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Se mot Sverige!
Det er en vanlig oppfatning at svensker er mer 
autoritetstro enn oss. I Sverige er det ordning och 
reda. I Sverige følger man reglene.

I dag kan MS-rapporten avsløre at slik er det ikke 
– i hvert fall ikke når det gjelder MS-behandling.

Stamcelletransplantasjon (HSCT) er ennå ingen 
etablert MS-behandling. Likevel har man i Sverige, 
med svært godt resultat, transplantert over 70 
personer siden 2004, og over 20 det siste året.  
Det er flest i verden, sett i forhold til folketallet.

Et annet eksempel er kreftmedisinen Mabthera 
(Rituximab), som ikke er godkjent for MS. Likevel 
har svenske leger i flere år brukt den i MS- 
behandlingen. Medisinen er billig og resultatene 
så gode at opp mot tusen svenske MS-pasienter 
bruker den i dag. 

Dette er imot alle retningslinjer, men det er uetisk 
å la være, sier nevrologene i Umeå til MS-rapporten.

Klarsignal for stamcelletransplantasjon
Hva så med oss? Jo, vi kommer etter. Det er en glede 
å kunne fortelle i MS-rapporten at et landsdekkende 
tilbud om stamcelletransplantasjon (HSCT) ved MS 
nå er etablert på Haukeland universitetssykehus 
i Bergen.

Kompetansetjenesten der skal plukke ut de som 
kommer inn under kriteriene for HSCT. Så vil 
hematologene på Haukeland ta seg av selve 
 behandlingen. Det er allerede kommet inn 
 henvisninger fra alle deler av landet.

HSCT er ikke en behandling for alle. Men det er 
viktig at tilbudet ligger klart for dem det gjelder. 
MS-forbundet vil takke MS-pasienter som har satt 
fokus på denne behandlingen gjennom å stå fram i 
aviser og på TV, og via blogger og Facebook-grupper 
på nettet.

Kapasitet og økonomi kan begrense tilbudet. Nå blir 
det vår oppgave i MS-forbundet å presse på for å 
skaffe midler, slik at alle som kvalifiserer for 
 behandlingen, vil få den.

De nye medisinene – ett år etter
Det er gått ett år siden vi fikk den første tabletten 
og syv måneder siden vi fikk den andre inn blant 
sprøytene i førstelinjebehandlingen. I dag er tablet-
tene tatt i bruk av over 1200 personer med attakkvis 
MS i Norge. MS-forbundet får tilbakemeldinger om 
at hverdagen blir enklere med pillene.

Det er også ett år siden en ny infusjonsbehandling 
ble tatt i bruk. Rapportene så langt er svært gode. 
Du kan lese om nevrologenes erfaringer i denne 
utgaven av MS-rapporten. Det blir stadig bedre 
muligheter for å skreddersy MS-behandlingen. 
Samtidig øker kravene til nevrologenes kompetanse.

Spinalpunksjon og fettsyrer
Fortsatt er det slik at vi mangler effektive medisiner 
for alle som har progressiv MS. Et initiativ til å 
samle gode MS-forskere verden over for å rette på 
dette, støttes av MS-forbundet. I 2015 har vi satt oss 
som mål å samle inn 500.000 kroner til dette 
initiativet.

Men uten at personer med MS stiller opp for 
forskningen, kommer vi ingen vei. I rapporten kan 
du lese hvordan norske MS-pasienter frivillig 
utsetter seg for gjentatte punkteringer av rygg-
margen, månedlige MR-undersøkelser og daglig 
gulping av fettsyrer. Alt for å hjelpe forskerne til 
å komme nærmere en løsning på MS-gåten. 

Og så har vi nok en glad-melding til slutt: MS- 
Senteret Hakadal har sikret driften i 10 år fremover!

God lesning!

Styreleder Lars Ole Hammersland
(Foto: Olav Førde)
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Forventning, håp og 
utålmodighet
I februar arrangerte Dagens Medisin et møte med 
tittelen «Oralt paradigmeskifte i MS-behandlingen». 
Paradigmeskifte betyr en helt ny måte å tenke på. På 
mange måter tror jeg det er riktig at vi opplever et 
paradigmeskifte i vår tilnærming til MS. At vi har 
fått mulighet til tablettbehandling er bare ett – og 
kanskje heller ikke det viktigste – bidraget til dette.

Da jeg studerte medisin på slutten av åttitallet, 
foreleste en nevroradiolog at «MS er en diagnose 
som ikke kan stilles sent nok». I dag mener de fleste 
MS-nevrologer at det er viktig å starte behandlingen 
tidlig. Årsaken er selvsagt at vi har fått en rekke 
medisiner med effekt på sykdomsforløpet ved 
attakkvis (relapsing-remitting) MS. Denne 
 utviklingen går stadig raskere. Vi har i løpet av de 
siste årene fått Lemtrada som et alternativ til Tysabri 
og Gilenya, og Tecfidera, Aubagio og Gilenya som 
alternativer til sprøytebehandlingen. Selv om disse 
medisinene ofte kalles bremsemedisiner, opplever vi 
at de fører til at sykdomsaktiviteten stopper helt hos 
mange pasienter som tidligere hadde alvorlige 
attakker og mange nye flekker på MR-bildene. 
Derfor snakkes det ofte om «freedom of disease 
activity» som et realistisk mål for MS-behandlingen. 

Stamcellebehandling
Noen bruker enda større ord. De svenske nevrolog-
ene Jan Fagius og Joachim Burman har spilt en stor 
rolle for å ta i bruk beinmargstransplantasjon 
(stamcellebehandling) mot MS i Sverige. De stiller 
spørsmålet: «Kan MS helbredes»? Årsaken til dette er 
at de har fulgt enkelte pasienter i opptil 10 år, uten 
at de har hatt nye attakker, nye flekker på MR eller 
økende invaliditet – og uten at de hadde mottatt 
noen annen bremsemedisin. Dette er svært lovende 
resultater, men vi må huske på at vi foreløpig har 
langtidsdata fra få pasienter og at vi mangler en 

studie som sammenligner beinmargstransplantasjon 
med annen behandling. Om lag 65 svenske og sju 
norske MS-pasienter er nå behandlet i Sverige med 
beinmargstransplantasjon. Totalt har rundt 20 
norske MS-pasienter tatt behandlingen i utlandet.

Enda flere norske MS-pasienter er utålmodige. 
Det er jeg også. Da jeg skrev en tilsvarende artikkel 
i MS-rapporten i fjor, skrev jeg at jeg håpet at vi ville 
få et slikt behandlingstilbud på plass i løpet av 2014. 
Dette ser ut til å ha lyktes, og pasienter med 
 attakkvis MS som fortsetter å ha attakker til tross for 
best mulig konvensjonell behandling, kan nå 
henvises til Kompetansetjenesten for MS ved 
Haukeland universitetssykehus for vurdering av 
beinmargstransplantasjon. Riktignok er det fortsatt 
skjær i sjøen: Vi vet ikke hvor mange pasienter som 
bør få slik behandling – det trengs mer forskning for 
å avklare hvem som er best tjent med beinmargs-
transplantasjon. Dersom det blir mange, må de 
hematologiske avdelingene som utfører 
 behandlingen, få økte ressurser. 

Medbestemmelse
Prioriteringsutvalget for helsetjenesten har pekt på 
MS som en sykdom som bør prioriteres høyere i 
helsevesenet, fordi den stjeler mange gode leveår fra 
de som blir rammet. Vi som arbeider med MS, er 
selvsagt helt enige i dette. Helseminister Bent Høie 
understreker i sine kommentarer til rapporten at 
valg av behandling og utredning i sterkere grad må 
gjøres i samråd med pasientene. Dette er jeg helt 
enig med ham i. De mest effektive behandlings-
formene ved MS, enten det er etablert behandling 
som Gilenya, Tecfidera, Tysabri og Lemtrada, eller 
mindre etablert og dokumentert behandling som 
beinmargstransplantasjon, innebærer en viss risiko. 
Denne risikoen må veies mot utsikten til gevinst. 

Trygve Holmøy, overlege og professor, 
Akershus universitetssykehus  

(Foto: Privat)
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Ulike pasienter – og sannsynligvis også leger - vil 
vekte risiko og utsikt til gevinst ulikt. Dette henger 
nok sammen med vår personlighet. Noen orker ikke 
tanken på å leve med en liten risiko for en alvorlig 
bivirkning, mens andre synes dette er akseptabelt 
dersom behandlingen har stor effekt på sykdommen. 
Enkelte pasienter ønsker kanskje ikke å gå inn i en 
slik problemstilling overhodet, og vil overlate valget 
til nevrologen. Det er fullt forståelig at pasienter 
som nettopp har fått en alvorlig diagnose, ønsker 
å overlate valg av behandling til legen. Andre har 
imidlertid klare og velbegrunnete synspunkter på 
egen behandling. Slike synspunkter kan gå på tvers 
av offisielle retningslinjer. Mitt håp for 2015 er at 
pasientens rett til å være med å treffe avgjørelser om 
egen behandling blir styrket og klarere definert. 
I hvilken grad skal retten til medbestemmelse 
 begrenses av samfunnets behov for å begrense 
utgiftene i helsevesenet, i hvilken grad skal den 
begrenses av krav til dokumentert effekt og risiko, 
og i hvilken grad skal den begrenses av offisielle 
retningslinjer for behandling? 

Bidrag til forskningen 
De som har fulgt med i MS-feltet noen år, vil ha fått 
med seg mange rapporter om gjennombrudd i 
forskningen. Dessverre er det ofte en lang vei fra det 
forskerne oppfatter som gjennombrudd, til det 
pasientene opplever. Utviklingen av nye og bedre 
behandlingsmuligheter viser imidlertid at forskning 
nytter. Dette nummeret av MS-rapporten illustrerer 
at det skjer mye spennende innen norsk og 
 internasjonal MS-forskning. Vi lærer mer om 
 årsakene til MS og om hva som kan påvirke 
 sykdomsforløpet. Nye behandlingsformer testes ut 
for progressiv MS. Fortsatt er det imidlertid mange 
brikker som ikke er på plass. Dette krever økt 
innsats fra mange ulike fagmiljøer. Som det ganske 
riktig påpekes i denne utgaven, gir mange norske 
MS-pasienter et uvurderlig bidrag til forskningen, 
fra gjentatte spinalpunksjoner til utfylling av 
 spørreskjemaer. MS-forskningen ville stoppet uten 
deres bidrag.

Svenske nevrologer har spilt en stor rolle i å bruke beinmargstransplantasjon (stamcellebehandling) mot MS. 
Resultatene er lovende, men vi har få langtidsdata. (foto: iStock)
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– Dette kan kurere MS, 
nå må vi ut og bevise det
– Ni av ti får ikke flere attakk, og 68 prosent er helt uten sykdomsaktivitet. 
Dette er en potensielt helbredende MS-behandling!

Tekst: Olav Førde

Det sier nevrolog og overlege ved Akademiska 
universitetssjukhuset i Uppsala, Joachim Burman, 
til MS-rapporten. Han har ledet en studie i Sverige 
der 48 MS-pasienter er fulgt gjennomsnittlig i fire 
år etter en beinmargstransplantasjon (HSCT). 
83 prosent av pasientene i studien hadde attakkvis 
MS (RRMS).

Resultatene viser at 87 prosent nå er uten attakker, 
85 prosent er uten nye flekker på MR og 77 prosent 
har ikke hatt økende invaliditet.

– Slår man dette sammen, ser vi at 68 prosent er helt 
uten sykdomsaktivitet. En av pasientene har ikke hatt 
symptomer på 10 år. Ingen annen MS-behandling 
har så god effekt på attakkvis MS, sier Burman.

Stor studie i gang
Men det gjenstår å bevise effekten i en større fase 
III-studie. En slik studie er i gang, den såkalte 
MIST-studien (Multiple Sclerosis International 
Stem Cell Transplant Trial), ledet av dr. Richard 
Burt i Chicago. Her blir HSCT for attakkvis MS 
sammenlignet med Tysabri, en av de mest effektive 
bremsemedisinene.

STAMCELLER

– For en tredjedel av de som får MS i dag, vil HSCT være den beste behandlingen, sier nevrolog ved Akademiska universitetssjukhuset 
i Uppsala, Joachim Burman. (Foto: Olav Førde)
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HSCT er en medisinsk behandling der man bruker pasientens egne stamceller som høstes fra beinmargen via blodet og tilbakeføres 
etter at cellegiftbehandling har brutt ned kroppens immunforsvar. Denne behandlingsformen brukes ved mange autoimmune 
 sykdommer, og har lenge blitt brukt ved noen former for kreft. (Foto: iStock)

Burman rekrutterer MS-pasienter til studien, men 
ytterligere 30-40 pasienter må inn før den blir stor 
nok. Av logistiske årsaker kan han ikke ta inn norske 
pasienter. Resultater fra studien kan tidligst ventes 
om fire år.

Noe over 70 personer har fått HSCT i Sverige siden 
2004, om lag 20 av dem det siste året. Burman 
ønsker å behandle flere.

– For en tredjedel av de som får MS i dag, vil HSCT 
være den beste behandlingen, sier han.

I Sverige vil det si rundt 300 personer, i Norge 
om lag halvparten. Så mange er det ikke mulig å 
 behandle i dag, mener Burman. Han vil øke antallet 
langsomt, og kanskje behandle 30 neste år og 40 
i 2016.

I Norge er totalt tre pasienter behandlet, alle på 
Haukeland universitetssykehus. Et nasjonalt tilbud 
hos oss vil omfatte rundt fem personer det første 
året. (Se egen sak)

Virker best mot attakkvis MS
HSCT virker best mot attakkvis MS. Resultatene 
er ikke så gode for primær eller sekundær progressiv 
MS. Her fortsetter utviklingen av invaliditet for 
flertallet av pasientene. Behandlingen stopper 
betennelsen som er til stede ved attakkvis MS. 

Ved progressiv MS er det andre, ennå ukjente 
mekanismer som driver sykdomsutviklingen, 
opplyser Burman. 

De svenske retningslinjene angir at HSCT kan 
brukes mot aggressiv, attakkvis MS som ikke kan 
kontrolleres med godkjente bremsemedisiner. 
En årsak til at HSCT ikke er mer utbredt, er frykten 
for dødsfall under behandlingen. Når immun-
forsvaret ligger nede etter cellegiftbehandlingen, blir 
pasienten isolert i sju til 10 dager for å redusere 
risikoen for infeksjoner. 

Det er risiko for komplikasjoner ved alle MS- 
behandlinger, mener Burman. Ved HSCT kan 
komplikasjonene komme umiddelbart, ved annen 
MS -behandling kan de ligge lenger fram i tid. 

KORT OM HSCT VED MS 

HSCT = Hematopoietisk stamcelletransplantasjon 
• Beinmargen stimuleres til å tømme blod

stamceller ut i blodet
• Blodstamcellene høstes, renses og fryses ned
• Immunsystemet slås ut med cellegift
• Noen sykehus bruker mellomdosebehandling 

(BEAM), andre gir lavdosebehandling 
 (cyklofosfamid)

• Pasienten isoleres i 710 dager for å hindre 
infeksjoner

• Pasienten får blodstamcellene tilbake via 
blodårene 

• Cellene søker seg til beinmargen der et nytt 
immunforsvar bygges opp, forhåpentligvis uten 
den «programmeringsfeilen» som forårsaker MS

• Nevrologene henviser pasienter, hematologene 
står for selve behandlingen

Se også:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24554104
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS01406736%2812%29617693/abstract
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS01406736%2812%29617681/abstract
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Lars Bø har fått klarsignal. Nå kan han 
henvise norske MS-pasienter fra hele landet 
til stamcelletransplantasjon på Haukeland.

Tekst og foto: Olav Førde 

Nevrolog og professor Lars Bø leder Nasjonal 
kompetansetjeneste for MS i Bergen. Han opplyser 
til MS-rapporten at han nå har fått skriftlig klar-
signal fra hematologisk seksjon ved Haukeland 
universitetssykehus til å henvise MS-pasienter dit for 
stamcelletransplantasjon.

Henvisninger fra hele landet
Bø har mottatt henvisninger fra sykehus over hele 
landet. En referansegruppe vil gå gjennom dem og 
plukke ut de pasientene som oppfyller inklusjons-
kriteriene. 

Disse vil så bli henvist videre til hematologisk 
avdeling på Haukeland. Det er uklart når hemato-
logene kan starte behandling på den første MS- 
pasienten. Dette vil blant annet avhenge av hvor 
mange kreftpasienter som trenger behandlingen på 
Haukeland til enhver tid, opplyser Bø.

Hematologene har anslått at om lag fem MS -pasienter 
kan få behandlingen på Haukeland det første året.

STAMCELLER

Lav risiko
Av de om lag 70 som har fått HSCT i Sverige, er 
ingen døde. Bivirkningene har vært små og enkle å 
behandle. Åtte har fått helvetesild (herpes zoster) 
og fire har fått stoffskiftesykdom.

– Risikoen finnes, men den er betydelig lavere i dag 
med bedre tilpasset cellegiftbehandling enn for 
10-15 år siden, sier Burman.

I Uppsala bruker man nå lavdose-behandling 
(cyklofosfamid), som bare slår ut deler av immun-
systemet. Dette reduserer dødsrisikoen ytterligere, 
opplyser Burman, som anslår risikoen til å ligge 
under en halv prosent.

– Har dere ikke for små tall i Sverige til å uttale dere 
sikkert om risiko og effekt?

– Tallene er små, og holder vi på lenge nok, vil det 
komme dødsfall. Men denne behandlingen er ikke 
mer risikabel enn de nyeste, godkjente MS- 
medisinene, sier Burman.

Burman: – HSCT Bedre enn Lemtrada
HSCT sammenliknes gjerne med Lemtrada, som 
i dag regnes for å være den mest effektive av bremse-
medisinene. Lemtrada er godkjent som førstelinje-
behandling for MS, men i praksis er den andrelinje-
behandling i Norge.

Våre resultater viser at HSCT er en mer effektiv 
behandling enn Lemtrada, sier Burman.

– Nye behandlingsdata fra Sverige indikerer en god, langvarig, 
og kanskje permanent effekt av slik behandling hos mange 
i denne gruppen. Derfor er vi glad for at tilbudet nå er etablert 
i Norge, sier nevrolog Lars Bø.

Stamcelletransplantasjon ved MS

NYE MEDISINER

er i gang
Nasjonalt tilbud
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Undersak:

Mens HSCT i den svenske studien viser sykdoms-
frihet for 68 prosent av pasientene, viser Lemtrada 
sykdomsfrihet for 39 prosent (CARE MS1-studien) 
og 32 prosent (CARE MS2-studien) to år etter 
første behandling. I år tre steg disse tallene til 
henholdsvis 64 og 55 prosent (prof. Havrdova, 
ECTRIMS, Boston). 

For Lemtrada lå attakkraten på 0,14 og 0,23 i de to 
studiene, mens den lå på 0,03 for HSCT i den 
svenske studien.

Burman trekker også fram en studie i USA (Burt) 
som skal publiseres om kort tid. Den omfatter 150 
personer som har fått HSCT med lave doser cellegift 
(cyklofosfamid). Foreløpige resultater viser at 80 

prosent er attakkfrie. Det har ikke vært dødsfall i 
denne studien.

Celius: – Lemtrada bedre enn HSCT
Nevrolog og seksjonsoverlege ved Oslo universitets-
sykehus, Elisabeth Gulowsen Celius, mener at 
effekten ved Lemtrada er mer langvarig enn ved 
HSCT. Hun sier også at mange vil mene at svenske-
ne har hatt ren, skjær flaks som ikke har hatt dødsfall 
ved denne behandlingen. (Se egen sak på side 11)

I Uppsala har man gitt HSCT til seks barn under 18 
år som har hatt en aggressiv, attakkvis MS. De 
yngste har vært ned mot åtte år gamle.

– Vi har stor tro på dette. Kanskje har vi funnet en 
behandling som kan kurere MS, sier Burman.

– Hvis vi finner flere som oppfyller kriteriene, vil 
vi søke dem inn på andre sykehus i Norge som kan 
gjøre behandlingen, sier Bø.

Retningslinjer legges på nettet
De norske inklusjonskriteriene for HSCT vil bli lagt 
ut på kompetansetjenestens hjemmeside,  
www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/ms/
Sider/default.aspx. 

Kriteriene er omtrent som de svenske. Behandlingen 
har best effekt på personer med aggressiv, attakkvis 
sykdom. Behandlingen har dårligere effekt på 
progressiv MS, opplyser Bø.

I retningslinjene står det at pasientene må være 
yngre enn 45 år og må ha hatt MS i mindre enn seks 
år. Bø presiserer at dette er relative kriterier som må 
veies opp mot grad av sykdomsaktivitet.

– Stamcelletransplantasjon får nå en plass i MS- 
behandlingen hos undergruppen hvor alvorligheten 
av sykdomsforløpet gjør at en må akseptere en 
høyere risiko. Nye behandlingsdata fra Sverige 
indikerer en god, langvarig, og kanskje permanent 
effekt av slik behandling hos mange i denne 
 gruppen. Derfor er vi glad for at tilbudet nå er 
etablert i Norge, sier Bø.

«Mange vil mene at svenskene 
har hatt ren, skjær flaks.»

Elisabeth Gulowsen Celius

Samarbeid med Sverige
Lars Bø har vært i kontakt med Joachim Burman 
som har erfaring med HSCT i Sverige. De har hatt 
 samtaler om et nordisk samarbeid der man følger 
samme modell for registrering og oppfølging av 
pasienter. Kanskje kan det også bli samarbeid 
om  studier etter hvert.

Mangel på kapasitet kan begrense tilbudet. 
 Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir 
Micaelsen, vil løse dette ved å sette ned et 
behandlings basert forskningsprosjekt raskest mulig 
og sørge for særskilt finansiering.

Det sier helseminister Bent Høie (H) nei til. Han 
vil vente til helsemyndighetene har gjennomført en 
metodevurdering av denne behandlingen. Metode-
vurderingen er i gang, men kan ta mellom seks 
måneder og ett år. 

Ber om forskning
– Vi er veldig glad for at stamcelletransplantasjon for 
MS er kommet inn i rutinebehandlingen, sier Mona 
Enstad, generalsekretær i MS-forbundet.

Hun har i en høring for Stortingets helse- og  omsorgs- 
 komite bedt om at Regjeringen i revidert nasjonal-
budsjett for 2015 legger til rette for et forsknings-
prosjekt på stamcelletransplantasjon ved MS.
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Hun tok nattoget fra Kristiansand til Gardermoen. Her hørte hun Joachim Burmans tre 
kvarter lange foredrag om stamcelletransplantasjon. Så løp hun til stasjonen og satte seg 
på toget tilbake til Kristiansand.

Tekst: Olav Førde

– Det var verdt det. Jeg har bestemt meg, jeg går for 
transplantasjon.

Terese Paslawski Rødland (43) fikk attakkvis MS 
for fire år siden. Hun går nå på sin fjerde bremse-
medisin. Den første fikk hun influensalignende 
symptomer av. Legen sa det ville gå over, men det 
varte et år.

Den neste måtte hun ta med sprøyte hver dag. Etter 
hvert fikk hun problemer på innstikkstedene, harde 
klumper under huden.

Den tredje hadde for dårlig virkning. Den fjerde, 
en tablett, virket lovende, men så fikk hun et attakk. 
Totalt har hun hatt seks attakker på fire år. 

I dag føler Terese Rødland seg ganske bra, men hun 
har fatigue som kommer og går. Hun har nedsatt 
finmotorikk, kan stå stille og plutselig snuble. Noen 
ganger kjennes beina myke som spagetti.

Venter på henvisning
Et halvt års tid har hun gått og tenkt på HSCT. 
Hun er med i en Facebook-gruppe , «HSCT for 
MS, CIDP og andre autoimmune sykdommer». Her 
deltar personer med MS som lurer på om de skal ta 
behandlingen, og noen som har tatt den. I Moskva, 
i Israel, i India eller i Sverige. Terese vil helst ta den 
i Norge, og hun har bedt nevrologen henvise henne 

til Haukeland. Det har han ikke gjort, men han har 
hjulpet henne med å be om en «second opinion».

Hun venter fortsatt på svar. 

Terese har også søkt om å få HSCT i Uppsala. Blir 
det nei begge steder, reiser hun til Pirogov-s ykehuset 
i Moskva. Her har hun fått plass i mai 2017.

– Selv om jeg er ganske bra nå, så er jeg redd for 
å bli dårligere. Jeg bare håper jeg ikke får skader de 
neste to årene, sier hun.

Hvis hun ikke får behandlingen i Norge, vil hun ta 
opp lån på huset for å dekke utgiftene. Hjemme i 
Kristiansand har hun tre barn under tolv. Hun 
jobber fullt i Nordsjøen, og er redd helse-
godkjenningen ryker etter det siste attakket.

Hun er klar over at HSCT er en krevende 
 behandling, men hun er ikke redd. Hun tror ikke 
risikoen er så stor som noen nevrologer vil ha det til.

– Jeg tror det er viktig å tenke godt gjennom dette. 
Bruke tid på beslutningen. La det være en modnings-
prosess. Jeg er ganske bra nå, men ingen vet hvor 
lenge det varer. Jeg vil ikke sitte om ti år og angre 
på at jeg ikke tok skrittet. Jeg vet det er en tøff 
 behandling, men nå er jeg motivert for å ta den. 

– Jeg vil ikke 
vente til jeg 
blir dårligere

– Jeg vil ikke sitte om ti år og angre på at jeg ikke tok skrittet. 
Jeg vet det er en tøff behandling, men nå er jeg motivert  
for å ta den, sier Terese Paslawski Rødland. (Foto: privat)
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Ett år etter at tre nye MS-medisiner ble introdusert 
på det norske markedet – Aubagio, Tecfidera og 
Lemtrada – er nevrologer særlig oppløftet over 
erfaringene med bruk av sistnevnte. Lemtrada, som 
gis intravenøst, har vært beskrevet som en revolusjon 
innen MS-behandlingen. 65 pasienter i Norge har 
så langt fått legemiddelet, hvorav flere har hatt 
 betydelig effekt. 

Seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved 
Oslo universitetssykehus har lengst erfaring i Norge 
med bruk av Lemtrada, og har behandlet rundt 15 
pasienter så langt. 

– Gjennomgående opplever vi at behandlingen har 
en veldig tydelig, god og stabiliserende effekt. Det 
skal understrekes at ett år er kort tid, men vi ser 
MR-bilder med tilbakegang av lesjoner. Det er noe 
vi ellers ikke ser, sier Celius. 

– Data på Lemtrada tyder på at effekten er mer langvarig enn ved 
stamcellebehandling, sier seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen 

Celius ved Oslo universitetssykehus. (Foto: Olav Førde)

– Tryggere enn stamcellebehandling
Hun mener Lemtrada er et bedre alternativ enn 
stamcellebehandling, og sier data fremlagt fra det 
europeiske registeret tyder på at sykdommen kan 
aktivisere seg igjen fire-fem år etter HSCT. 

– Data på Lemtrada tyder på at effekten er mer 
langvarig enn ved stamcellebehandling, og risikoen 
tross alt mindre. HSCT i Sverige har så langt ikke 
hatt dødelighet – og det vil mange mene er ren og 
skjær flaks! Hvis man gir mindre intens kjemoterapi, 
er det færre komplikasjoner, men også dårligere 
effekt på sikt. Uansett er det en risiko. Perioden uten 
immunforsvar gjør at man kan få svært alvorlige 
infeksjoner som kan være fatale, påpeker Celius. 

Ser lite bivirkninger 
Hun viser til nyere materiale som opererer med én 
prosent dødelighet etter stamcellebehandling. 

– Lemtrada 
bedre og 
tryggere enn 
stamcelle-
behandling
– Lemtrada er et bedre alternativ enn 
stamcellebehandling. Det er også en 
tryggere  behandling ut fra det vi i dag vet, 
mener nevrolog Elisabeth Gulowsen Celius.

Tekst: Silje Berggrav
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NYE MEDISINER

Lemtrada har en risiko for andre autoimmune 
sykdommer som stoffskiftesykdom og nyresykdom på 
ca. 30 prosent. Når man tar bort røykerne i studiene, 
reduseres risikoen for bivirkninger med en tredjedel.

– Det store flertallet av disse bivirkningene vil være 
ganske greie å behandle. I studiene kontrollerte de 
pasientene hver tredje måned, og noen ting fikk 
utvikle seg før de ble diagnostisert. Nå kommer 
pasientene inn for kontroll en gang i måneden, og 
da kan det tenkes at vi kan fange opp og behandle 
bivirkninger tidligere. På mine pasienter har jeg sett 
relativt lite bivirkninger foreløpig. Noen har hatt litt 
utslett under infusjonen, men det har vært 
 uproblematisk, sier Celius.

Mer brukt i førstelinjebehandling? 
Nevrologen mener bivirkningene forklarer hvorfor 
legemiddelet i praksis er et andrelinjemedikament, 
selv om det er godkjent som førstelinjevalg – noe 
britiske National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) også nylig anbefalte. Produsenten 
av  Lemtrada, legemiddelselskapet Genzyme, la nylig 
fram fireårsdata som viser at etter fire år hadde 70 
prosent av pasientene god effekt, selv om de bare 
hadde hatt behandling i to år. Andre data viser 
stabilitet i mer enn åtte år hos over 80 prosent 
av pasientene.

– Dette skyldes sannsynligvis at Lemtrada gir en varig 
endring i T-cellene, i motsetning til HSCT som bare 
nullstiller, og hvor man tror at de kommer tilbake 
med de aggressive cellene etter noe tid, sier Celius.

På sikt tror hun Lemtrada vil bli brukt mer i 
 førstelinjebehandling, men mener flere studier er 
 nødvendig før man setter i gang med utstrakt bruk 
av Lemtrada tidlig i sykdomsforløpet. 

– Min vurdering er at Lemtrada bør forsøkes først 
ved svært aktiv eller aggressiv sykdom. Samtidig 
ønsker jeg at vi har muligheten for HSCT, fordi det 
alltid vil være noen som av ulike grunner ikke kan 
behandles med Lemtrada. Vi bør ha alternativet 
tilgjengelig, mener Celius.

Ordforklaringer:

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

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

FAKTA OM LEMTRADA 

Lemtrada ble lansert i november 2013, og ett år senere har 65 pasienter 
startet med behandling. Norge er med det i front i Norden; Danmark 
har 25 pasienter og Sverige 13.

Lemtrada er et såkalt monoklonalt antistoff, med en annen virknings
mekanisme enn andre MSmedisiner. Det gis intravenøst som to 
sykluser, en ved oppstart og en etter 12 måneder.

Legemiddelet rebalanserer immunsystemet ved å bryte fullstendig ned 
sirkulerende Tceller og Bceller, men har kun en forbigående innvirkning 
på andre immunceller. Dette betyr at immunovervåkning opprettholdes. 
En akutt antiinflammatorisk effekt etterfølges av en gradvis gjenvekst 
av både Tceller og Bceller som begynner kun uker etter behandling. 

Lemtrada, som gis intravenøst, har 
vært beskrevet som en revolusjon 
innen MS-behandlingen. 65 pasienter 
i Norge har så langt fått legemiddelet, 
hvorav flere har hatt betydelig effekt.
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Ikke bare lett med tablett
Tabletter i stedet for sprøyter var fjorårets gladnyhet for mange MS-pasienter. 
Men overgangen har ikke vært enkel for alle.

Ett år etter lansering i Norge har om lag 1250 
MS-pasienter tatt i bruk tablettmedisinene i første-
linjebehandlingen. Aubagio ble lansert i Norge 
i november i 2013. Om lag 470 pasienter bruker 
denne tabletten ett år etter lanseringen. Tecfidera ble 
lansert i Norge i mars 2014. Sju måneder senere er 
tabletten tatt i bruk av om lag 750 MS-pasienter. 

Elisabeth Gulowsen Celius er ikke ubetinget positiv 
til Tecfidera.

– I utgangspunktet kan det høres supert ut å ta 
tabletter i stedet for sprøyter. Problemet med 
Tecfidera er at den skal tas to ganger om dagen med 
tolv timers mellomrom og sammen med mat, ellers 
får man ofte bivirkninger. Blir det slurv, forsvinner 
effekten, forteller Celius.

Hun forteller at flere av hennes pasienter sliter med 
å huske å ta tabletter til riktig tid. I tillegg slutter 
rundt 10-15 prosent av pasientene med legemiddelet 
på grunn av bivirkninger som diaré og magekramper. 

– Noen få har også sluttet med Aubagio på grunn av 
bivirkninger, men den har vært enklere i bruk – én 
tablett om dagen er en fordel. Effektmessig er de to 

medisinene likeverdige. Tecfidera har solgt mest av 
de to og vært markedsført som mer effektiv, men det 
er det ikke dokumentasjon for, mener Celius. 

Flertallet bruker sprøyter
Fortsatt bruker flertallet av norske MS-pasienter 
sprøyter. Rundt 1760 personer får fortsatt sprøyte-
behandlinger, fordelt på fem medikamenter i første-
linjen. Drøyt 1800 personer får andrelinje-
behandling. To medikamenter tas som infusjon på 
sykehus (Lemtrada, Tysabri) og ett er i pilleform 
(Gilenya).

Det er noe over 10.000 personer med MS i Norge. 
Totalt rundt 4800 får bremsemedisiner (november 
2014). Tallene er anslag, basert på selskapenes salg 
til apotekene.

Førstelinje: Aubagio (pille) 450-475, Tecfidera 
(pille) 750, Avonex (sprøyte) 400, Copaxone 
(sprøyte) 850, Extavia (sprøyte) 150-170, Betaferon 
(sprøyte) 110-115, Rebif (sprøyte) 245.

Andrelinje: Tysabri (infusjon) 800, Gilenya (pille) 
920-950, Lemtrada (infusjon) 65.

Overgangen fra sprøyte til tabletter har ikke bare vært enkel. Flere sliter med å huske å ta tabletter til riktig tid. (Foto: Istockphoto).

13



Mot alle retningslinjer for MS-behandling 
har svenske leger i Umeå i flere år 
behandlet MS-pasienter med 
kreftmedisinen MabThera. – Uetisk 
å la være, mener nevrolog Anders 
Svenningsson.

Tekst: Silje Berggrav

MabThera koster en brøkdel av MS-legemiddelet 
Tysabri, men det er ikke hovedgrunnen til at leger 
ved Norrland Universitetssykehus i Umeå har gått 
over fra å bruke registrerte MS-medisiner til å prøve 
ut nye behandlingsformer. 

– Resultatene av MabThera er fantastisk bra. 
 Effekten på pasienter med attakkvis MS har vært 

klart bedre enn med den injeksjonsbehandlingen 
de hadde tidligere, og pasientene føler seg svært mye 
bedre. Det er ingen risiko å snakke om med Mab-
Thera sammenlignet med andre MS-behandlinger, 
og vi mener det ikke er etisk forsvarlig å gi 
 pasientene våre en dårligere behandling med flere 
bivirkninger og høyere pris bare fordi legemiddel-
selskapene ikke vil utvikle MabThera som MS- 
behandling, sier Anders Svenningsson, over-
lege ved Norrland Universitetssykehus.

Mellom 500 og 1000 svenske brukere
Virkestoffet i MabThera heter rituximab, og er et 
såkalt monoklonalt antistoff. Det har i flere år 
hovedsakelig vært brukt til å behandle visse typer av 
blodkreft (leukemi og lymfekreft), men også auto-
immune sykdommer som leddgikt. MabThera retter 

– Makten for å godkjenne et 
medikament for en spesiell 
sykdom ligger hos legemiddel-
industrien, og de opererer 
hundre prosent for økonomisk 
gevinst. Slik skal det være. Det 
som er galt, er at man som lege 
møter sterk skepsis hvis man 
prøver å operere utenfor 
systemet og i stedet ha hundre 
prosent fokus på pasientens 
beste, sier lege Anders 
Svenningsson. (Foto: Privat)

Rituximab vs Tysabri  
– hva er risikoen?

– Rituximab er verdens mest brukte 
biologiske legemiddel, og derfor vet vi mer 

om risiko enn ved vanlige MS-medisiner, 
hevder Anders Svenningsson.

Siden midten av 1990-tallet har injeksjoner med 
interferon-beta vært den vanligste behandlingen mot 
attakkvis MS. Når dette ikke kan stagge sykdommen, 
har man i hovedsak gitt Tysabri. Legemiddelets 
akilleshæl er at det i sjeldne tilfeller – for pasienter 
som har det såkalte JC-viruset i kroppen – kan føre 
til en dødelig virusinfeksjon i hjernen som kalles 
progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Blant 
rundt 130.000 Tysabri-behandlede MS- pasienter på 
verdensbasis er det rapportert 495 tilfeller av PML. 
PML-risiko ved Tysabri-behandling er svært lav, ca. 
1 til 10.000, hvis man ikke er bærer av JC-viruset.

Mener 
kreftmiddel  
er beste  
MS-medisin

Svenske leger trosser legemiddelindustrien med «billigbehandling»
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seg mot hvite blodceller eller immunceller, såkalte 
B-celler. Man antar at B-cellene kan bidra til å skade 
myelinlaget i MS, og MabThera reduserer antallet av 
disse cellene.

Svenningsson forteller at bruken av MabThera har 
økt betydelig i Sverige de siste årene, og anslår at 
mellom 500 og 1000 pasienter bruker legemiddelet 
i dag. I det meste av Sverige brukes MabThera som 
andre- og tredjelinjebehandling, men legene i Umeå 
tilbyr den også som førstelinjebehandling. 

– Den økte bruken ser jeg som et klart signal om at 
behandlingen fungerer veldig bra, og at pasientene 
er svært fornøyd. Pasienter rapporterer ofte at de 
ikke lenger tenker på at de har MS, fordi de i mange 
tilfeller ikke har symptomer som minner dem om 

det, og behandlingen glemmer de nesten mellom 
doseringene, forteller Svenningsson. 

Han trekker i første rekke fram effekt, men også 
færre bivirkninger og lavere risiko, enkelhet i bruk 
og lav pris som medikamentets fordeler.

– MabThera er definitivt mer effektiv enn alle 
injeksjonsbehandlinger, og ut fra svenske erfaringer 
mer effektiv enn Gilenya. Pasienter som har byttet 
fra Tysabri til Gilenya, får ofte tilbakefall av 
 sykdommen, noe vi aldri har sett med MabThera. 
Når jeg ser på attakker og MR-aktivitet blant våre 
pasienter, ser jeg ingen forskjell med Tysabri, men 
dette skal vi studere mer systematisk, sier den 
svenske legen. 

– Vi eksperimenterer ikke
Anders Svenningsson fremhever at han og kollegene 
ikke «eksperimenterer» med pasientene på en 
uansvarlig måte når de de bruker rituximab 
( MabThera) i MS.

– Hvis du ser på data fra leddgikt, er det vanskelig 
å finne noen alvorlig risiko overhodet med 
 rituximab, men helt sikkert kan man ikke snakke for 
MS, selvfølgelig. Risikoen for PML ved leddgikt er 
anslått til å være 1 til 30.000 pasienter. Personer 
med leddgikt er i tillegg eldre, har flere andre 

sykdommer, og blir alltid behandlet med andre 
immunsuppressive legemidler samtidig, sier den 
svenske legen. 

Han peker på at det er en liten risiko for alvorlige 
komplikasjoner med alle MS-medisiner i dag, 
kanskje bortsett fra Copaxone. 

– Rituximab er dessuten verdens mest brukte 
biologiske legemiddel i alle kategorier, slik at det 
finnes mer kunnskap om risiko her enn det vil være 
med noen MS-legemidler i overskuelig fremtid, 
mener Anders Svenningsson.

MabThera gis intravenøst, og har hovedsakelig vært brukt til å behandle visse typer av blodkreft (leukemi og lymfekreft), 
men også autoimmune sykdommer som leddgikt. (Foto: iStock)
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– Interessant 
også for norske 
pasienter
– Jeg tror absolutt rituximab er effektiv som 
MS-behandling, og det er kjempepositivt 
hvis svenske leger ønsker å dokumentere 
effekten, mener nevrolog Øivind Grytten 
Torkildsen.

Svenningsson forteller at han knapt har vært borti 
noen MS-pasienter som har stilt seg tvilende til 
medisiner som ikke er registrert MS-behandling.

– Det er tillatt å bruke såkalt «off label»-foreskriving 
av legemidler i Sverige selv om det finnes andre 
registrerte legemidler, men du må ha god dekning 
for å gjøre det. Og det mener jeg at jeg har. Alle får 
selvfølgelig full informasjon om behandlingen og 
våre erfaringer med den. De ønsker seg en god 
behandling uten alvorlige bivirkninger, som gjør det 
enkelt for dem å leve med sykdommen, og velger 
nesten alltid rituximab. Deretter følger vi alle 
behandlinger nøye med kliniske kontroller, blod-
prøver og MR, så de skal føle seg trygge på at vi 
fanger opp om noen ikke har effekt av behandlingen, 
sier Umeå-legen. 

Innsparte penger går til nye studier
I Sverige gis pasientene 1000 mg MabThera hver 
sjette måned i tre år og deretter 1000 mg årlig. 1000 
mg MabThera koster 24.000 svenske kroner, som 
betyr en årlig kostnad på 24.000 til 48.000 per år. 
Til sammenligning koster behandling med Lemtrada i 
gjennomsnitt 253.000 norske kroner årlig per pasient 
(toårig behandling for de fleste pasientene), Tysabri og 
Gilenya henholdsvis 185.000 og 196.000 kroner. 

– MabThera er uten tvil den mest kostnadseffektive 
behandlingen som kan brukes mot MS i dag, og vil 
trolig være det i mange år framover. Prisen er 
hovedsakelig en «bonus» som gjør det mulig for oss 
å tilby en virkelig god behandling for nesten alle 
med attakkvis MS. De siste årene har vi faktisk 
 redusert budsjettet for MS-behandling samtidig som 
vi har forbedret behandlingen betydelig for mange. 

Virkemiddelet i MabThera er rituximab, og 
produseres av legemiddelselskapet Roche. 
Snart går patentrettighetene ut, og da regner 
man med at medisinen blir enda billigere. 
(Foto: Roche)
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Dette har gitt oss økonomiske muligheter til å gå 
i gang med nye studier, sier Svenningsson. 

Hittil er det ikke gjort noen kontrollerte studier som 
sammenligner bruken av MabThera med registrerte 
MS-medisiner. I 2008 kom resultatene av en fase 
2-studie på 104 personer der man sammenlignet 
effekten av MabThera mot en placebobehandling. 
Deltakerne som fikk MabThera, hadde et redusert 
antall nye MR-lesjoner sammenlignet med placebo -
kontrollgruppen. De hadde også en 50 prosent 
reduksjon i antall attakker i forhold til pasienter som 
var på placebobehandling. 

– MabThera for billig til å bli MSbehandling
Anders Svenningsson legger ikke skjul på at den lave 
prisen er en hemsko for godkjenning av MabThera 
som MS-behandling.

– Vi i Umeå arbeider 100 prosent for pasientene 
våre, og man må noen ganger ta avgjørelser på egen 
hånd når «systemet» ikke støtter dette. «Systemet» 
innebærer at det bare er medisiner som anses som 
lønnsomme nok å utvikle for legemiddelindustrien, 
som blir tilgjengelige for pasienter, og MabThera er 
ikke et slikt medikament. Det er rett og slett for 
billig! Siden vi ikke i hovedsak arbeider for å støtte 
legemiddelindustrien, må vi av og til arbeide utenfor 
eller på siden av systemet, sier Umeå-legen. 

Han forteller at oppfatningene om MabThera blant 
andre svenske MS-leger varierer.

– Mange tenker akkurat som meg, men har ikke 
«våget» å handle utenfor systemet. Mange tror at 
MabThera ikke er tillatt å bruke, og selvfølgelig er 
det alltid lettere å «gå etter boka». Men alle jeg 

Han mener hovedgrunnen til at norske leger i liten 
grad har benyttet seg av rituximab (MabThera), er at 
effekten ikke er godt nok dokumentert. 

– For å få godkjent et legemiddel som MS- 
behandling, må man demonstrere sikkerhet og 
bivirkninger gjennom flere store kliniske studier. 
Med rituximab har man bare gjennomført en 
mindre studie, som for så vidt hadde lovende 
resultater, påpeker Øivind Torkildsen, professor ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose 
ved Haukeland universitetssykehus.

Vil delta i studie
Han er enig med Svenningsson i at lav pris er en 
hovedgrunn til at det ikke er forsket mer på rituximab. 

– Det er enormt kostbart å gjennomføre klinisk 
utprøving av ny medisin. De eneste som har råd, 

er legemiddelselskapene. Rituxmab er billig, og nå 
holder patentrettighetene på gå ut, som vil gjøre den 
enda billigere og enda vanskeligere å få fortjeneste 
på. Det er litt synd at vi har outsourcet all denne 
dokumentasjonen til legemiddelselskapene. Kanskje 
burde man satset mer på statlig finansierte studier, 
antyder  Torkildsen. 

Han håper svenske forskere kommer i mål med 
å dokumentere effekten av rituximab.

– Foreløpig er det problematisk å bruke 
 eksperimentell terapi som førstelinjebehandling 
i Norge. Svenskene har mer klinisk erfaring med 
MabThera, og har dermed en bedre følelse med 
hvordan den virker. Hvis det skulle settes i gang 
en større studie, ville vi være interessert i å bidra, 
og teste ut rituximab på norske pasienter, sier 
 Torkildsen. 

«MabThera er rett og 
slett for billig!»

Nevrolog Anders Svenningsson, Umeå
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…Og nå vil de måle effekten 
på progressiv MS
Kan rituximab ha effekt også mot progressiv MS? Legene i Umeå skal forske på om 
legemiddelet kan ha en virkning hvis det sprøytes direkte inn i hjernen. 

– Hvis man har en ren progressiv MS uten tegn 
på tilbakevendende betennelse i nervesystemet, er 
utsiktene for å få effekt av rituximab gitt på vanlig 
måte dessverre svært små. Vi skal forsøke å finne ut 
om medikamentet har effekt om det sprøytes direkte 
inn i spinalvæsken, sier overlege Anders Svenningsson 
ved Umeå Universitet, som nylig har fått midler fra 
The International Progressive MS Alliance til å gå 
i gang med forskningsprosjektet.

Bekjemper Bceller 
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 

preparat som fjerner B-celler. 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. 

– I våre studier vil vi gi 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 nervesystemet. 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. 

kjenner til som har begynt å bruke MabThera, 
er veldig fornøyd, sier Svenningsson. 

Målet hans er å opparbeide nok dokumentasjon til 
at MabThera blir godkjent som MS-behandling. 

– Vi har ikke de samme ressursene som legemiddel-
selskapene til effektivt å skaffe dokumentasjon. Jeg 
jobber likevel med å igangsette en stor studie som 
forhåpentligvis vil gi oss denne dokumentasjonen, 
sier Anders Svenningsson.

Referanse:
Hauser SL, Waubant E, Arnold DL, Vollmer T, Antel 
J, Fox RJ, et al. B-cell depletion with rituximab in 
relapsing-remitting multiple sclerosis. N Engl J Med. 
2008 Feb 14;358(7):676-88.

Ordforklaringer: 
Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): 
en en virusinfeksjon i hjernen som kan være dødelig. 
Vanlige symptomer på PML er muskelsvakhet, tale-
vansker, 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 immunsuppressiv 
behandling, steroider, monoklonale antistoffer: 
 rituximab,  natalizumab, infliximab, mfl. 

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.
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I studien implanteres et kateter i det høyre sidehul-
rommet på hjernen og kobles til et lite reservoar som 
er plassert under huden utenfor hodeskallen. 

– Dette reservoaret er lett å punktere og fylle med 
gjentatte doser av stoffet. Det er ikke noe problem å 
ha kateteret, og vi regner med at pasientene vil 
beholde det for alltid, sier Svenningsson. 

– Løsning kun for en brøkdel
Han sier forskerne har valgt å teste effekten av 
rituximab fordi det er et medikament som er forsøkt 
gitt på denne måten før, og man derfor tar mindre 
ukjente risikoer. 

– Vi valgte rituximab også fordi det ser ut til at 
B-lymfocytter kan ha en større betydning i progressiv 
MS, men vi vet ikke om det er slik. Jeg tror ikke at 
rituximab kan være svaret for mer enn en brøkdel av 
de som har progressiv MS. Dels finner man ikke 
B-celler hos alle, og dels har vi sett i vår studie at 
noen vil fortsette å svekkes i samme tempo til tross 
for denne behandlingen, sier Svenningsson. 

Han har også forsøkt å gi cellegiften Metotreksat via 
spinalpunksjon til noen pasienter.

– Det ga faktisk svært lovende resultater, og det er 
mulig at dette kan fungere enda bedre, sier forsker 
og overlege Anders Svenningsson.

Mange med progressiv MS opplever det som svært frustrerende at det ikke finnes bremsemedisiner for dem. Nevrolog Anders 
Svenningsson har fått midler til et forskningsprosjekt der legemiddelet rituximab skal injiseres direkte inn i spinalvæsken på pasienter 
med progressiv MS. (Arkivfoto: Lisbeth Michelsen)
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Ny global satsing  
på  progressiv MS
Bedre forståelse for MS-progresjon så riktig behandling kan gis,  
og flere studier på  behandlingsformer som kan stoppe eller reversere progresjon.  
Det er fokus for nær 200 millioner kroner til ny forskning på progressiv MS.

Tekst: Silje Berggrav

– Dette betyr så enormt mye. Dere gir meg et håp 
om en dag å leve livet slik jeg gjorde før. Om at jeg 
en dag selv kan komme meg ut av sengen. Holde 
en gaffel, et glass. Komme meg ut av huset uten 
 assistanse, gå på teater eller reise på tur uten 
 ledsager. Å få tilbake privatlivet mitt så jeg kan gå 
alene på toalettet. Muligheten til å få ha det lille 
barne barnet mitt på fanget uten frykt for å miste 
ham. Å gi mine kjære en full kroppsklem, sa en 
beveget Gigi Ronna, amerikaner med progressiv 
MS, til  representanter for The International 
 Progressive MS Alliance. 

Alliansen er et internasjonalt samarbeid mellom 
MS-organisasjoner og forskere, der ressurser og 
eksperter fra hele verden knyttes sammen for å få fart 
på arbeidet mot nye behandlinger for progressiv MS.

22 nye prosjekter
«Endelig!», var gjennomgangstonen blant pasienter 
og MS-forbund som var til stede under utdelingen 
av nye forskningsmidler under den såkalte 
ECTRIMS-konferansen i Boston. Mens det i dag 
finnes elleve godkjente behandlinger for såkalt 
attakkvis MS, har ingen ennå blitt godkjent for å 
behandle primær eller sekundær progressiv MS. 

– Vi ser betydelige fremskritt i MS-forskningen, 
og det er stadig flere behandlinger som kommer på 

markedet, inkludert fem eller seks nye legemidler de 
siste årene. Nå må det prioriteres høyere å finne en 
behandling for progressiv MS, sier Dr. Suhayl S. 
Dhib-Jalbut, president for den amerikanske komiteen 
for behandling og forskning på MS (ACTRIMS). 

I Boston tildelte alliansen den første runden av 
22 forskningsstipender til forskere i ni land. En av 
forskningsinstitusjonene som har fått midler, er 
Umeå universitet i Sverige, der forsker og overlege 
Anders Svenningsson skal se nærmere på bruk av 
kreftmiddelet rituximab rettet mot pasienter med 
progressiv MS (se egen sak side 18-19).

Midlene skal brukes globalt de neste fem årene 
og stimulere til ny forskning særlig innenfor fire 
områder: bedre forståelse for progresjon så man kan 
velge riktige behandlingsformer; kortere, raskere 
studier for å redusere tiden det tar for nye 
 behandlinger å bli godkjent; forsøk for å teste 
potensielle medisiner og behandlinger, og utvikling 
og evaluering av nye behandlingsformer for å 
behandle symptomer.

Større prosjekter, raskere svar
195 søknader var kommet inn fra hele verden. 
Alliansen mener selv at den globale finansieringen 
vil kunne bistå større og dyrere prosjekter og 
 fremskynde forskning på tilstanden, ved at forskere 

– Denne forskningen gir meg et håp om en dag å 
leve livet slik jeg gjorde før, sa amerikanske Gigi 

Ronna da The International Progressive MS Alliance 
presenterte nye forskningsmidler til progressiv MS. 

(Foto: Silje Berggrav)

 PROGRESSIV MS
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vil være i stand til å dele kunnskap og kompetanse, 
og unngå dobbeltarbeid. 

– Forskningsmiljøenes respons på vår første utlys-
ning har vært svært stor, og sier noe om det udekke-
de behovet og sprengkraften i dette internasjonale 
initiativet, sa Cynthia Zagieboylo, leder for allian-
sens styringskomité og daglig leder for National MS 
Society i USA. 

– Det verste er frykten
Carol Steinberg, en annen amerikaner med progres-
siv MS som hadde møtt frem under til delingen, 
uttrykte at initiativet ga henne nytt håp om å holde 
sykdommen på stedet hvil. 

– Faren min døde av MS på et sykehjem fordi han 
ikke kunne ta vare på seg selv. Min MS har ikke 
utviklet seg så mye de siste årene, og jeg lever fortsatt 
et rikt og produktivt liv hvor jeg kan praktisere som 
advokat fra rullestolen, fortalte Steinberg. 

Hun sa at det verste med sykdommen er frykten for 
å ende opp på sykehjem som faren. 

– Hver gang jeg hører om en ny behandling, blir det 
sagt i neste setning at den er for attakkvis MS. Jeg er 
så takknemlig for at dere nå tar opp kampen også 
mot progressiv MS, sa Steinberg.

MS-forbundet 
setter fokus på 
progressiv MS
MS-forbundet setter seg som mål å 
samle inn 500.000 kroner til forskning 
på progressiv MS i 2015.

Pengene går til MSIF og «The Progressive 
MS Alliance», som koordinerer forsknings-
innsatsen på progressiv MS.

MS-forbundets styre har bestemt at progressiv 
MS blir hovedtema på alle de ti MS- 
konferansene som arrangeres i 2015.

– 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. (Se 
også siste side)

MS-forbundets styre har 
bestemt at progressiv MS 
blir hovedtema på alle de 
ti MS-konferansene som 
arrangeres i 2015.  
– Vi vil være med å bidra 
til økt forskningsinnsats 
på progressiv MS, sier 
Mona Enstad, general-
sekretær i  MS-forbundet. 
(Arkivfoto)

Mens det i dag finnes elleve godkjente behandlinger for såkalt 
attakkvis MS, har ingen ennå blitt godkjent som bremsemedisin 
for progressiv MS. (Foto: iStock)
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– Pasientene er alfa og omega for MS-kunnskap, mener forskerne

«Kan jeg få stikke deg 
i  ryggen en gang til?»
De har utsatt seg for gjentatte punkteringer av ryggmargen, månedlige MR-undersøkelser 
og gulpet fettsyrer daglig i to år. Alt for å hjelpe forskerne å komme nærmere en løsning 
på MS-gåten. 

Tekst: Silje Berggrav

– Pasientenes vilje til å stille opp er alfa og omega 
for forskningen, sier Kjell-Morten Myhr, professor og 
tidligere leder for Nasjonal kompetansetjeneste for 
MS i Bergen.

For mange som lever med MS, sier forkortelsene 
EnvIMS og OFAMS lite. Men i fagmiljøet er de to 
store MS-studiene godt kjent og høyt verdsatt. Til 
sammen har flere tusen deltagere med og uten MS 
stilt opp på alt fra omfattende spørreundersøkelser 
til to års tygging av kapsler med transmak. I Andreas 
Lossius’ ferske studie om sammenhengen mellom 
MS og kyssesykeviruset Epstein-Barr-virus (se side 
38), har MS-pasienter gått gjennom opptil flere 
spinalpunksjoner – ikke i første rekke for egen helses 
skyld, men for forskningen.

– Jeg ble faktisk veldig overrasket over hvor mange 
som sa ja til å stille opp. Mer enn halvparten sa ja, 
kanskje 70 prosent. Jeg har inntrykk av at de fleste 

MS-pasienter har et veldig bevisst forhold til 
 betydningen av å forske, de ønsker å bidra for at vi på 
sikt kan finne årsaken til sykdommen, sier Lossius. 

En tredel får sterk hodepine
Han rekrutterte pasientdeltagere på to måter. Rundt 
halvparten ble rekruttert i forbindelse med 
 utredning for MS, der pasientene uansett måtte 
gjennomføre en spinalpunksjon. Den andre halv-
parten var pasienter med sikker diagnose som hadde 
vært gjennom prosedyren tidligere. 

– Jeg ringte dem og spurte: «Vil du være med, kan 
jeg få stikke deg i ryggen en gang til?» Det avhenger 
nok veldig av hvilken opplevelse man har hatt med 
spinalpunksjon tidligere, om man stiller opp på nytt, 
sier forskeren. 

Opplevelsen kan nemlig variere veldig fra pasient 
til pasient. 

Noen ganger settes en bedøvelse før spinalpunksjonen, men ofte 
gjøres det uten bedøvelse. Det trenger ikke være vondt hvis man 
treffer riktig med nålen, men treffer man benvev, kan det være 
veldig ubehagelig. I tillegg får opptil en tredel sterk hodepine 
i etterkant. (Foto: Shutterstock)

TEMA: PASIENTDELTAKELSE
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– Hvis du treffer riktig med nålen, og ikke treffer 
benvevet som sitter mellom to ryggvirvler, trenger 
det ikke gjøre veldig vondt. Men treffer man benvev, 
kan det være veldig ubehagelig. I tillegg får opptil en 
tredel sterk hodepine i etterkant, forteller han. 

Bruker materialet til flere studier
På de fleste sykehus brukes det fortsatt gamle og 
tykkere nåler til spinalpunksjon. De ytre lagene av 
hjernehinnen strekker seg et stykke lenger ned enn 
selve ryggmargen og danner en slags pose med 
spinalvæske. En spinalpunksjon gjennomføres ved at 
nålen stikkes gjennom denne posen, og hullet som 
oppstår i hjernehinnene lukker seg vanligvis etter 
prosedyren. Hos noen pasienter tar det imidlertid 
lang tid før hullet lukkes, og det kan da lekke små 
mengder spinalvæske ut i vevet rundt. Dette gjør at 
trykket i spinalvæsken blir lavere og kan utløse 
hodepine. 

– Jeg bruker en ny type nål, som gjør at færre får 
plager i etterkant. Men de som fikk hodepine første 
gang de var gjennom dette, tenker seg nok om før 
de sier ja til å gjøre det igjen, sier Lossius. 

Når antall pasientdeltagere ikke er for høyt, pleier 
Lossius å sende dem som har stilt opp, et populær-
vitenskapelig sammendrag, så de kan se hva de har 
bidratt til. Han bekrefter at materialet som samles 
inn, også kan brukes i andre studier.

– Når vi tar ut spinalvæske, tar vi ut både celler og 
proteiner. Vi sentrifugerer det ned og tar ut cellene, 
men proteinene har vi fortsatt. De kommer til å bli 
brukt i nye studier, sier Lossius. 

– Når du har 
født tre barn, 
kan du snakke 
om smerte
– Jeg stiller gjerne opp igjen. Det er sånn 
legevitenskapen kommer videre. Det er 
klart jeg stiller meg positiv hvis jeg kan 
være til nytte, sier Grete Buch (48), som 
har fått gjennomført spinalpunksjon 
«to eller tre ganger» for forskningen. 

Selv synes hun ikke det er mye å skryte av.

– Jeg husker ikke en gang hvor mange 
 punksjoner det var. Det var ikke vondt. Jeg har 
hatt medarbeidere som var sykmeldt nesten en 
uke etter en slik punksjon. Selv snek jeg meg ut 
etter en halvtime og gikk på jobb, sier Buch, som 
til daglig jobber som HR-direktør i asyl-
avdelingen i UDI.

Hun hadde kyssesyke i ungdommen og fikk 
utført den samme testen da. Studien hun deltok 
i, handlet nettopp om sammenhengen mellom 
MS og kyssesykeviruset (se side 38-40).

– Man kjenner det, men jeg har jo født tre barn. 
Da kan du snakke om smerte. Det handler litt 
om holdninger og innstillinger. Det gjør litt 
vondt, men man lever godt med det, mener hun. 

Noe av grunnen til at Buch stilte opp, var at hun 
var lite fornøyd med oppfølgingen fra det 
offentlige helsevesenet i forkant av diagnosen 
klinisk isolert syndrom (for stadium til MS). Det 
tok lang tid å få MR, lang tid å få svar på prøver, 
og 48-åringen opplevde at hun forsvant litt i 
systemet. 

– Det var grusomt å leve i det uvisse. Da 
de  ringte og spurte om jeg ville stille opp, sa jeg: 
«Ja, men da kan dere aldri glemme meg. Jeg vil 
at dere skal huske at jeg er en pasient. At jeg 
dukker opp i registeret deres, at jeg ikke blir én 
av en million andre». Jeg håper de bruker meg 
mange ganger. 

– Man kjenner det, men jeg har jo født tre barn. Da kan du 
snakke om smerte. Det handler litt om holdninger og innstillinger, 
mener Grete Buch, som stilte opp på flere spinalpunksjoner i 
MS-forskning. (Foto: Silje Berggrav)
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53-åringen, som har progressiv MS, hadde ellers 
ingenting imot å stille opp på OFAMS-studien fra 
2009, der deltakerne svelget fettsyrekapsler daglig 
i to år. Av de drøyt 90 deltakerne fikk halvparten 
høydosekapsler med omega-3, mens kontroll-
gruppen fikk placebo. Bakgrunnen var en tidligere 
studie som fant at MS var mindre fremtredende i 
kyststrøkene. Det kunne tolkes som at inntaket av 
marine fettsyrer – som er høyere langs kysten – har 
en positiv innvirkning i forhold til dyrefett og 
mettet fett, som spises mer i innlandet. 

– Mitt inntrykk var at det var lite bivirkninger 
knyttet til inntaket av selve kapslene. Noen gulpet 
nok litt tran, men bivirkningsmessig var det en snill 
studie, mener leder for OFAMS-studien Kjell- 
Morten Myhr.

En større bøyg var det kanskje å si ja til å gjennomgå 
en månedlig MR-undersøkelse de første ni månedene 
av studien, totalt tolv slike undersøkelser. Vidar 
Kvalheim sier han syntes både inntak av fettsyrene 
og MR-undersøkelsene gikk greit.

– Jeg gikk allerede på de kapslene før studien 
begynte, så jeg håpet jo at jeg fortsatt fikk de gode, 
ikke placebo. Det fikk jeg aldri vite, sier Kvalheim. 

Typisk regner man med 15-20 prosent dropout i 
denne typen studier, men Myhr forteller at det var 
få som trakk seg underveis. 

– Min opplevelse er at hvis man forteller om studien 
på en ålreit og grundig måte, ønsker de fleste svært 
gjerne å bidra. Det er ikke noe vi lokker med, men 
mange pasientdeltakere ser det nok som et pluss at 
de får en tettere oppfølging over tid, med trygge 
rammer rundt sykdommen. Du får en mer direkte 
link inn til sykehuset – er det noe du lurer på, får du 
kjapp oppfølging, sier Myhr. 

Ingen sammenheng med omega3
Da forskerne analyserte materialet, fant de at 
omega-3 ikke har noen effekt på MS-sykdommen.

– Kan det være skuffende å delta når det blir negativt 
resultat?

– Hovedgrunnen til å stille opp,  
er at de skal klare å fikse noen som 
kommer etter meg. Ingenting hadde 
vært bedre enn det, mener  
Vidar Kvalheim. (Foto: MS-Senteret)

To år med MR  
og fettsyrer
– Det eneste som var noe drit, var at jeg ikke visste om jeg fikk de gode eller 
de dårlige kapslene, sier Vidar Kvalheim.

Tekst: Silje Berggrav

TEMA: PASIENTDELTAKELSE
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– Jeg har ikke inntrykk av det. Studien var negativ, 
men vi har siden kunnet bruke data fra studien til å 
kartlegge andre viktige problemstillinger ved MS. 
Fram til nå har studien gitt oss totalt tolv artikler 
som er publisert eller under trykking, og flere er 
under bearbeiding og planlegging, forteller 
Kjell-Morten Myhr.

Blant annet har forskere brukt de samme dataene til 
å finne at vitamin D er viktig for sykdomsutviklingen. 

– Gjennom MR-data og blodprøver kunne vi 
sammenholde naturlige vitamin D-svingninger 
gjennom året med MR-forandringer. Vi fant færre 
flekker i sesonger med mye sol. I retrospekt kan 
kanskje teorien om kyststrøkene, med høyere inntak 
av tran og fet fisk, ha noe for seg. At det ikke er 
fettsyrene, men vitamin D som følger med denne 
dietten, som har betydning, sier Myhr. 

Andre oppfølgingsanalyser har sett nærmere på 
sammenhengen mellom MS og vitamin A og E, 
betennelsesfaktorer og røyking.

 – Det som ofte skjer, er at man gjennomfører en 
studie og lager en hovedanalyse, og så blir det med 
det. Slike studier koster en del. Det er mange som 
bidrar, ikke minst pasientene. Da har vi et særlig 
ansvar for å nyttiggjøre oss de dataene vi samler inn 
best mulig, mener Myhr. 

Vidar Kvalheim sier han gjerne ville stilt opp igjen 
for forskningen.

– Jeg har et fortvilet håp om at noen skal kunne 
fikse det som er ødelagt på meg, men jeg tror ikke 
det er så realistisk. Hovedgrunnen til å stille opp, er 
at de skal klare å fikse noen som kommer etter meg. 
Ingenting hadde vært bedre enn det, mener 
 53-åringen.

Å ligge i en MR-skanner med begrenset bevegelsesfrihet og høyt støynivå oppleves som ubehagelig av mange, men i OFAMS-studien sa 
deltakerne ja til å gjennomgå en månedlig MR-undersøkelse de første ni månedene av studien, totalt tolv slike undersøkelser. (Foto: iStock)
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– Vanligvis når du sender ut seks relativt tette sider 
med spørsmål til folk både med og uten MS, er 
mange så lei av sånne skjema at det er vanskelig å få 
dem til å stille opp. Men vi opplevde at de var veldig 
velvillige og ønsket å bidra; rundt 70 prosent av de 
med MS sendte inn skjemaet, forteller Trond Riise, 
professor ved Institutt for global helse og samfunns-
medisin ved Universitetet i Bergen (UiB) og en av 
hovedpersonene bak studien.

Mange av spørsmålene handlet om faktorer langt 
tilbake i tid, som bruk av solkrem og tran i barne- 
og ungdomsår. 

– Vi skrev at hvis du ikke husker, kan du spørre far 
eller mor. Ganske mange krysset av for at de faktisk 
hadde gjort det. Kvinner stilte opp i enda større grad 
enn menn, forteller Riise. 

Han sier den høye pasientdeltakelsen har bidratt til 
å produsere masse kunnskap man ikke ville fått på 
andre måter. 

– Vi har oppnådd mange spennende resultater. 
Blant annet har vi funnet en sammenheng mellom 
overvekt i barndommen og økt risiko for MS. Vi har 
bekreftet sammenhengen mellom røyking og MS, og 
kyssesyke og MS. Vi ser at det er en økt forekomst 
blant folk med lav utdanning, som vi må  utforske 

nærmere. Noe av det mest spennende vi har funnet, 
er at økt risiko er forbundet med mindre bruk av 
tran i ungdomstiden. Dette bekrefter at det er ett 
eller annet som skjer i alderen 13-17 år, sier Riise.

Får ikke tatt avføringsprøver
Viktige resultater til tross er det ingen tvil om at 
det er grenser for hvor langt folk vil gå for å bidra til 
forskningen. Riise nevner studier som tyder på at 
det kan være elementer i tarmfloraen som har 
betydning for en rekke ulike sykdommer, 
 inkludert MS. 

– Det handler om bakteriesammensetning og 
avansert mikrobiologi, men da må man samle inn en 
masse avføringsprøver, og det blir veldig vanskelig 
å få folk til å stille opp på, medgir Riise. 

Han håper MS-pasientene som har stilt opp, får 
med seg at det publiseres mye og viktig kunnskap. 

– Vi begynte i 2009 og det har gått en del tid, men 
nå har vi en høy produksjon av artikler basert på 
disse dataene. Fortsatt har vi mye materiale igjen, 
og vi skal blant annet se på sammenhengen mellom 
hormoner og økt risiko. Hvorfor får flere kvinner 
MS enn menn? Det forstår vi ikke. Vi har fortsatt 
langt igjen for å forklare MS, sier Trond Riise.

Ringte foreldre for å spørre 
om solkrem og tran
«Ga du meg tran da jeg var liten, mamma?» I EnvIMS-studien, en stor pågående 
undersøkelse om miljøfaktorer og MS, var utfordringen å få 10.000 mennesker fra flere 
land til å svare på et omfattende spørreskjema om barndommen.

Tekst: Silje Berggrav

TEMA: PASIENTDELTAKELSE

«Det er et eller annet som 
skjer i alderen 13 til 17 år»

Trond Riise, professor
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FAKTA OM OFAMS OG ENVIMS 

OFAMS (Omega-3 Fatty Acid Treatment in Multiple Sclerosis): 
Studien inkluderte 92 deltakere fra 13 nevrologiske avdelinger i Norge og hadde som mål å undersøke om 
tilskudd med høydose omega3fettsyrer kunne påvirke sykdomsutvikling ved MS. Halvparten av gruppen 
mottok placebokapsler med maisolje og omega6. Begge gruppene fikk i tillegg standard immunbehandling 
med interferonbeta (Rebif).

EnvIMS (Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis):
Studien omfatter mer enn 10.000 deltakere fra Norge, Sverige, Canada, Serbia og Italia. Dette er den største 
studien av MSrisikofaktorer noen gang, og deltakerne måtte fylle inn et omfattende spørreskjema om blant 
annet infeksjoner, kosthold, røyking og soling.

Ordforklaringer:

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 synsnervebetennelse 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.

Placebo: Placeboeffekten er den målbare, observerbare 
eller følte bedring i helse eller atferd uten at noen 
virkelig medisinsk behandling har blitt utført 
i  vitenskapelige forsøk. 

Kontrollgruppe: en gruppe deltakere i et vitenskapelig 
forsøk som fungerer som kontroll av hovedgruppen  
– det vil si at gruppen brukes som referanse til sammen-
ligning med hovedgruppen som mottar en behandling, 
eller en annen faktor som man ønsker å studere 
 virkningen av. Ved å sammenligne hovedgruppen med 
en kontrollgruppe kan forskere anslå hvorvidt en faktor 
bidrar til en utvikling, og eventuelt avvise at den har 
noen betydelig virkning dersom tilstanden til kontroll-
gruppen, som ikke blir utsatt for faktoren, utvikler seg 
tilstrekkelig likt hovedgruppen. 

Lite soleksponering i ung alder kan være en risikofaktor for MS. Hyppig bruk av solkrem i alderen 0-6 år var assosiert med risiko for MS 
i Norge, ifølge EnvIMS-studien. (Foto: iStock)
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– Dette er kjempemessig. Vi føler nå at vi er ute 
av fare for å måtte si opp folk eller gjøre andre 
voldsomme innsparinger som ville gå ut over 
tilbudet, sier daglig leder for MS-Senteret Hakadal, 
Antonie Giæver Beiske.

Nylig fikk MS-senteret en avtale i havn med Helse 
Sør-Øst som sikrer en fast oppkjøpsavtale på alle 
sengene, totalt 9600 pasientdøgn. 

Det har i flere år vært et problem for MS-Senteret 
at bare Helse Sør-Øst har prioritert å henvise MS-pa-
sienter til ressurssenteret i Hakadal. Helse Sør-Øst 
har tidligere år kjøpt opp 70 prosent av plassene, 
mens de andre tre helseregionene i større grad har 
sørget for regionale rehabiliteringstilbud til personer 
med MS. Dermed har det vært få pasienter som har 
fylt opp de resterende 30 prosentene av senteret, 
samtidig som det har vært venteliste for pasienter fra 
Helse Sør-Øst. I 2012 var det tomt i hele desember.

– Veldig behov for å 
komme til Hakadal
– Uten MS-senteret vet jeg ikke om jeg 
hadde jobbet i dag, sier Inger Martinussen 
fra Harstad.

Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad, 
og er storfornøyd med at avtalen om full drift og 
sengeplasser til Helse Nord nå er i havn. Martinussen 
har i flere år slitt med fatigue, konsentrasjon, 

Inger Martinussen har tidligere aksjonert for muligheten til å 
henvises til MS-senteret fra Helse Nord. – Det betyr enormt mye 
å komme til et sted der de har så mye kunnskap om akkurat min 
sykdom, sier hun. (Foto: Olav Førde)

Helse Sør-Øst garanterer full dekning i mange år

Jubel for gullavtale ved  
 MS-Senteret
Årets gladnyhet fra MS-Senteret Hakadal: I stedet for oppsigelser og kutt i tilbudet, 
sikrer en ny avtale med Helse Sør-Øst full drift sannsynligvis det neste tiåret.

Tekst: Silje Berggrav

REHABILITERING
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– Det at alle helseregionene har kjøpt plasser, er en innrømmelse av at vi har et tilbud som deres pasienter ikke kan få i egen region, 
sier daglig leder for MS-Senteret Hakadal, Antonie Beiske. (Foto: Geir Ove Hauge)

tanketempo og hukommelse. I 2009 og 2010 deltok 
hun i et pilotprosjekt i Hakadal om rehabilitering 
med kognitivt fokus. For å kunne fortsette i jobb, 
søkte hun seg på nytt til Hakadal året etter. Denne 
gangen fikk hun nei fra helseregionen. 

– Det var kjempeproblematisk da jeg ikke fikk 
komme. Etter oppholdene har jeg fått bedre balanse 
og blitt bedre på å gå, men det viktigste var at jeg 
følte meg mer opplagt, fikk hjelp med fatigue, 
hukommelse og konsentrasjon, sier Martinussen.

Aksjonerte for Hakadal
Hun var selv med å overlevere underskrifter fra 
aksjonen til daværende leder for helse- og 
 omsorgskomiteen, Bent Høie (H). Han tok saken 
opp i spørretimen, der helseminister Jonas Gahr 

Støre uttalte at han ønsket å se nærmere på dagens 
praksis. I desember 2012 kom beskjeden om at 
Helse Nord skulle fortsette å sende MS-pasienter 
til Hakadal.

– Jeg har et veldig behov for å komme til Hakadal. 
Der nede har de kunnskap om hva som skjer på 
hjernecelleplan, på medisinplan, på forskning. De 
har kunnskap om hjelpemidler, om hva vi kan søke 
på og hva slags hjelp som finnes, sier Martinussen. 
Hun håper å få komme inn til nytt opphold snart.

– Livet er godt, jeg elsker å leve, men det er 
 strevsomt. Det er godt å komme til Hakadal og være 
sammen med folk som har de samme problemene 
og utfordringene. At folk forstår hva jeg sliter med, 
uten at jeg behøver å forklare så mye, sier hun. 

Langsiktig avtale
– Mens avtalene med Helse Sør-Øst tidligere har vart 
i fire år for så å reforhandles, er den nye avtalen 
løpende og må sies opp for at den skal gå ut. Vi ser 
for oss at den vil gjelde i alle fall ti år, forteller Beiske. 

Fortsatt blir det mulig for MS-pasienter fra hele 
landet å søke seg til rehabiliteringsopphold i 
 Hakadal. De forskjellige regionene har meldt inn 
hvor mange sengeplasser de vil kjøpe til Helse 

Sør-Øst, som har forhandlet frem en fordeling 
av senge døgnene. Helse Sør-Øst disponerer nå 
i overkant av 70 prosent. 

– Det at alle regionene har kjøpt plasser, er en 
innrømmelse av at vi har et tilbud som deres pasienter 
ikke kan få i egen region, sier Beiske. Hun viser til 
pasientaksjonen som ble startet i Nord-Norge da 
Helse Nord i 2011 sluttet å sende MS-pasienter til 
MS-senteret. Begrunnelsen var at man mente 
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Etter 48 år i de samme lokalene på Østerås 
flytter NKS Eiksåsen MS-senter til 
 nyrehabiliterte lokaler ved NKS Helsehus 
Akershus på Lørenskog fra nyttår. 

Eiksåsen var i mange år et hjem for MS-pasienter. 
I dag er det en institusjon på spesialist-
helsetjenestenivå med rehabiliteringstilbud til 
MS-brukere i fremskreden fase av sykdommen. 

– Institusjonen har ni rom, men med toalett og bad 
på gangen og litt for små fellesrom, blir det veldig 
flott å flytte opp til Helsehus. Vi utvider nå til tolv 
rom med bad, større treningsrom og bedre plass 
generelt. Det blir spennende faglig og flott for våre 
brukere, sier daglig leder Helle Næstvold.

tilbudet i regionen var godt nok. Reaksjonene blant 
MS-pasienter i nord var sterke. Det ble satt i gang 
en underskriftskampanje for å bevare tilbudet i 
Hakadal også for MS-syke fra Nord-Norge, saken 
kom opp i Stortingets spørretime, og i desember 
2012 kom beskjeden om at helseregionen likevel 
sa ja til opphold på MS-Senteret. 

Enorme besparelser på å bli i jobb
Antonie Beiske peker på at MS-Senteret i Hakadal 
er det eneste rehabiliteringsstedet i Norge som 
utelukkende tar imot folk med MS, med unntak 
av de som er langt dårligere, og som tas imot ved 
Eiksåsen. 

– Vi tilbyr alt fra intensivopphold på to uker for 
nydiagnostiserte til fire ukers rehabiliteringsopphold 
med kognitivt fokus. Vi setter sammen grupper etter 
alder, og har egne opphold for folk som er i jobb, for 
å formidle hvilke rettigheter man har i arbeidslivet 

som kronisk syk. Målet er å få folk med MS til å stå 
i arbeid lenger, sier Beiske. 

Studier viser at hvis alle med MS jobbet ett år lenger 
i sin livskarriere, ville samfunnet spart inn 180 
millioner kroner årlig. 

– Vårt budsjett er på 50 millioner. Det er god 
økonomi å satse på rehabilitering, understreker 
Antonie Beiske. 

Nye faggrupper
Ressurssenteret har en stor stab av ulike faggrupper 
med MS som spesialområde, og utvider stadig 
tilbudet.

– Nytt i år er at vi har knyttet til oss klinisk 
 ernæringsfysiolog, logoped, uroterapeut og urolog. 
Vi ser at det har vært behov for økt kunnskap på 
vannlating og avføring. Logopeden gir hjelp til de 

REHABILITERING

Daglig leder for NKS 
Eiksåsen MS-senter Helle 

Næstvold ser frem til større 
lokaler på Lørenskog. 

(Foto: Privat)

Eiksåsen flytter  
til Lørenskog
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SLIK BLIR DEN NYE PASIENTFORDELINGEN

Dette er den nye fordelingsnøkkelen for pasientdøgn, fra ulike regioner:

Helse SørØst: 7070 døgn
Helse Vest 1800 døgn
Helse Nord: 600 døgn
Helse Midt: 130 døgn
Totalt: 9600 behandlingsdøgn 

MS-Senteret Hakadal
•  Grunnlagt 1976, rehabilitert og utvidet i 2005
•  Drives som AS, nonprofitselskap, eies av MSforbundet
•  28 brukere på hvert opphold, enerom
•  59 ansatte, 43 årsverk, blant dem nevrologer, nevropsykologer, psykolog, fysioterapeuter, sosionomer, 

ergoterapeuter, sykepleiere, pleiere, kostveileder, klinisk ernæringsfysiolog, uroterapeut, urolog og logoped
•  Rehabiliteringsopphold over fire uker, intensivopphold over to uker
•  Driver kursing av helsepersonell, hospitering og forskningsprosjekter

som har svelge- og talevansker. Ernæringsfysiologen 
har vi knyttet til oss fordi vi ser at det er mye tull 
med spising. Mange MS-pasienter bor alene, og for 
noen handler det om at man spiser bare ett eller to 
måltider om dagen, at man overspiser før man legger 
seg eller ikke har et variert kosthold. Vi snakker med 
dem om hvordan man kan lage solid, næringsrik 
mat som ikke er for krevende, sier Beiske.

Den nye avtalen med Helse Sør-Øst gjør at de 
ansatte ved MS-Senteret nå kan senke skuldrene og 
jobbe med å utvikle et enda bedre tilbud til folk 
med MS. 

– Vår oppgave er å bruke den økonomien vi nå har 
disponibelt til å holde en internasjonal standard. 
I første omgang har vi startet et forprosjekt hvor vi 
ser på om vi kan lage et mer moderne kjøkken og 
gjøre kantinen enda mer tilgjengelig for rullestol-
brukere. Vi ønsker oss bedre undervisningsfasiliteter 

og overveier muligheten for å lage hybler for 
 hospitanter. Men alt dette er foreløpig på tanke-
stadiet, sier Beiske. 

Referanse: 
Cost of MS Patients’ Burden in Norway: BO Svendsen, 
K-M Myhr, NG Torkildsen, T Smedal, L Boe, JH 
Aarseth. Haukeland University Hospital, Department 
of Neurology, Bergen, Norway, University of Bergen, 
Department of Clinical Medicine, Bergen, Norway
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Tidligere studier har funnet at over halvparten av alle som har MS, opplever 
depresjoner. En ny studie ved Oslo universitetssykehus har funnet at det er 

en sammenheng mellom depresjon og overflatearealet på hjernebarken, 
som ser ut til å endre seg tidlig i sykdomsbildet (Foto: Shutterstock). 
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Fant sammenheng mellom 
depresjon og hjernestruktur
MS-pasienter har tynnere hjernebark allerede et par år etter diagnosen, viser ny studie. 
Den har også funnet en sammenheng mellom hjernestruktur og depressive symptomer.

Tekst: Silje Berggrav

– MS-leger må bli enda bedre på å identifisere, ta 
på alvor og tilby behandling for depresjon, mener 
nevrolog Gro Nygaard.

Hun er førsteforfatter på en MR-studie av ny-
diagnostiserte MS-pasienter ved Oslo Universitets-
sykehus Ullevål, som bekrefter at MS-pasienter har 
tynnere hjernebark enn friske kontrollpersoner 
allerede etter et par år med sykdom. Studien viser at 
de med tynnere hjernebark i noen deler av hjernen 
oftere har flere nevrologiske funn enn andre 
 pasienter. I tillegg viser studien at pasienter med et 
mindre overflateareal av hjernebarken oftere har 
depressive symptomer. Også fatigue var forbundet 
med mindre overflateareal og volum på hjernebarken.

– Vi kan ikke sikkert si om denne forskjellen i 
overflateareal mellom dem med og uten depressive 
trekk er et resultat av sykdommen eller var til stede 

før sykdommen inntraff. Uansett styrker studien vår 
at det er en sammenheng mellom hjernestruktur og 
depressive symptomer hos denne pasientgruppen, 
sier nevrolog Gro Nygaard.

– Depresjon en naturlig reaksjon
61 pasienter med attakkvis MS og en like stor 
kontrollgruppe av friske personer deltok i studien, 
som omfattet grundige nevropsykologiske undersø-
kelser. Både symptomer på fatigue og depressive 
symptomer ble målt med selvrapportering i spørre-
skjema, som blant annet stilte spørsmål om følelse 
av tristhet, søvnproblemer, appetitt og selvbilde.

– At man kan være deprimert som reaksjon på 
MS-diagnosen, har vi sett mange ganger før, og er 
en nokså naturlig reaksjon. Men vi ser også at de 
som har de mest depressive symptomene, er de som 
har minst overflateareal. Mindre overflateareal har 

– MS-leger må bli enda bedre 
på å identifisere, ta på alvor og 
tilby behandling for depresjon, 
mener nevrolog Gro Nygaard. 
(Foto: Silje Berggrav)
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ikke sammenheng med hvor alvorlig sykdommen er, 
dersom man måler med den vanlige nevrologiske 
skalaen, EDSS. Dette er derfor et litt overraskende 
funn. Det tyder enten på at noen personer er spesielt 
sårbare for depresjon fra før de får MS, og at 
MS-sykdommen kan bidra til å utløse symptomer, 
eller at MS-sykdommen påvirker hjernestrukturen 
forskjellig hos forskjellige pasienter, slik at noen blir 
mer utsatt for depresjon, sier Gro Nygaard. 

Mer enn hver fjerde pasient i studien hadde depressi-
ve symptomer. Det er høyere enn forventet ut fra 
studier av friske personer. 

– Kontrollpersonene med høye depresjonsscorer ble 
ekskludert fra studien, så vi kan ikke si noe om 
forekomst av depresjon i befolkningen generelt ut 
fra studien vår. Imidlertid vet vi fra tidligere store 
befolkningsstudier at depresjon er mye hyppigere 
hos personer med MS enn hos friske, sier Nygaard. 

Hun mener resultatene underbygger at ikke bare 
lokaliserte nevrologiske symptomer, men også 
depressive og energirelaterte symptomer, som 
fatigue, har sammenheng med endringer i hjernen 
og må tas på alvor i denne pasientgruppen. 

– Tradisjonelt er det ikke depresjon som har vært 
mest i fokus når man har behandlet MS-pasienter. 
Samtidig er det godt kjent at mange av de som har 
fått MS, også har depressive symptomer. Vi vet fra 
tidligere studier at behandling av depresjon hos 
MS-pasienter virker, og er like lett å behandle som 
depresjon hos andre pasientgrupper, sier Nygaard.

Ressurssterke pasienter
Pasientutvalget hennes er i hovedsak personer som 
bor i Oslo med nærhet til Ullevål sykehus, og 
Nygaard har sett andre overraskende og positive 
tendenser i forskningsmaterialet sitt. 

– Gledelig for pasientene gjør de aller fleste det svært 
bra på de nevropsykologiske undersøkelsene som vi 
har analysert så langt. Dette tyder på at pasientene 

våre er ressurssterke og innehar det vi på fagspråk 
kaller «cognitive reserve». Med andre ord kan 
 pasientene være motstandsdyktige mot endringer 
i hjernen fordi de har ekstra kapasitet, for eksempel 
utviklet gjennom utdanning eller utfordrende 
arbeidsoppgaver, sier Nygaard.

Hun understreker at pasientpopulasjonen hun har 
sett på, kan skille seg fra resten av landet ved at 
pasientene har høyere utdanning og er mer ressurs-
sterke enn landsgjennomsnittet.

– Likevel er det overraskende at de gjør det så bra 
på testene, mye bedre enn det man bør forvente. 
Det ser ut som de er beskyttet mot kognitiv svikt 
nettopp ved at de er ressurssterke, sier Nygaard. 

Referanse:
Gro O Nygaard, Kristine B Walhovd, Piotr Sowa, 
Joy-Loi Chepkoech, Atle Bjørnerud, Paulina Due- 
Tønnessen, Nils I Landrø, Soheil Damangir, Gabriela 
Spulber, Andreas B Storsve, Mona K Beyer, Anders M 
Fjell, Elisabeth G Celius and Hanne F Harbo: Cortical 
thickness and surface area relate to specific symptoms in 
early relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 
DOI: 10.1177/1352458514543811. Published by: 
Sage publications.

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

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

«Behandling av depresjon  
hos MS-pasienter virker»
Gro Nygaard, nevrolog
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Ny studie om MS-pasientens økonomi:

Det er dyrt å ha MS
I 2013 måtte gjennomsnittspasienten ut med over 82.000 kroner på grunn av sykdommen.

Tekst: Olav Førde

Det viser en studie førsteamanuensis Bjørn Svendsen 
ved NHH har gjort i samarbeid med Nasjonal 
kompetansetjeneste for MS i Bergen.

Svendsen sendte ut et spørreskjema om hvilke 
utgifter pasientene hadde hatt på grunn av sykdom-
men i 2013. Det gjaldt utgifter i forbindelse med 
legebesøk, fysioterapibehandling, medikamenter, 
tilrettelegging av bolig og lignende. (Se tabell 1).

I tillegg ble det spurt om arbeidsuførhet, inntekt, 
mottatt økonomisk støtte og innvilgede fradrags-
poster ved skattelikningen. Informasjonen her ble 
brukt til å anslå inntektstap på grunn av sykdommen.

Direkte kostnad: 33.400
Svarene viste at sykdommen kostet gjennomsnitts-
pasienten kr 82.420 i 2013. De direkte kostnadene 
utgjorde 33.400 kroner. Medisiner og medikamenter 

Bygget om for 1,3 millioner kr
Da Njaal Sæveraas fikk progressiv MS, ble det tidlig nødvendig for 
Bærums-familien å bygge om garasjen til en rullestoltilpasset 
boenhet. – Vi brukte totalt ca. 1,3 millioner på ombyggingen, 
inkludert en del oppgradering, og fikk ca. 90 000 kroner i støtte fra 
kommunen. Nå er vi dessverre kommet dit at Njaal flytter i 
omsorgsbolig med service i Sandvika. I tillegg til det triste og 

praktiske, vil vi få leieutgifter på 11 700 kroner pr måned, som 
kommer i tillegg til økte låneutgifter forteller ektefellen Kathrine 
Løken. Familien må også bekoste innredning av den nye omsorgs-
leiligheten inkludert hvitevarer. – Det koster å bli syk, i hvert fall 
hvis man har inntekt over 300 000. Støtten er behovsprøvet, og 
inntekt utover ca. 300 000 kroner utelukker støtte, forteller Løken, 
her sammen med Njaal og datteren Silje. (Foto: Silje Berggrav)
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kostet hver enkelt 4.600 kroner. Tilpasning av bolig 
var den største av de direkte kostnadene med 12.300 
kroner. (Se tabell 1 for alle kostnadene). Slike 
ombygginger blir i hovedsak betalt av pasientene 
selv. Det NAV kan bidra med er primært lån, og i 
liten grad tilskudd av betydning, opplyser Svendsen.

En stor kostnadspost var «diverse MS-relaterte 
ekstrakostnader» med kr. 5333. Dette omfattet 
hovedsakelig ekstra kostnader til klær og kosthold, 
og til feriereiser og opphold. Særlig ekstrakostnaden 
i forbindelse med feriereiser var stor og utgjorde 
54 prosent, opplyser Svendsen.

Dette skyldes at MS-pasienter ofte ikke kan velge 
rimeligste reisemåte, og at leiligheter som er tilpasset 
funksjonshemmede ofte har en relativt høy kostnad. 

Tapt inntekt: 49.000
I tillegg til de direkte kostnadene kommer tapt 
inntekt på grunn av sykdommen. Denne indirekte 
kostnaden var på hele kr 49.053 kroner for 
 gjennomsnittspasienten i 2013, viser studien.

Den totale økonomiske kostnaden, direkte pluss 
indirekte, varierte med hvor alvorlig pasientene var 
rammet av sykdommen. Alvorlighetsgraden angis 
ved pasientenes plassering på EDSS-skalaen, som går 
fra 0 til 10, der 0 står for «Ingen følbare effekter av 
sykdommen», og 10 står for «Død på grunn av MS». 

Hurtig progresjon – høy kostnad
Den totale økonomiske kostnaden for pasientene 
økte opp til EDSS-trinn 6, falt så svakt mellom 
EDSS-trinn 6 og 7, og kraftig mellom EDSS-trinn 7 
og 8, for så å nå sitt høyeste for trinn 9. (Se figur 1). 

Fallet mellom EDSS-trinn 6 og 8 var hovedsakelig 
forårsaket av reduserte kostnader til tilpasninger av 
boliger, da slike tilpasninger i liten grad ble foretatt 
etter at pasientene hadde nådd EDSS-trinn 6. 

Den bratte stigningen fra EDSS-trinn 8 til 9 var 
forårsaket av at 2/3 av pasientene på trinn 9 bodde 
på sykehjem der de ble trukket ca. 80 prosent av sin 
inntekt for oppholdet, opplyser Svendsen.

Kostnaden relatert til EDSS-trinn er viktig for å 
kunne estimere sykdomskostnaden over tid, sier 
Svendsen.

TABELL 1: GJENNOMSNITTSKOSTNADER FOR NORSKE MS-PASIENTER I 2013

Kostnadskategori
Kostnad  

2013 (NOK)
% av total 

 økonomisk kostnad

Konsultasjoner inklusive eventuell behandling på stedet 3.118 3,8

Behandlingsopphold 2.437 3,0

Medisiner og medikamenter 4.600 5,6

Kjøp og tilpasning av handicapbil 1.656 2,0

Elektriske rullestoler/scootere 264 0,3

Andre hjelpemidler 342 0,4

Hjelp og assistanse 3.317 4,0

Diverse MSrelaterte ekstrakostnader 5.333 6,5

Tilpasning av bolig 12.300 14,9

Direkte økonomisk kostnad 33.367 40,5

Indirekte økonomisk kostnad 49.053 59,5

Total økonomisk kostnad 82.420 100

«Vår studie viser at MS også påfører 
pasientene en betydelig økonomisk byrde»
Bjørn Svendsen, førsteamanuensis NHH
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FIGUR 1. TOTAL ØKONOMISK KOSTNAD FOR PASIENTER PÅ ULIKE EDSS-TRINN

TABELL 2

Pasientkategorier
30-års 

 kostnad
Kostnad som 

pensjonist
Kostnad over 

sykdoms-forløp

Alle pasienter

Pasienter blant de 10 % med estimert  
langsomste progresjon

< 700000 100.000 < 800.000

Pasienter blant de 10 % med estimert  
hurtigste progresjon

2.900.000 
– 4.100.000

300.000 
– 700.000

3.200.000 
– 4.800.000

30årskostnad mellom 700.000 
og 4.4  millioner
Studien anslår at 30-årskostnaden fra første 
 symptom for pasienter blant de 10 prosent med 
 langsomste progresjon mest sannsynlig vil ligge 
under 700.000 kroner, mens den for pasienter blant 
de 10 prosent med den raskeste progresjonen lett vil 
overstige 2.900.000 kroner. I ekstreme tilfeller vil 
den kunne komme opp imot 4.1 millioner. I tillegg 
vil pasientene også ha sykdommen etter pensjons-
alder. (Se tabell 2)

Betydelig økonomisk byrde
Fysisk uførhet ble lenge sett på som den eneste effekt 
av MS for pasientene. Mer nylig er det kommet 
frem at usynlige effekter som tretthet og kognitive 
problemer kan oppfattes som vel så problematiske 
av mange.

– Vår studie viser at MS, i tillegg til fysiske og 
 kognitive vansker, også påfører pasientene en 
 betydelig  økonomisk byrde. Det er viktig at alle 
disse  effektene er kjent når helsepolitiske 
 beslutninger som berører MS-pasientene, skal fattes, 
sier Bjørn Svendsen.

FORSKNING

Førsteamanuensis  
Bjørn Svendsen opplyser 
at tapt arbeidsfortjeneste 
for gjennomsnittspasienten 
med MS var på 49.000 
kroner i 2013.  
(Foto: Olav Førde)

37



Ny doktoravhandling styrker teorien 
om sammenheng mellom MS og 
kyssesykevirus. 

Tekst: Silje Berggrav

– Ingen har tidligere undersøkt denne teorien på 
hvite blodlegemer i spinalvæsken så grundig. Vi har 
fått en mye kraftigere stjernekikkert inn i reseptor-
genene til hvite blodlegemer, sier forsker og lege 
Andreas Lossius ved Avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin ved Rikshospitalet i Oslo.

Det har lenge vært kjent at Epstein-Barr-viruset, 
som kan gi kyssesyke, er en mulig risikofaktor for 
å utvikle MS. Men hvordan dette skjer, har vært 

ukjent. Det er anslått at omtrent 90 prosent av 
befolkningen er smittet med Epstein-Barr-viruset, 
mens nesten alle med MS har vært infisert. De fleste 
smittes i barneårene og får aldri noen av de kjente 
symptomene på kyssesyke, som hovne mandler 
og halssmerter. 

– Hvis man derimot først smittes av viruset rundt 
14-15-årsalder eller senere, reagerer immunforsvaret 
annerledes enn om man smittes i barnehagealder. 
Da utvikler over halvparten kyssesyke. Noen er så 
syke at de er borte fra skolen i flere måneder, og er 
slappe i lang tid etterpå. Den opplevelsen, disse 
kraftige symptomene man får som ung voksen, er 
det som særlig er assosiert med økt risiko for MS, 
forklarer Lossius.

Andreas Lossius sier at en del av teknologien 
som har gått raskt de siste ti årene, er såkalt 

DNA-sekvensering. Det innebærer at man kan 
lese den genetiske koden i DNA mye raskere og 

billigere enn for bare få år siden. 
(Foto: Privat)

Bekrefter sammen heng 
mellom kyssesyke 
og MS
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Tidligere studier viser at det å ha hatt et fullt ut-
brudd av kyssesyke gir to ganger økt risiko for MS 
sammenlignet med å ikke ha hatt utbrudd.

– Samtidig skal man være forsiktig med å snakke 
om økt risiko. Vi kan ikke si sikkert ennå at kysse-
syke fører til MS, spørsmålet er hva som kommer 
først av høna eller egget. Men vi ser en assosiasjon, 
sier Lossius.

Sammenlignet Norge og Italia
Han avsluttet nylig sin doktorgradsavhandling der 
han har sett på ulike aspekter ved Epstein-Barr- 
viruset og MS. I den ene studien så han og andre 
forskere i den såkalte EnvIMS-studien på data fra 
kasus-kontrollstudier i Norge og Italia for å utforske 
sammenhengen mellom kyssesyke i ulike årstider og 
risikoen for MS. Ultrafiolette solstråler er hoved-
kilden vår til vitamin D, og varierer i løpet av året 
med et lavpunkt om våren. Hvis det er slik at 
vitamin D-nivået påvirker kroppens immunrespons 
rettet mot Epstein-Barr-viruset, at lavt vitamin 
D-nivå reduserer kroppens evne til å bekjempe 
viruset, forventet forskerne en opphopning av 
kyssesyke om våren, og at sammenhengen mellom 
MS og kyssesyke var sterkere i denne årstiden. 

De fant riktignok en opphopning av kyssesyke om 
våren, men dette var ikke mer uttalt for dem som 
senere fikk MS.

– Vi fikk bekreftet sammenhengen mellom kysse-
syke og en økt risiko for MS, men dette var  av 
samme størrelsesorden i forhold til breddegrad 
og årstid. Det virker kanskje litt kjedelig å bekrefte 
noe som har vært funnet før, men samtidig er det 
viktig å få bekreftet dette i to ulike populasjoner, 
mener Lossius.

Stjernekikkert
Et vel så viktig bidrag til forskningen, mener Lossius, 
er sammensetningen de har funnet av en bestemt 
type hvite blodlegemer, såkalte T-celler, i spinal-
væsken. Alle T-celler har en reseptor som gjen-
kjenner ulike virus og hjelper kroppen å nedkjempe 
dem. Studien viser at T-celler med reseptorer rettet 
mot Epstein-Barr-virus konsentreres i spinalvæsken 
til personer med MS, og til en viss grad også ved 
andre typer betennelser i hjernen. 

– Du kan si at det er disse T-cellene med sine 
reseptorer som ligger bak at vi utvikler immunitet, 
at vi bare får en barnesykdom én gang, og at vi kan 

Hvis man først smittes av kyssesykeviruset rundt 14-15-årsalder eller senere, reagerer immunforsvaret annerledes enn om man smittes i 
barnehagealder. De kraftige symptomene man får som ung voksen, er det som særlig er assosiert med økt risiko for MS. (Foto: Istockphoto)
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vaksineres. Sammensetning av T-cellereseptorene 
vil derfor være av interesse, både i blodet, men også 
i spinalvæsken. T-cellene i spinalvæsken gjenspeiler 
det som skjer i hjernen bedre enn cellene som er 
i blodet, forteller Lossius. 

I studien, der de gjennomførte spinalpunksjoner 
på 10 pasienter og en kontrollgruppe på omtrent 
like mange, fant forskerne mer av reseptorene som 
gjenkjente Epstein-Barr-viruset i spinalvæsken enn 
i blodet. 

Han mener det finnes flere plausible forklarer på 
hvorfor T-celler mot Epstein-Barr-virus hoper seg 
opp i spinalvæsken og kanskje i hjernen på de som 
har MS.

– Den enkleste forklaringen er nok at viruset finnes 
der, men det er ikke dermed sagt at det er et bevis 
for at viruset forårsaker MS. Man kan også tenke seg 
at betennelsen ved MS i seg selv tiltrekker viruset 
eller slike T-celler, sier forskeren. I kontrollgruppen 
med pasienter med andre typer betennelser i hjernen 
fant de også en viss opphopning av slike T-celler, 
men ikke i samme grad som hos personer med MS. 

Forsker på kyssesykevaksine
Lossius sier han ikke ser umiddelbare konsekvenser 
behandlingsmessig, men at studien belyser og styrker 
sammenhengen mellom MS og Epstein Barr-viruset. 

– Vi må forske videre for å se om vi kan finne 
årsaksforhold. Alt vi kan legge på vekten for å forstå 
mer av MS, er viktig, mener han.

Det finnes forskningsgrupper som ser på muligheten 
for å utvikle vaksine mot Epstein-Barr-viruset, men 
omfanget er foreløpig lite. Et mindre forsøk med en 
vaksine i den generelle befolkningen klarte ikke å 
forhindre smitte av viruset. 

– Men færre fikk kyssesyke, de ble altså smittet uten 
å få symptomer. Det er jo noe. Når det gjelder 
sammenhengen mellom Epstein-Barr-virus og MS, 
må vi per i dag åpent si at vi ikke vet om det ene 
forårsaker det andre. Men det er også mange andre 
gode grunner til å utvikle en slik vaksine. Mange i 

befolkningen får kyssesyke, og den er knyttet opp 
mot en del blodsykdommer og sjeldne kreft-
sykdommer. Å slippe å få kyssesyke betyr jo litt, 
sier Andreas Lossius. 

Referanser:
Lossius A, Riise T, Pugliatti M, Bjørnevik K, Casetta 
I, Drulovic J, Granieri E, Kampman MT, Lantblom 
AM, Lauer K, Magalhaes S, Myhr KM, Pekmezovic T,
Wesnes K, Wolfson C, Holmøy T. Season of infectious 
mononucleosis and risk of multiple sclerosis at different 
latitudes; the EnvIMS Study. Multiple Sclerosis
Journal ; Epub ahead of print 26 September 2013

Lossius A1, Johansen JN, Vartdal F, Robins H, Benth 
JS, Holmøy T, Olweus J. High-throughput sequencing 
of TCR repertoires in multiple sclerosis reveals 
 intrathecal enrichment of EBV-reactive CD8+ T cells. 
Eur J Immunol. 2014 Aug 7. doi: 10.1002/
eji.201444662.
 
Ordforklaringer:
Spinalvæske: fargeløs, vannklar væske som fyller 
rommet mellom de to hjerne-ryggmargshinnene, 
hjerneventriklene og ryggmargskanalen, slik at hele 
sentralnervesystemet er omgitt av væske. Spinalvæsken 
regulerer trykket i kraniet, den beskytter hjernevevet, 
og den har også avgjørende betydning for stoffskiftet og 
blodomløpet i hjernen.

T-celler: Hvite blodlegemer, en del av immunforsvaret

Reseptorer: i den vanligste forstand proteinmolekyler. 
De har en kjemisk struktur som gjør at de spesifikt 
binder spesielle signalmolekyler (hormoner, transmitter-
substanser, 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. 
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Mener øyet kan gi kunnskap 
om diffuse MS-plager 
Måling av pupillestørrelse og øyebevegelser kan bidra til kunnskap om diffuse MS-plager 
tidlig i sykdomsforløpet, viser ny pågående studie.

Tekst: Silje Berggrav

«Jeg kan ikke se opp og mot høyre, for da får jeg 
dobbeltsyn og blir svimmel. I blant er det blinde 
flekker i bildet. Jeg blir også svimmel når jeg reiser 
meg opp. Arbeidsdagen er mindre effektiv enn før, 
jeg blir sliten og synes oppgaveløsing er mer 
 komplisert enn før.»

– Dette kan beskrive en typisk hverdag for unge 
voksne med multippel sklerose, sier Sigrid Aune de 
Rodez Benavent, lege ved Øyeavdelingen på Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. Hun er phd-student 
i Forskningsgruppen Multippel Sklerose og har 
sett nærmere på om det er likhetstegn mellom 
øyefunn, fatigue og kognitive vansker hos MS-pasi-
enter. 

Kan forklare diffuse plager?
Mange MS-pasienter får problemer med syn og 
øyebevegelser. Øyet er del av sentralnervesystemet og 
styres i tillegg av det autonome nervesystemet, som 
regulerer ikke-viljestyrte funksjoner som bevissthet, 
puls, svetting, seksuelle funksjoner og tarmfunksjon. 

Fra studier på diabetespasienter vet man at øyemå-
linger er egnet til å måle svikt i det autonome 
nervesystemet, men det har tidligere ikke blitt gjort 
lignende systematiske studier i den norske MS- 
populasjonen.

– En stor del av hjernen vår benyttes til syn og 
bearbeiding av synsinntrykk. Det er mer regelen enn 
unntaket at denne sansen er rammet i større eller 
mindre grad i løpet av sykdomsforløpet ved MS. 
Studier har antydet opptil 80 prosent i livsløps-
studier. Mange diffuse MS-plager som ikke er lett 
målbare, slik som fatigue, kognitive endringer og 
nedsatt tarmfunksjon, har vi ikke kommet helt til 
bunns i. I litteraturen pekes det på endringer i det 
autonome nervesystemet som en fellesnevner, som et 
indirekte mål på utbredt sykdom med diffuse plager 
som sykdomsyttrykk. Det er derfor naturlig å tenke 
at vi kan få noen indikasjoner på disse plagene 
gjennom å se på øyet, og da spesielt pupillen som 
styres nært av det autonome nervesystemet, sier 
Sigrid de Rodez Benavent. 

Fra studier på diabetespasienter vet man at øyemålinger er egnet 
til å måle svikt i det autonome nervesystemet, men det har 
tidligere ikke blitt gjort lignende systematiske studier i den norske 
MS-populasjonen. (Foto: iStock)

Mange MS-pasienter får problemer med syn og øyebevegelser. 
Sigrid Aune de Rodez Benavent, lege ved Øyeavdelingen på Oslo 
universitetssykehus, har sett nærmere på om det er likhetstegn 
mellom øyefunn, fatigue og kognitive vansker hos MS-pasienter. 
(Foto: Privat)
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– God undersøkelsesmetode
Undersøkelsemetoden heter pupillometri og er ifølge 
øyelegen et svært anvendelig instrument som har 
vært brukt i forskning siden 50-tallet. 

– Pupillen er dessuten en lett tilgjengelig kroppsdel å 
undersøke, uten ubehag for pasienten, sier de Rodez 
Benavent. 

Forskergruppen har foreløpig undersøkt drøyt 
48 MS-pasienter og like mange kontrollpersoner. 
I tillegg til klassisk pupillometri har de brukt en 
metode kalt eye tracker, som ved hjelp av en  infrarød 
registrator kan måle pupillestørrelse og registrere 
øyets bevegelser, for eksempel når deltagerne i 
studien skulle utføre enkle matteoppgaver. 

– Vi fant forskjell i pupillestørrelse ved oppgave-
løsning uten at pasientene hadde forskjell i poeng-
skår ved oppgaveløsning, og tolker dette som et 
mulig tegn på endret autonom styring av pupillen, 
forteller de Rodez Benavent. 

Videre har forskerne gjort en rekke tester og benyttet 
såkalt OCT (Optical coherence tomography) hvor 
man i øyenbunnen kan observere nervecellenes 
utløpere og nervetråder, og måle størrelsen på 
nervelaget disse danner for å se etter endringer. 
Øyelegen sier resultatene viser at øyemålinger kan 
bidra til å avdekke forandringer tidlig i forløpet av 
MS. Man vet fra større studier at tegn på diffus 
sykdom kan bety et forløp hvor man ikke bare har 
attakker med betennelse, men også nervecelledød. 

– Det er nettopp denne sammenhengen vi ønsket 
å kartlegge og finne gode biomarkører for, så man på 
sikt kan gi en prognose og lage en best mulig 
behandling for den enkelte pasient. Det er viktig å 
vite mer nøyaktig når man bør sette inn hissig 
behandling for å unngå nettopp tap av nervevev, sier 
de Rodez Benavent.

Hun mener øyestudier kan bidra til å gi mer 
 nøyaktige svar, blant annet på hvor i hjernen 
 lesjonene sitter.

– Vi vet at det skjer tap av nervetråder ved alvorlige 
MS-attakker som ved en kraftig synsnervebetennelse, 
men det er også å naturlig å stille spørsmålet: skjer 
det et kronisk tap av nervetråder utenom attakkene? 
Dette lar seg dårlig fange opp ved tradisjonelle 
MR-undersøkelser, men kan trolig observeres ved 
enkle grep i øyet, og bør derfor kartlegges i større 
grad, sier de Rodez Benavent. 

– Ser du for deg at øyemålinger er noe alle MS- 
pasienter burde gjennomgå?

– Det finnes ikke mange slike apparater i Norge nå, 
og det er litt tidlig å si at alle MS-pasienter burde 
testes. Men det hadde vært fint om vi etter hvert 
kunne gjøre grundige øyeundersøkelse av flere 
pasienter tidlig i forløpet når de har lite øyeplager. 
Da kan vi over tid se når øyeplagene inntrer, forstå 
mer av hvordan de oppstår og forhåpentlig unngå at 
det blir varige skader, sier de Rodez Benavent. 

OM STUDIEN:

Forskningsgruppen Multippel Sklerose ved Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo står bak studien, 
gjennomført av Sigrid Aune de Rodez Benavent i samarbeid med Gro O. Nygaard og veiledet av Elisabeth 
G. Celius, Emilia Kerty, Liv Drolsum og Bruno Laeng. Pasientgruppen fra Ullevål sykehus’ opptaksområde 
hadde alle fått MSdiagnosen de siste fem årene. De 48 deltagerne var mellom 18 og 50 år, med overvekt 
av kvinner, de fleste med høyere utdanning og i yrkesaktivitet.

Foreløpige tall ble publisert muntlig på Nevrodagene 2014 med tittelen: Pupillometri – viser forskjell i pupille
størrelse mellom nylig diagnostiserte MSpasienter og friske kontroller. Signert: S.A. de Rodez Benavent, 
G.O. Nygaard, S. Tønnesen, H. Harbo, E. Kerty, E.G. Celius, N.I. Landrø, B. Laeng
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Leter etter svar i sårbarhetsgen
Hvilke gener øker risikoen for MS, og hvorfor gjør de det? Genforskning rundt MS er et 
tidkrevende prosjekt, men forskere ved Oslo universitetssykehus mener de har kommet 
nærmere et svar om ett av disse sårbarhetsgenene.

Tekst: Silje Berggrav

– Denne forskningen er viktig for å forstå hvorfor og 
hvordan gener som disponerer for MS, gjør nettopp 
dette. Å forstå hva som skjer på molekylnivå, 
hvordan dette spiller inn på sykdommen, kan gi oss 
et angrepspunkt for utvikling av medisiner, sier Tone 
Berge, forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus (OUS).

Hun har nylig avsluttet en studie der hun og 
 kolleger i en forskningsgruppe ledet av professor 
Hanne F. Harbo har sett nærmere på et gen kalt 
CLEC16A, et såkalt sårbarhetsgen for MS.

– La oss si at et gen består av 20.000 bokstaver, og at 
kanskje 30 av bokstavene kan variere fra person til 
person. Noen av bokstavendringene kan være 
sykdomsfremkallende eller disponerende for MS, 
mens andre har ingen betydning for utvikling av 
sykdommen. Et sårbarhetsgen innebærer at man i ett 
gen har funnet genvariasjoner som forekommer 
hyppigere hos MS-pasienter enn i kontrollgrupper. 
Det vil si at disse genvariantene er assosiert med økt 

risiko for MS. Genene disse variantene befinner seg 
i, kan kanskje ha en sammenheng med sykdommen, 
men vi vet det ikke sikkert, sier Tone Berge.

Hun kaller forskningsfeltet upløyd mark, og mener 
det er viktig å finne ut mer om disse genvariantene 
for bedre å forstå de bakenforliggende mekanismene 
som kan disponere for MS.

– Vi har først, sammen med andre forsknings-
grupper i store internasjonale prosjekter, identifisert 
en sårbarhetsgenvariant for MS (i CLEC16A genet). 
Vår gruppe studerer nå hva det betyr å ha denne 
varianten, og så kartlegger vi funksjonen til dette 
genet i immunceller, sier Berge. 

Genene er oppskriften på molekylene i kroppen vår. 
De har ingen funksjon i seg selv, men «oversettes» til 
proteiner, som har de utøvende rollene i cellene. 

– Proteiner har mange livsviktige oppgaver. Vi 
ønsker altså å finne ut hva proteinet som kodes av 

Tone Berge (innerst), og kollegene Pankaj Kumar Keshari og Ingvild Sørum Leikfoss ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, 
leter etter svar på hvilke gener som disponerer for MS. (Foto: Øystein Horgmo)
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CLEC16A, gjør i immunceller, fordi immun-
systemet er involvert i utviklingen av MS. Det er 
spennende med genforskning, men det er mer 
spennende hva genvariasjoner betyr for proteinene, 
de som utøver en rolle, mener Berge. 

Miljø vs gener 
Den ledende hypotesen er at MS forårsakes av en 
kompleks samhandling mellom mange ulike gener 
og miljøfaktorer, som lavt nivå av vitamin D, 
Epstein-Barr-virusinfeksjon og røyking. Studier 
tyder på at mange vanlige genetiske varianter bidrar 
til sykdomsutvikling, men hver av dem gir bare en 
liten økt risiko for å utvikle MS. Berge peker på at 
det å identifisere slike sårbarhetsgener likevel er et 
viktig steg på veien for å kunne forstå mer av 
biologiske prosesser som spiller en rolle for sykdoms-
forekomst og forløp. 

Allerede i 1972 ble varianter i et spesielt immun-
forsvarsmolekyl (kalt HLA-genet) påvist å være 
forbundet med MS- risiko. Det er nå vel etablert at 
en spesiell genvariant i dette genet gir ca. tre ganger 
høyere risiko for å utvikle MS. Denne varianten er 
også relativt vanlig blant friske, dermed er ikke 

– Å forstå hva som skjer på molekylnivå, hvordan dette spiller 
inn på sykdommen, kan gi oss et angrepspunkt for utvikling av 
medisiner, sier Tone Berge, forsker ved Nevrologisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus. Foto: Øystein Horgmo

HLA-varianten alene årsaken til MS. Det tok nesten 
40 år med såkalte koblingsstudier (der man benytter 
familier med flere sykdomstilfeller) og pasient- 
kontrollstudier før andre sårbarhetsgener ved MS ble 
identifisert. I 2007 ble den første store genstudien 
på MS publisert. Her ble CLEC16A pekt ut som 
et mulig sårbarhetsgen ved MS. I flere store 
 oppfølgingsstudier ble dette bekreftet. 

Forbundet med flere autoimmune 
 sykdommer
Per i dag er det identifisert 110 sårbarhetsgener ved 
MS. De fleste av disse genene har betydning for 
immunforsvaret. En tredjedel av dem, inkludert 
CLEC16A, er også sårbarhetsgener forbundet med 
andre autoimmune sykdommer som type 1-diabetes, 
Addisons sykdom og Crohns sykdom. 

– Vi kjenner ennå ikke til funksjonen til proteinet 
som CLEC16A-genet «oversettes til», bortsett fra at 
det finnes i immunceller og dermed har en mulig 
funksjon i immunsystemet. Vi vet enda ikke om det 
er CLEC16A-genet selv som er viktig for å utvikle 
MS, om variantene av CLEC16A påvirker nabo-
gener, eller om disse vanlige CLEC16A-genvariantene 
nedarves sammen med en annen variant som 
forårsaker den økte risikoen, sier Berge. 

Ikke VGoppslag
Gjennom et samarbeid med det internasjonale 
forskerkollegiet International Genetics MS 
 Consortium er Berge og kollegene i MS-forsknings-
gruppen ved Nevrologisk avdeling involvert i en ny 
studie der de kartlegger sjeldne genvarianter i de 
delene av genene som blir til funksjonelle proteiner.

– I vårt eget laboratorium arbeider vi nå med å 
kartlegge CLEC16A-proteinet sin funksjon, og vi 
undersøker også om varianter av CLEC16A påvirker 
uttrykket av CLEC16A selv eller dens nabogener, 
forteller Berge. 

«Flere detaljerte studier vil hjelpe oss å forstå de 
bakenforliggende sykdomsmekanismene»
Forsker Tone Berge
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Det finnes per i dag ingen kur mot MS, bare medisiner 
som kan bedre symptomene og bremse sykdoms-
utviklingen. 

– Disse medisinene virker dessverre ikke på alle 
former for MS-sykdom, og de kan ha til dels alvorlige 
bivirkninger. Flere detaljerte studier vil hjelpe oss å 
forstå de bakenforliggende sykdomsmekanismene 
forårsaket av dette og andre sykdomsgener. Det kan 
være med å legge grunnlaget for å utvikle bedre 
medisiner i fremtiden. Men det ligger langt fram 
i tid. Vi snakker ikke VG-oppslag ennå, sier Berge. 

Ordforklaringer:
Sårbarhetsgen – et gen som disponerer for eller gir 
noe høyere risiko for sykdom. 

Autoimmune sykdommer som diabetes, leddgikt 
eller MS, er sykdommer der kroppens immunsystem 

feilaktig oppfatter eget vev som fremmed, og derfor 
begynner å angripe det.

Referanse:
Tone Berge, Ingvild Sørum Leikfoss and Hanne F. 
Harbo (2013): From Identification to Characterization 
of the Multiple Sclerosis Susceptibility Gene CLEC16A. 
International Journal of Molecular Sciences 2013, 14, 
4476-4497; ISSN 1422-0067. 

Ingvild Sørum Leikfoss, Inger Lise Mero, Maria 
Krudtaa Dahle, Benedikte A Lie, Hanne F. Harbo, 
Anne Spurkland and Tone Berge. Multiple 
 sclerosis-associated single-nucleotide polymorphisms 
in CLEC16A correlate with reduced SOCS1 and 
DEXI expression in the thymus. Genes Immun. 2013 
Jan;14(1):62-6. doi: 10.1038/gene.2012.52. Epub 
2012 Nov 15.

Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud disputerte i mars 
2014 for graden p.hd. (philosophiae doctor): Fat 
Soluble Vitamins in Multiple Sclerosis. 

De fettløselige vitaminene A, D og E har effekter 
på immunsystemet som gjør at de kan tenkes å spille 
en slik rolle. Selv om studien ikke kan vise årsaks-
sammenheng, gir den holdepunkter for at effekten 
av vitamin A, D og E bør undersøkes videre i 
kliniske studier ved MS. Studien viser også at mange 
MS-pasienter har lave nivåer av vitamin D, og at de 
med fordel kan ta noe ekstra tilskudd av vitamin D 
i vinterhalvåret.

Studien undersøkte 88 MS-pasienter som deltok 
i en randomisert studie av omega-3-fettsyrer fulgt 
med gjentatte blodprøver og målinger av 
 sykdomsaktivitet med magnetisk resonanstomografi 
(MR) av hjernen. Økende konsentrasjon av vitamin 
A, D og E i blodet var forbundet med lavere risiko 
for sykdomsaktivitet målt med MR. 

Alle personene som deltok i studien fikk MS- 
medisinen interferon beta-1a etter et halvt år. 
Sammenhengen mellom sykdomsaktivitet og 
konsentrasjonen av vitaminer ble påvirket ulikt 
av denne behandlingen. For vitamin D og A var 
sammenhengen mellom vitaminnivået og 
 sykdomsaktiviteten bare til stede før pasientene fikk 
behandling med interferon beta-1a, mens det for 
vitamin E var omvendt. 

Kristin Ingeleiv 
Løken-Amsrud har 
avlagt doktorgrad om 
vitaminene A, D og E 
sin effekt på immun-
systemet. (Foto: Arkiv/
MS-forbundet)

Doktorgrad om fettoppløselige vitaminer 

FORSKNING
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– Resultatet er egentlig veldig overraskende, siden det 
finnes så mange studier som viser ikke bare en 
 sammenheng mellom røyking og risiko for MS, men 
også en sammenheng mellom røyking og risiko for 
sykdomsprogresjon og økt funksjonssvikt. Vi hadde 
regnet med en sammenheng i form av økt betennelses-
aktivitet, sier professor Øivind Grytten Torkildsen ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose 
ved Haukeland universitetssykehus. Han presenterte 
nylig resultatene av studien ved den årlige 
 internasjonale MS-konferansen ECTRIMS i Boston.

Økt risiko for invaliditet
Det har lenge vært kjent at røyking er en risikofaktor 
for å utvikle MS, og tidligere studier har funnet en 
sammenheng mellom røyking og sykdomsprogresjon. 
En forskergruppe ved Queen’s Medical Centre som 
analyserte effekten av røyking hos 895 MS-pasienter, 
fant at de som røyket, hadde 1.64 ganger økt risiko for 
å utvikle invaliditet tilsvarende fire på funksjonsskalaen 
EDSS, og 1.49 ganger økt risiko for å nå invaliditets-
tap tilsvarende EDSS seks. 

– Vi vet at røyking er negativt, men det ser ut til å være negativt på en litt annen måte enn vi har tenkt tidligere, sier forsker 
Øivind Grytten Torkildsen, som nylig presenterte resultatene av studien ved den årlige internasjonale MS-konferansen 
ECTRIMS i Boston. (Foto: Silje Berggrav)

Røyking gir ikke flere attakker
MS-pasienter som røyker, har ikke økt sykdomsaktivitet målt ved MR eller flere attakker,  
viser ny norsk studie. 

Tekst: Silje Berggrav
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Torkildsens studie baserer seg på data fra den store 
OFAMS-studien (se side 24), hvor 87 pasienter med 
attakkvis MS, både røykere og ikke-røykere, ble 
sammenlignet basert på nikotinnivå i blodet og 
resultater fra MR-målinger. Det er første gang en 
studie har utforsket sammenhengen mellom røyking 
og sykdomsaktivitet målt ved MR. 

– At man ikke har forsket på dette tidligere, skyldes 
nok at få har hatt tilgang på gjentatte MR-resultater av 
en definert pasientgruppe. Gjennom bruk av data fra 
OFAMS har vi hatt muligheten til å se på gjentatte 
MR-undersøkelser og følge pasientene over tid, sier 
Torkildsen. 

Den eneste ulempen med disse dataene er at man kun 
har brukt en biomarkør for røyking, nikotinnivå 
i blodet, mens man ikke har spurt pasientene om de 
faktisk røyker.

– Vi må derfor kvalitetssikre studien ved å sende ut 
spørreskjema til alle som har deltatt, for å sjekke om 

de faktisk røyker. En mulig feilkilde kan være at for 
eksempel snusing gir økt nikotinnivå, sier Torkildsen. 

Bidrar til tap av hjernevev?
Han mener det vil være interessant å forske videre på 
hva det er som bidrar til økt sykdomsprogresjon hos 
MS-pasienter som røyker, når det ikke er økt 
 inflammasjonsaktivitet som ligger bak. 

– Vi må prøve å finne ut hvilke andre sykdoms-
mekanismer som kan påvirke sykdommen. En 
mulighet kan være at røyking disponerer for hjerne-
atrofi, eller tap av hjernevev. Kanskje er hjerneatrofi 
en tilleggseffekt av røyking som ikke nødvendigvis har 
med MS å gjøre, men som slår ut sterkere for MS- 
pasienter, foreslår Øivind Grytten Torkildsen. 

Studien åpner dermed ikke for at MS-pasienter som 
røyker, kan fortsette med noe bedre samvittighet.

– Vi vet at røyking er negativt, men det ser ut til å være 
negativt på en litt annen måte enn vi har tenkt tidligere.

Det har lenge vært kjent at røyking er en risikofaktor for å utvikle MS, og tidligere studier har funnet en sammenheng 
mellom røyking og sykdomsprogresjon. (Foto: Shutterstock)

Røyking gir ikke flere attakker
MS-pasienter som røyker, har ikke økt sykdomsaktivitet målt ved MR eller flere attakker,  
viser ny norsk studie. 

Tekst: Silje Berggrav
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Antistoffer – proteiner som dannes av de hvite blod-
legemene for at kroppen skal motstå skadelige fremmed-
stoffer, såkalte antigener (se ovenfor).

Attakk – nevrologiske symptomer (for eksempel 
lammelser, balansesvikt, dobbeltsyn, synstap eller 
nummenhet) som varer mer enn 24 timer, og som 
skyldes forverring av MS.

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

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

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 lege-
midler som påvirker immunsystemet.

Bremsemedisiner er legemidler som bremser sykdoms-
forløpet ved å hindre attakk.

CNS står for sentralnervesystemet, som består av 
hjernen og ryggmargen.

Demyelinisering betyr tap av myelin i den hvite 
substansen i sentralnervesystemet.

EDSS-skala brukes som vurderingsverktøy for å måle 
funksjonssvikt ved MS. Skalaen deles i 0,5 poengstrinn 
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, energi-
svikt 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 immun-
systemet kan bekjempe infeksjoner. Ved MS brukes en 
type interferon – beta-interferon – som bremsemedisin 
(Avonex®, Betaferon®, Rebif®, Extavia®).

Immunmodulerende medikamenter, er legemidler 
som forsinker det naturlige forløpet av sykdommen ved 
å sette immunsystemet 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 hjernesvinn vil således mange hjernefunksjoner 
svekkes, mens fokalt hjernesvinn medfører tap av 
funksjoner som kontrolleres fra dette området av 
hjernen. Generelt hjernesvinn der begge hjerne-
halvdelene 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 synsnervebetennelse 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 
hukommelse.

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 tenke-
tempo, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesvansker 
og vansker med planlegging. Vi snakker først om kognitive 

Ordliste
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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 fett-
holdig, 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 selvrapporteringsskjema. Nevro-
psykolog 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 leukoencefalopati (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 immunsuppressiv behandling, 

steroider, monoklonale 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, transmitter-
substanser, antigener m.m.). Som en hovedregel har hver 
av organismens tallrike signalmolekyler sin spesielle 
reseptor eller sine spesielle reseptorer. Når signal-
molekylet 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 ryggmargskanalen, slik at hele 
sentralnervesystemet er omgitt av væske. Spinalvæsken 
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 disponerer for eller gir noe 
høyere risiko for sykdom. 

Kilder:
Schering, Trygve Holmøy, MS-forbundet, Store Norske 
Leksikon, Wikipedia
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Fakta om MS-forbundet
MS-forbundet ble stiftet i 1966 og har i dag mer enn 8400 medlemmer  
og 47 lokalforeninger landet rundt.

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og 
religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for 
personer med multippel sklerose (MS). Forbundet 
har som formål å ivareta og fremme interessene til 
personer med MS og arbeide for å bekjempe 
 sykdommen. MS-forbundet er medlem av 
Funksjons hemmedes fellesorganisasjon (FFO).

MS-forbundet skal være en organisasjon der 
 personer med MS via rådgivning, nettverk og 
kunnskap får hjelp til en bedre hverdag. MS- 
forbundet skal fremstå som realistisk, praktisk 
og solidarisk.

MS-forbundet er en landsomfattende organisasjon 
med fem regionslag og 47 lokalforeninger som 
driver likemannsarbeid, arrangerer konferanser 
og medlemsmøter med faglig og sosialt innhold. 

MS-forbundet eier MS-Senteret Hakadal, landets 
eneste rehabiliteringssenter som har spesialisert 
seg kun på MS.

MS-forbundets viktigste arbeidsfelt:
• informasjon
• interessepolitisk arbeid
• likemannsarbeid
• forskning
• rehabilitering
• barn og unge med MS
• kurs og konferanser

MS-forbundet utgir medlemsblad fem ganger årlig, 
MS-rapporten er det femte, og bringer oppdatert 
informasjon på hjemmesiden www.ms.no. 
 MS-forbundet gir råd per telefon og på nett.

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)
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MS-forbundets  samarbeidspartnere

Gå inn på hjemmesiden for mer informasjon, eller 
ring vårt sentralbord på 22 47 79 90. Vi har også 
egen side på facebook og egen YouTube-kanal. Her 
ligger 22 informasjonsfilmer om MS.

Noen av våre viktigste saker i dag:
• tidlig og riktig behandling slik at sykdommen 

bremses
• rask diagnostisering
• tilbud om autolog stamcelletransplantasjon i Norge
• riktig symptombehandling
• tilbud om rehabilitering når man trenger det både 

i spesialist- og kommunehelsetjenesten
• personer med MS inn i ordningen med helsereiser 

til utlandet
• krav om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

til personer med funksjonsnedsettelser

• bedre muligheter for personer med MS 
i  arbeids livet

• deltagelse i internasjonal aksjon for forskning 
på progressiv MS

Sammen blir vi sterkere
Alle som ønsker å støtte arbeidet for personer med 
MS, kan være medlemmer i MS-forbundet. Meld 
deg inn via hjemmesiden, eller ring 22 47 79 90.

Styre og administrasjon
MS-forbundets styre har seks medlemmer og to 
varamedlemmer. Lars Ole Hammersland, Odda, 
er styreleder. MS-forbundets administrasjon 
 representerer seks årsverk. Mona Enstad er general-
sekretær i MS-forbundet

MS-forbundets nye hjemmeside ble lansert 
8. november 2014. Gå inn på www.ms.no og 
bli oppdatert på behandlingsmetoder, nye 
medikamenter og det siste fra forskningen. 
Se også MS-forbundets videofilmer med 
informasjon om MS.
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Retur: MS-forbundet,Tollbugata 35, 0157 Oslo

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


