetes og hjerte-kar sykdommer samlet. Vi 
trenger å øke bevisstheten i befolkningen og ikke 
minst hos styrende myndigheter om omfanget og 
behovet for mer fokus på nevrologiske sykdommer 
generelt. Målet for Hjerneåret er å nå ut med 
folkeopplysning om hvordan man best tar vare på 
hjernen, å forbedre omsorg og behandling, og å 
styrke forskning på hjernesykdommer. Helse-
tilstanden i Norge og verden for øvrig endrer seg. 
Vi har i vår del av verden bedre økonomi, bedre 
forskning og behandling, som gjør at befolkningen 
generelt er friskere og lever lenger. En eldre befolk-
ning innebærer at det også er enda flere som får 
nevrologiske sykdommer. Folk er ikke helt klar over 
omfanget – at det rammer så bredt og i alle aldre, fra 
fødselsskader og cerebral parese til migrene, 
 Parkinson sykdom, MS, epilepsi og demens.  

– Hva har dere gjennomført så langt i år?
– Vi har gjennomført mange arrangementer med 
ulike typer foredrag og aktiviteter over hele landet. 
Vi har fått fremmet spørsmål til Stortingets spørre-
time og hatt mange medieoppslag. Men vi har 
kanskje enda ikke klart å nå de store gruppene. 
Derfor gjennomfører Hjernerådet nå en aksjon kalt 
Med hjertet for hjernen. Via Facebook og media skal 
vi forsøke å skape en grasrotbevegelse for å gi dette 
feltet et løft. Vårt mål er at det settes av ressurser til 
en plan for å håndtere utfordringene knyttet til 
hjernelidelser i Norge.  

– Hva koster det å gjennomføre et slikt år?
– Vi har ingen midler til dette arbeidet, annet enn at 
vi søkte og fikk et par hundre tusen til informasjons-
kampanjen fra Helsedirektoratet og Extrastiftelsen. 
Arbeidet drives av ildsjeler som er innvalgt i Hjerne-
rådet fra forskjellige nevrologiske organisasjoner. 
Vi gjør dette på frivillig basis, derfor blir vår innsats 
begrenset. Men da vi var i Brüssel i sommer og 
besøkte moderorganisasjonen vår, The European 
Brain Council, skjønte vi at vi ikke trenger å stå med 
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Med over 100 milliarder nerveceller er hjernen den mest komplekse strukturen vi kjenner i universet. 
Mange av de store hjerne sykdommene kjenner man ikke årsaken til. (Foto: iStock) 

lua i hånda. Det norske hjernerådet er nok blant de 
mest aktive paraplyorganisasjonene i Europa. 

– Hva har vært høydepunktet i Hjerneåret 
så langt?
– Vi har gjennomført mye spennende, men jeg tror 
høydepunktet gjenstår: avslutningen av hjerneåret, 

som markeres i Universitetets aula. Der skal nobel-
prisvinner Edvard Moser holde hoved innlegg. For 
oss er dette utrolig morsomt at vår nobelprisvinner 
prioriterer å støtte arbeidet vårt på denne måten. 
Vi jobber også for å få med toppledere fra alle 
 kategorier, fra regjering, storting og  kongehus. 
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– Under Arendalsuka stilte du i paneldebatt 
under tittelen: Hvem taper i prioriterings-
debatten? Hva kom dere fram til?
– MS er et veldig godt eksempel på en nevrologisk 
sykdom som tydeliggjør at vi må gjøre noen tøffe 
helsepolitiske valg. MS trekkes mye fram i 
 prioriteringsdebatten. Hvem skal få de dyre 
 medisinene? Er det damen på 75 med kreft, som 
kanskje kan leve litt lenger med en ny, dyr medisin, 
eller den 25 år gamle jenta som kan gå i 30 år til 
hvis hun får kostbare MS-medisiner? Potten er ikke 
uendelig, og vi må prioritere. Etter paneldebatten 
med helse- og omsorgspolitikere kom stats-
sekretæren til helseministeren spontant bort og sa at: 
«Dere gjør en bra jobb, vi lytter til det dere sier». 

– Hvorfor får lidelser som kreft og hjerte- 
karsykdommer mer oppmerksomhet enn 
hjernesykdommer, som rammer mange flere?
– Den ene forklaringen er at det vi kaller «blålys-
medisin» ofte får mer oppmerksomhet fordi 
 tilstander med utsikter til en snarlig død oppleves 
som mer dramatisk, som kreft og hjertesykdom. 
De kroniske nevrologiske sykdommene, der man 
kan ha stort tap av helse over tid, virker kanskje ikke 
like dramatiske. En annen forklaring er at organisa-
sjoner som Kreftforeningen har vært utrolig flinke til 
å skaffe oppmerksomhet om saken sin. Vi må prøve 
å bli like flinke. 

– Hvilken verdi har Hjerneåret for folk med MS?
– Det er flott at helsepolitikerne de senere årene har 
satset på kreft, hjertesykdommer, psykiatri og rus. 
Men nå er det på tide å satse på hjernesykdommer, 
siden det rammer så mange. Jeg opplever at 

 politikerne begynner å fange opp dette budskapet. 
MS-forbundet er en av våre store støttespillere. 
Andre gode medspillere er for eksempel foreningene 
for Parkinson, epilepsi, afasi, slagrammede, cerebral 
parese og ryggmargsskadde. Det står mange 
 organisasjoner bak, med til sammen rundt 50.000 
medlemmer. Målet for Hjernerådet er å samordne 
arbeidet så vi fremstår som en samlet gruppe, at vi 
ikke løper i ulike retninger. Sammen står vi sterkere.  

– Hvis du skulle ønske deg ett banebrytende 
funn om hjernen, hva skulle det være?
– Siden jeg jobber mye med MS, skulle jeg gjerne 
vite hvorfor og hvordan MS utvikles, slik at vi kan 
finne mer effektiv og målrettet behandling. Det 
hadde vært et kjempegjennombrudd. Det er det 
samme med sykdommer som Alzheimer og ALS, 
vi vet ikke hvorfor folk får det. Nevrologi et 
forskningsfelt som konkurrerer med kreft, hjerte og 
alle andre sykdommer om begrensede forsknings-
midler. Det finnes lite målrettede midler, men de 
som får forskningsmidler, har prosjekter av topp 
kvalitet. Jeg ønsker større satsing på hjerneforskning 
på alle nivåer i Norge. Vi må tørre å satse på ulike 
typer forskningsmiljøer. Moser-ekteparet er et godt 
eksempel på at det går an å bygge opp topp 
forskningsmiljøer med målrettet arbeid over tid. 
At de fikk Nobel-prisen på hjerneforskning i fjor, er 
fantastisk for hele det medisinske miljøet i Norge. 

Etter at dette intervjuet ble foretatt, ble det kjent at 
Hjernerådet for første gang har fått midler over 
statsbudsjettet i 2015. Disse skal benyttes til å ansette 
en generalsekretær i full stilling som vil videreutvikle 
Hjernerådets arbeid.

HJERNERÅDET

Hjernerådet har som formål å arbeide med saker 
av felles interesse for alle som har befatning med 
hjernesykdommer og/eller studier av hjernefunksjo-
ner. Hjernerådet driver opplysnings- og interesse-
politisk arbeid knyttet til funksjoner og sykdommer 
i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.

I 2015 arrangeres hjerneåret i Norge som en del av 
det europeiske hjerneåret (Year of the Brain). Det er 

20 år siden forrige gang Hjerneåret ble arrangert 
i Norge. Denne gangen arrangeres Hjerneåret i 
samarbeid mellom Norsk nevrologisk forening 
(NNF), Hjernerådet og Nansen Neuro science 
Network.

Hjernerådet oppfordrer alle til å støtte Med hjerte 
for hjernen-aksjonen ved å like, dele og følge 
aksjonen på Facebook. 
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Telefontjeneste gir raskere 
behandling av MS-attakk
Er det et nytt attakk, influensa eller noe helt annet? En egen «attakk-telefon»  
gir  MS-pasienter i Bergen en rask vurdering om de trenger attakkbehandling.

Tekst: Silje Berggrav

Utmattelse eller kraftløshet, balanseproblemer, 
synsforstyrrelser eller problemer med vannlatingen. 
Dette er bare noen av MS-symptomene som kan 
komme eller forverres ved et såkalt attakk. Hos 
80-90 prosent av alle med MS begynner sykdommen 
med et attakkvist forløp, og man kan ikke forutsi 
hvor ofte attakkene kommer. I Bergen gir en telefon-
linje nå tilgang til rask behandling for pasienter som 
er i tvil om hva som skjer.

– Vi gjennomførte to spørreundersøkelser i Helse 
Bergen, en blant pasienter ved nevrologisk poli-
klinikk og en blant helsepersonell i primærhelse-
tjenesten. Disse undersøkelsene avdekket blant 
annet at både primærhelsetjenesten og MS-pasienter 
var usikre på hvordan de skulle forholde seg ved et 
attakk, forteller Anne Britt Rundhovde Skår, MS- 
sykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS. 

Økt trygghet og forutsigbarhet
Undersøkelsen resulterte blant annet i etableringen 
av en attakktelefon tilknyttet Nevrologisk avdeling 
på Haukeland sykehus. Denne telefonen gir nå «en 
vei» inn i sykehuset til en rask vurdering om man 
trenger behandling for den aktuelle forverringen. 
Attakktelefonen er åpen alle hverdager på dagtid, 
og skal bare brukes ved spørsmål om mulig MS- 
attakk. Informasjon om attakktelefonen er formidlet 
til pasientene via den lokale MS-foreningen og med 
brev til aktuelle MS-pasienter, sammen med 
 informasjon om kjennetegn på et mulig MS-attakk. 

– I Bergen var det tidligere slik at noen tok kontakt 
med MS-sykepleier, noen med nevrolog og noen 
med fastlege hvis de mistenkte et attakk. Dette var 
forvirrende for både pasient, fastlege og nevrolog. 
Telefonen skaper trygghet og forutsigbarhet for 
pasientene, og er med på å gi et tydelig pasientforløp 
innad i sykehuset, sier Skår.

Luker ut infeksjoner
I tillegg til telefonlinjen har Helse Bergen utviklet et 
skjema i journalsystemet for bedre å kartlegge 
symptomer ved attakker. Er det snakk om nye, eller 
forverring av gamle symptomer? Har pasienten en 
infeksjon, og hvor lenge har attakket vart? 

– Vi prøver å luke ut de som er blitt verre fordi de 
har en infeksjon. Det er vanlig at MS-pasienter får 
mer symptomer når de har infeksjoner, som 
urinveis infeksjon, forkjølelse eller influensa, og noen 
kan mistolke det som et attakk. Men de fleste som 
ringer, har et reelt attakk, forteller MS-sykepleieren. 

Attakktelefonen blir besvart av en sykepleier som 
fyller ut attakkvurderingsskjema, nevrologisk 
bakvakt vurderer om pasienten skal legges inn for 
vurdering av behandling. I dag mottar attakk-
telefonen rundt 12-15 oppringninger i måneden. 
I snitt fører oppringningene til rundt ti innleggelser 
i måneden, og syv-åtte av disse får attakkbehandling. 

Anne Britt Rundhovde Skår forteller at de aller fleste 
tilbakemeldingene fra pasienter har vært gode. 
Enkelte har vært misfornøyd med at de i dag må 
innom akuttmottaket først, mens de tidligere kunne 
reise rett til poliklinikken. 

– Ikke alle ønsker behandling. Noen opplever 
ubehagelige bivirkninger av attakkbehandlingen, 
og velger ikke å få behandling for attakket. 

Attakktelefonen er en del av et attakkforløp der det 
også skal vurderes om pasientene trenger å endre 
sykdomsforebyggende behandling eller har bruk for 
rehabilitering, forteller Skår. 
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Frigjør ressurser
Hun kjenner ikke til at andre helseregioner vurderer 
lignende tilbud til MS-pasienter. 

– Enkelte andre sykehus bruker attakkvurderings-
skjemaet når pasienter ringer og forteller om 
 symptomer. Men foreløpig er det bare vi i Bergen 

som tilbyr en egen telefonlinje. For oss har det vært 
en god og arbeidsbesparende løsning. Det krever noe 
sykepleierressurser, men samtidig frigjør telefonen 
ressurser ved å skape et tydeligere forløp både for 
pasienter og for organiseringen på sykehuset, mener 
MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår.

I Bergen gir en telefonlinje nå tilgang til rask behandling for pasienter som er i tvil om de har et MS-attakk eller symptomer 
på noe annet. Hensikten er å sikre en rask vurdering om man trenger behandling. (Foto: iStock)

Doktorgrad om hvordan genvarianter 
kan øke risiko for MS
Ingvild Sørum Leikfoss disputerte i slutten av 
oktober for graden ph.d. (philosophiae doctor 
(ph.d.):  Molecular characterization of multiple sclerosis 
 susceptibility genes. Bestemte variasjoner i genet som 
koder for CLEC16A er forbundet med økt risiko for 
multippel sklerose (MS) og andre autoimmune 
sykdommer. Stipendiat Ingvild Sørum Leikfoss har 
sammen med kolleger ved Multippel sklerose -
forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus/
Universitetet i Oslo og samarbeidspartnere, 
 oppdaget at slike forandringer i den genetiske koden 
i CLEC16Akan påvirke uttrykket av CLEC16A selv 
og flere andre gener i immunceller. Dette gir 
 indikasjoner på hvordan sykdomsdisponerende 
varianter i den genetiske koden kan bidra til 
 bakenforliggende sykdomsmekanismer. I T-celler 

(en bestemt type immuncelle) har de  oppdaget at 
CLEC16A molekylet er lokalisert i en bestemt type 
transportvesikler som resirkulerer  molekyler tilbake 
til celleoverflaten, såkalte Rab4a+ endosomer. I en 
annen studie utført i T-celler viser Leikfoss og 
medarbeidere at genuttrykket til to MS- assosierte 
gener påvirkes av vitamin D, en miljøfaktor som ved 
for lave nivåer gir noe økt risiko for å utvikle MS. 
Arbeidet bidrar til å forklare hvordan gener og 
miljøfaktorer sammen påvirker sykdomsutvikling.

Andre som har avlagt doktorgrader innen MS-feltet 
i år, er Kjersti Træland Hanssen, Psykologisk 
 institutt, UiO og Pål Berg-Hansen ved Institutt for 
klinisk medisin, UiO (se egne saker tidligere 
i  rapporten).
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Antistoffer – proteiner som dannes 
av de hvite blodlegemene for at 
kroppen skal motstå skadelige 
fremmedstoffer, såkalte antigener 
(se ovenfor).

Attakk – nevrologiske symptomer 
(for eksempel lammelser, balanse svikt, 
dobbeltsyn, synstap eller nummen-
het) som varer mer enn 24 timer, og 
som skyldes forverring av MS.

Autoimmune sykdommer som 
diabetes, leddgikt eller MS, er 
sykdommer der kroppens immun-
system feilaktig oppfatter eget vev 
som fremmed, og derfor begynner 
å angripe det.

B- og T-celler - ulike typer hvite 
blodlegemer, en del av immun-
forsvaret.

Beta-interferoner kan modifisere 
spesielle funksjoner i kroppens 
immunsystem, og er derfor brukt 
til behandling av personer med MS. 
Rebif®, Avonex®, Betaferon® og 
Extavia® er beta-interferoner.

Biologiske legemidler ofte brukt 
om moderne legemidler som 
påvirker immunsystemet.

Bremsemedisiner er legemidler som 
bremser sykdomsforløpet ved å 
hindre attakk.

CNS står for sentralnervesystemet, 
som består av hjernen og rygg-
margen.

Demyelinisering betyr tap av 
myelin i den hvite substansen i 
sentral nervesystemet.

EDSS-skala brukes som vurderings-
verktøy for å måle funksjonssvikt 
ved MS. Skalaen deles i 0,5 poengs-
trinn fra 0 (ingen symptomer) til 10 
(død pga. MS).

Epstein Barr-virus – DNA-virus 
som hører til herpes-gruppen, 
infiserer de fleste mennesker, oftest 
uten særlige symptomer. Noen 
utvikler akutt halsesyke, med 
betydelig økt celledeling av B- 
lymfocytter og hvor blodbildet 
overfladisk sett kan ligne akutt 
leukemi. 

Fatigue er en tilstand preget av 
kronisk tretthet, energisvikt og 
utmattelse.

Gen er den grunnleggende enheten 
for arvelighet i levende organismer. 
Genene inneholder en kode som 
bestemmer hvordan kroppens 
proteiner settes sammen.

Hjernebark – den grå substansen 
som utgjør hjernens ytre lag, består 
av nerveceller.

Interferoner – signalstoffer som 
vanligvis produseres av kroppens 
egne celler, og som bidrar til at 
immunsystemet kan bekjempe 
infeksjoner. Ved MS brukes en type 
interferon – beta-interferon – som 
bremsemedisin (Avonex®, Betafe-
ron®, Rebif®, Extavia®).

Immunmodulerende 
 medikamenter, er legemidler som 
forsinker det naturlige forløpet av 
sykdommen ved å sette immun-
systemet i en mindre aggressiv 
tilstand og dermed redusere 
 betennelsesaktiviteten i hjernen.

Immunsystemet er forsvarssystemet 
som beskytter kroppen mot 
« fremmede inntrengere» som bakterier 
eller virus, parasitter eller sopp.

JCV: John Cunningham-viruset. 
Rundt halvparten av Norges 
 befolkning har det, og vanligvis har 
det ingen betydning for helsa vår. 
For de som behandles med bla. 

Tysabri, har det betydning fordi 
JC-viruset øker risikoen for PML.

Hjerneatrofi er et vanlig trekk ved 
mange nevrologiske tilstander, 
inkludert MS. Hjerneatrofi betyr 
skrumping av hjernen og skyldes at 
hjerneceller dør og delvis erstattes 
med støtte- og bindevev. Atrofien 
kan være generell og utbredt, hvilket 
betyr at hele hjernen har skrumpet, 
eller den kan være avgrenset (fokal) 
og rammer bare et mindre område 
av hjernen. Ved et generelt hjerne-
svinn vil således mange hjernefunk-
sjoner svekkes, mens fokalt hjerne-
svinn medfører tap av funksjoner 
som kontrolleres fra dette området 
av hjernen. Generelt hjernesvinn der 
begge hjernehalvdelene er skrumpet, 
kan føre til mental svekkelse og 
forstyrrelser av aktiviteter som styres 
av vår vilje.

Klinisk isolert syndrom, også kjent 
som CIS, er første kliniske tegn på 
ødelagt myelin ved et attakk og varer 
mer enn 24 timer. Personen kan 
oppleve synsproblemer og bli 
diagnostisert med synsnerve-
betennelse forårsaket av en enkelt 
lesjon. Personer med CIS vil ikke 
automatisk få diagnosen MS, siden 
de ikke oppfyller alle diagnostiske 
krav og det er ikke sikkert de vil 
utvikle MS.

Kognisjon er mentale prosesser 
forbundet med oppmerksomhet, 
persepsjon, tenkning, læring og hu-
kommelse.

Kognitive symptomer – Når 
sykdom eller skade i hjernen fører til 
reduksjon i et eller flere av de 
kognitive funksjonsområdene kaller 
vi det kognitive symptomer. 
 Eksempler på kognitive symptomer 
er langsomt tenketempo, 
konsentrasjons problemer, 
 hukommelsesvansker og vansker 

Ordliste
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med planlegging. Vi snakker først 
om kognitive symptomer når 
problemene varer over tid og 
funksjonene er betydelig redusert 
i forhold til det som forventes ut 
fra pasientens alder og tidligere 
 funksjonsnivå.

Kognitiv rehabilitering er en 
prosess der mennesker med sykdom/
skade i hjernen arbeider sammen 
med helsepersonell for å forbedre 
eller lette kognitive problemer. Målet 
er at pasienten skal fa innsikt i egne 
ressurser og utfordringer, samt øke 
sine forutsetninger for å mestre 
kognitive utfordringer i hverdagen. 
Kognitiv rehabilitering kan skje ved: 
1. Gjenopptrening (f.eks: taletrening 
for personer med talevansker etter 
hjerneslag) 2. Kompensering (f.eks: 
bruke notatbok for å huske avtaler) 
3. Gjøre tilpasninger som gjør det 
lettere å mestre hverdagen.

Lesjoner er skader i spesielle 
områder i hjernen der betennelse og 
demyelinisering har funnet sted.

Magnetisk resonanstomografi 
(MR) er en teknikk for å fremstille 
bilder av kroppsvev hos mennesker 
eller dyr. Teknologien er utledet fra 
prinsippet om atomers spesifikke 
egensvingetid og hvordan disse 
oppfører seg når de utsettes for 
radiobølger mens de er plassert i et 
kraftig magnetfelt. viktig ved 
diagnose og oppfølging av pasienter 
med MS.

Myelin består av lipider og 
 proteiner. Det er et fettholdig, 
isolerende lag rundt nervefibre.

Nerveceller (nevroner) – celler 
i nervesystemet. Friske nevroner kan 
lage og sende nervesignaler, som 
elektriske impulser.

Nevrolog – lege som er spesialist på 
sykdommer i nervesystemet.

Nevropsykologisk undersøkelse 
– en undersøkelse av hjernen på 
funksjonsnivå. Består vanligvis av 
samtale, tester/oppgaver og selv-
rapporteringsskjema. Nevropsykolog 
tolker resultatene og vurderer om det 
foreligger en funksjonsforstyrrelse i 
hjernen. Det vurderes også om det 
foreligger atferdsendring eller 
psykiske helseplager.

Plakk – et område i hjernen eller 
ryggmargen som er skadet av 
betennelse ved MS.

Progressiv multifokal leukoence-
falopati (PML) – en virusinfeksjon 
i hjernen som kan være dødelig. 
Vanlige symptomer på PML er 
muskelsvakhet, talevansker, psykiske 
forandringer, gangvansker, nedsatt 
følelse i huden og synsforstyrrelse. 
PML forårsakes av JC-virus (JCV). 
Den skyldes nesten alltid 
 reaktivering av latent JCV i 
 forbindelse med immunsuppres-
siv behandling, steroider, mono-
klonale antistoffer: rituximab, 
natalizumab, infliximab, mfl. 

PPMS er den primærprogressive 
typen av MS. Denne formen 
rammer bare 10 prosent av alle 
MS-pasienter. Progresjonen er jevn 
fra starten av. Symptomene forverres 
progressivt og graden av uførhet 
øker.

Relaps er et annet ord for attakk 
eller «schub», og er en episode med 
akutte forverringer av MS- 
symptomer som varer mer enn 
24 timer.

Remisjon er en definitiv bedring 
av symptomene. Den kan være 
 fullstendig eller ufullstendig.

Remyelinisering vil si  gjenoppretting 
av myelin som var ødelagt.

Reseptorer: i den vanligste forstand 
proteinmolekyler. De har en kjemisk 
struktur som gjør at de spesifikt 
binder spesielle signalmolekyler 
(hormoner, transmittersubstanser, 
antigener m.m.). Som en hovedregel 
har hver av organismens tallrike 
signalmolekyler sin spesielle reseptor 
eller sine spesielle reseptorer. Når 
signalmolekylet binder seg til sin 
reseptor, forandrer denne form og 
derved sine strukturelle og kjemiske 
egenskaper. 

RRMS er den relapserende- 
remitterende formen av MS. Kalles 
ofte attakkvis MS. Mer enn 80 
prosent av MS-pasientene har 
RRMS fra starten av.

Spinalvæske: fargeløs, vannklar 
væske som fyller rommet mellom de 
to hjerne-ryggmargshinnene, 
hjerneventriklene og ryggmargs-
kanalen, slik at hele sentralnerve-
systemet er omgitt av væske. Spinal-
væsken regulerer trykket i kraniet, 
den beskytter hjernevevet, og den 
har også avgjørende betydning for 
stoffskiftet og blodomløpet i 
hjernen.

SPMS er det sekundærprogressive 
forløpet av MS, en mer framskreden 
form av sykdommen. Den er ansett 
som det andre stadiet av sykdommen 
for mer enn 40 prosent av pasientene 
som i første omgang lider av RRMS, 
og kjennetegnes av at uførheten og 
symptomene forverres kontinuerlig.

Sårbarhetsgen – et gen som dispo-
nerer for eller gir noe høyere risiko 
for sykdom. 

Kilder: 
Schering, Trygve Holmøy, MS-forbundet, 
Store Norske Leksikon, Wikipedia
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– MS-forbundet er en interesse-
organisasjon. I høst har vi løpt dørene ned 
hos helsepolitikerne på Stortinget.

Tekst og foto: Olav Førde

Det sier generalsekretær i MS-forbundet, Mona 
Enstad. Den store saken har vært etablering av et 
landsdekkende tilbud om autolog stamcelle-
transplantasjon i Norge.

Haukeland universitetssykehus trenger 19 millioner 
i fem år for å behandle 25 pasienter årlig. 

– De pengene finnes ikke i dag, og vi ser det som en 
viktig oppgave å bidra til at pengene kommer, sier 
Enstad.

Sammen med fagfolk og styremedlemmer har hun 
hatt møter med helsepolitikere på Stortinget og i 
Helsedepartementet.

–  Vi møter velvilje og interesse begge steder, men 
ennå er det uvisst om det vil resultere i nye ressurser til 
økt behandling og forskning på Haukeland, sier hun. 

I skrivende stund kommer nyheten om at Arbeider-
partiet har satt av 20 millioner på sitt alternative 
statsbudsjett.

– Nå gjelder det å samle flertall for dette på 
 Stortinget. Jeg tror ikke at prosjektet lar seg stoppe 
nå, sier Enstad.

Hun har også møtt Helse- og omsorgskomitéen 
i høring. Her opplyste hun at over 50 norske 
MS- pasienter har reist til utlandet for å ta 
 behandlingen, og at mange står på venteliste for 
transplantasjon ved utenlandske klinikker.

– Dette kan ikke fortsette, vi er nødt til å komme 
i gang med et utvidet, nasjonalt tilbud på Haukeland, 
sa hun til komitéen.

Behandlingsreiser – nok en gang
Enstad løftet også fram for komitéen ordningen med 
behandlingsreiser til utlandet.

– Her snakker vi om en av de grundigste saks-
behandlinger i Stortingets historie, sa Enstad, som 
viste til at det første gang ble foreslått en utvidelse 
av ordningen i 2004.

Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet, under høringen for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. (Foto: Olav Førde)

MS-forbundet:

Høy fart på Stortinget  
– Ap lover 20 millioner
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MS-forbundets styre 2014-2016: Første rekke fra venstre, Lars Ole 
Hammersland, Odda, (leder), Nina-Karin Laakso Søreng, Lillehammer, 
(styremedlem), Frode Hermansen, Orkladal, (styremedlem). Andre 
rekke fra venstre: Nina Kvernmo, Molde, (nestleder), Henriette Børke, 
Lillehammer, leder av ung-utvalget,  Jan Petter Myrvold, Romerike 
(vara), Kristin Skjønvoll, Drammen, (styremedlem), Gudrun Sofie 
Østhassel, Oslo, (vara). (Foto: Olav Førde)

MS-forbundets  samarbeidspartnere

Svært mange med MS har gode erfaringer med 
behandlingsopphold i varmt klima, og forskning 
understøtter dette. Kostnadene er ca 50 prosent 
lavere enn i Norge, opplyste Enstad.

– Det er nå på tide at Regjeringen kommer med 
saken til Stortinget, sa hun.

Handlingsplan for nevrologien
Enstad etterlyste også en handlingsplan for nevrolo-
gifeltet. En av tre nordmenn vil i løpet av livet få en 
skade eller sykdom i hjernen. 25 prosent av de totale 
helsekostnadene i Norge er knyttet til sykdom og 
skader i hjernen, opplyste hun.

– Det er behov for en handlingsplan for å styrke 
tilbudet til nevrologiske pasienter. Det er for stor 
forskjell mellom hva pasientenes behov er og hva 
tjenestene leverer, sa hun.

Medlemstallet 
stiger
MS-forbundet har i løpet av 2015 fått 500 
nye medlemmer, og medlemstallet har passert 
9000, fordelt på 47 lokalforeninger landet 
rundt. Alle som ønsker å støtte arbeidet for 
personer med MS, kan være medlem.

Meld deg inn via hjemmesiden, www.ms.no, 
eller ring 22 47 79 90.

Les mer om MS-forbundet på våre 
 hjemmesider.
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Vi setter fokus på 
progressiv MS!
Målet er å samle inn kr. 500.000,- til forskningsprosjekter 
i regi av MSIF og The International Progressiv MS Alliance

Det fi nnes ingen bremsemedisin for progressiv MS, kun fore-
byggende rehabilitering og symptombehandling er tilgjengelig. 

Mer enn 50 % av alle med MS har primær eller 
sekundær progressiv MS.

I 2012 etablerte MS-organisasjonene i Canada, Italia, 
Nederland, Storbritannia og USA sammen med det internasjonale 
MS-forbundet (MSIF), ”Th e Progressive MS Alliance”.

De hadde et mål: 
Å få fart på utviklingen for behandling av progressiv MS. 

Nevrologer over hele verden ble invitert til å komme med forslag 
til prosjekter. 22 prosjekter er godkjent og satt i gang.
Kostnadene for prosjektgjennomføring i perioden 2013 til 2019 
er ca. 200 millioner kroner – 1,5 millioner per prosjekt per år.

MS-organisasjoner over hele verden vil være med 
å bidra med store og små beløp. 

Nå er det vår tur!

Din gave kan settes inn på nasjonal forskningskonto, 
kontonr.: 7038.09.25778

For mer informasjon: www.progressivemsalliance.org

Tollbugata 35, 0157 Oslo
Telefon 22 47 79 90
epost@ms.no - www.ms.no

Medlemstallet øker – passerer 9000!
MS-forbundets vervekampanje fortsetter. Målet er 10.000 medlemmer.

MS-forbundet hadde ved årsskiftet 2014/2015 
om lag 8 500 medlemmer. Nå har vi passert 9000, 
og målet for 2016 er 10.000 medlemmer.

Ditt medlemskap er viktig for MS-forbundet og for 
våre 47 lokalforeninger rundt om i landet.

Nye medlemmer gir lokalforeningen større inntekter 
og mulighet til å øke aktiviteten. 

Utvid familiemedlemskapet gratis!
Det er kommet nye regler for beregning av stats-
støtte. Det gir oss mulighet for å registrere alle som 
bor på samme adresse som medlemmer. Dersom du 
har et familiemedlemskap, men ikke har registrert 
alle i familien som medlemmer, kan du gjøre det nå 
– uten ekstra kostnad.

Flere medlemmer gir MS-forbundet økt statsstøtte 
og større mulighet til å drive påvirkningsarbeid.

Jo flere vi er, desto sterkere står vi når vi tar opp 
viktige saker med politikere og helsebyråkrater.

For din familie betyr det at dere har blitt ekstra gode 
støttespillere uten å betale mer i kontingent.

Gå inn på www.ms.no og registrer familien din eller 
ring oss på tlf.: 22 47 79 90.

Sammen blir vi sterkere!

Tollbugata 35, 0157 Oslo
Telefon 22 47 79 90

epost@ms.no - www.ms.no
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