
Multippel sklerose – autoimmun sykdom i hjerne og ryggmarg  

B-lymfocytt

T-lymfocytt

Nervecelle

- hvite blodlegemer (B- og T-lymfocytter) dirigerer immunforsvaret til å angripe nervecelleutløpere i hjerne og ryggmarg



ms-pasienter

Ny bremsemedisin

Tidligere godkjent
bremsemedisin

50 %

a) Randomisert kontrollert studie                                                                                               
(svært kostbar studie) 

ms-pasienter Stamcelletransplantasjon

b) Behandlingsstudie uten kontrollgruppe
(langt rimeligere studie)

Resultat

Resultat

Resultat

For å bli godkjent, holder det at 
den nye medisinen er litt bedre 
eller like god som tidligere 
godkjent behandling

Godkjenningssystemet for legemidler og behandlinger er uforsvarlig regulert og på legemiddelfirmaenes premisser 
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a) Randomisert kontrollert studie       – en medisin/behandling må – med mindre det er uetisk – ha vist effekt i en slik studie                                           
(svært kostbar studie)                                for å bli godkjent av SLV i Norge, EMA i EU og FDA i USA. Legemiddelfirmaene utfører 85 % av

disse studiene, og kun på legemidlene og behandlingene som er mest «kommersielt interessante»

– hvis det ikke er utført en randomisert kontrollert studie på en medisin/behandling,                                                    
betegnes den som eksperimentell
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Effekt av bremsemedisiner i randomiserte kontrollerte studier

– ingen behandling:    ingen tegn til sykdomsaktivitet hos 15 % etter 2 år, og hos 6-10 % etter 7 år

– minst effektive bremsemedisiner:  ingen tegn til sykdomsaktivitet hos 27 % etter 2 år, og hos 21 % etter 3 års behandling 

– mest effektive bremsemedisiner:   ingen tegn til sykdomsaktivitet hos 39 % etter 2 års behandling

Effekt av stamcelletransplantasjon i behandlingsstudier uten kontrollgruppe

– ingen tegn til sykdomsaktivitet hos 80 % 2 år etter behandlingen, og hos 68 % 4-5 år etter behandlingen

– mange får dessuten markant bedring i livskvalitet og funksjonsnivå
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MS er en alvorlig sykdom:
- økt dødelighet – gjennomsnittlig levetid redusert med 8-10 år
- sterkt nedsatt livskvalitet – tap av 40 gode leveår
- sykdommen som fører til mest uførhet hos unge voksne
- uforutsigbart sykdomsforløp

Uetisk ved alvorlige sykdommer ikke å raskt tilby flest mulig 
en ny medisin/behandling som i en behandlingsstudie
uten kontrollgruppe viser moderat-mye bedre effekt enn 
godkjent behandling. 
Uetisk da å kreve en randomisert kontrollert studie
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– ingen tegn til sykdomsaktivitet hos 80 % 2 år etter behandlingen, og hos 68 % 4-5 år etter behandlingen

– mange får dessuten markant bedring i livskvalitet og funksjonsnivå

Bremsemedisinene er «kommersielt interessante» for legemiddelfirmaene: - Staten betaler 60 000-220 000 kr pr. pasient pr. år i opptil 20 år.                                    
- Verdens 5 største legemiddelfirmaer får godkjent og patentert            

stadig nye ineffektive bremsemedisiner

Stamcelletransplantasjon er ikke «kommersielt interessant» for legemiddelfirmaene siden patentene har løpt ut på cellegiftene i behandlingen,  
men «kommersielt interessant» for Staten: - Staten betaler 500 000 kr en gang pr. pasient: 

400 000 kr til Haukeland og 100 000 kr for cellegiftene 

Uetisk ved alvorlige sykdommer ikke å raskt tilby flest mulig 
en ny medisin/behandling som i en behandlingsstudie
uten kontrollgruppe viser moderat-mye bedre effekt enn 
godkjent behandling. 
Uetisk da å kreve en randomisert kontrollert studie

MS er en alvorlig sykdom:
- økt dødelighet – gjennomsnittlig levetid redusert med 8-10 år
- sterkt nedsatt livskvalitet – tap av 40 gode leveår
- sykdommen som fører til mest uførhet hos unge voksne
- uforutsigbart sykdomsforløp



Dagens MS-behandling 

• Primær progressiv ms: ingen behandling

• Sekundær progressiv ms: ingen behandling

• Relapserende remitterende ms:

o Bremsemedisiner siden 1993 – godkjent av LMV i Norge, EMA i EU og FDA i USA

‒ ikke dokumentert at bremsemedisiner forlenger levetiden eller reduserer funksjonstap (AHRQ 2015)

‒ bremsemedisinene har sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger – 40 % bruker ikke bremsemedisiner

‒ bremsemedisinene har farlige bivirkninger

o Stamcelletransplantasjon siden 2010 på Haukeland, 1997 i USA og 2004 i Sverige – ikke godkjent av LMV, EMA og FDA

‒ 18 behandlet på Haukeland til nå, hvorav 6 i 2016

‒ kun de få med hissigst sykdomsaktivitet – mest attakker og MR-funn – får stamcelletransplantasjon,                                                    

selv om sykdomsmekanismen er den samme hos dem med vanlig sykdomsaktivitet,                                                  

og det ikke er utført behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på dem

‒ dødeligheten av stamcelletransplantasjon var 1,0-1,5 % i 2001-2007 med moderat intensitet cellegiftbehandling,                            

og lavere enn 0,5 % siden 2003 med lavintensitet cellegiftbehandling

http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productid=2076


nrk.no, 8. juli 2016

«Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ved Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at MS-pasienter flest 
per i dag ikke får tilbud om stamcellebehandling i Norge.

– Hvis vi skal kunne gå inn for at stamcellebehandling for MS-pasienter skal være det som gjøres i Norge, 
må vi vite at det er på bakgrunn av god nok kunnskap og dokumenterte studier, sier Erlandsen.»

Statens begrunnelse for å nekte ms-pasientene stamcelletransplantasjon har bristende forutsetninger
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Begrunnelse

• medisiner og behandlinger må, med mindre det er uetisk, ha vist effekt i en randomisert kontrollert studie for å bli godkjent av SLV, EMA og 
FDA – legemiddelfirmaene utfører 85 % av disse svært kostbare randomiserte kontrollerte studiene       

• Kunnskapssenterets metodevurdering (2015): ikke dokumentert at stamcelletransplantasjon har effekt mot ms siden det ikke er utført  
en randomisert kontrollert studie

Statens begrunnelse for å nekte ms-pasientene stamcelletransplantasjon har bristende forutsetninger 
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må vi vite at det er på bakgrunn av god nok kunnskap og dokumenterte studier, sier Erlandsen.»

Begrunnelse

• medisiner og behandlinger må, med mindre det er uetisk, ha vist effekt i en randomisert kontrollert studie for å bli godkjent av SLV, EMA og 
FDA – legemiddelfirmaene utfører 85 % av disse svært kostbare randomiserte kontrollerte studiene       

• Kunnskapssenterets metodevurdering (2015): ikke dokumentert at stamcelletransplantasjon har effekt mot ms siden det ikke er utført  
en randomisert kontrollert studie

Bristende forutsetninger

Statens begrunnelse forutsetter at godkjenningssystemet for legemidler og behandlinger er forsvarlig regulert og funksjonelt – det er det ikke:

• Legemiddelfirmaene utfører 85 % av de randomiserte kontrollerte studiene, og kun på legemidlene og behandlingene som gir mest avkastning

o utfører ikke randomiserte kontrollerte studier på legemidler og behandlinger som gir lav avkastning, selv om disse er livsviktige for 
pasientene

o stamcelletransplantasjon truer markedet for bremsemedisinene

Statens begrunnelse for å nekte ms-pasientene stamcelletransplantasjon har bristende forutsetninger 



Bristende forutsetninger 

Hvorfor har ikke Staten og de regionale helseforetakene finansiert behandlingsstudier på stamcelletransplantasjon mot ms     
når behandlingsstudier i andre land siden 2001 har vist mye bedre resultater enn for bremsemedisiner?

• Legemiddelfirmaene og nevrologene har gitt et feilaktig inntrykk av at ms-pasientene har fått det mye bedre pga. bremsemedisinene 

• I 2015 fikk fem ledende norske ms-nevrologer 39 000-145 000 kr hver i honorar fra legemiddelfirmaer som produserer bremsemedisiner

• Nevrologene overdriver effekten av bremsemedisinene og hevder at svært få trenger stamcelletransplantasjon

• Behandlingsstudier er kostbare, og mange konkurrerer om begrensede regionale forskningsmidler

• Nevrologene overdriver faren ved stamcelletransplantasjon: dødeligheten var 1,0-1,5 % i 2001, og har vært under 0,5 % siden 2003



Bent Høies begrunnelse for ikke å tilby ms-pasientene stamcelletransplantasjon – Aftenposten 15. august 2016:                                

«…mange pasienter får alvorlige bivirkninger og vi vet for lite om langtidseffektene.           

Det er bakgrunnen for at de regionale helseforetakene besluttet at stamcellebehandling skal tilbys som                       

utprøvende behandling gjennom en vitenskapelig studie, ikke som et etablert tilbud. Til det vet vi for lite.»

Høies begrunnelse er basert på faktafeil:

a) Det er ikke mange pasienter som får alvorlige bivirkninger av stamcelletransplantasjon

- De mest effektive bremsemedisinene gir oftere alvorlige bivirkninger enn stamcelletransplantasjon 

b) Ledende ms-nevrologer feilinformerer at stamcelletransplantasjon gir stor kreftrisiko senere i livet

- Det er feil: risikoen er liten



Bristende forutsetninger 

Hvorfor har ikke Staten og de regionale helseforetakene finansiert behandlingsstudier på stamcelletransplantasjon mot ms     
når behandlingsstudier i andre land siden 2001 har vist mye bedre resultater enn for bremsemedisiner?

• Legemiddelfirmaene og nevrologene har gitt et feilaktig inntrykk av at ms-pasientene har fått det mye bedre pga. bremsemedisinene 

• I 2015 fikk fem ledende norske ms-nevrologer 39 000-145 000 kr hver i honorar fra legemiddelfirmaer som produserer bremsemedisiner

• Nevrologene overdriver effekten av bremsemedisinene og hevder at svært få trenger stamcelletransplantasjon 

• Behandlingsstudier er kostbare, og mange konkurrerer om begrensede regionale forskningsmidler

• Nevrologene overdriver faren ved stamcelletransplantasjon: dødeligheten var 1,0-1,5 % i 2001, og har vært under 0,5 % siden 2003

Godkjenningssystemet for medisiner og behandlinger er uforsvarlig regulert, dysfunksjonelt og fungerer på legemiddelfirmaenes premisser

• Når legemiddelfirmaene utfører 85 % av de randomisere kontrollerte studiene som er påkrevd for at en medisin/behandling skal bli
godkjent – og kun på de medisinene og behandlingene som gir mest avkastning – har Staten, HOD og nevrologene et særskilt ansvar for 
å passe på at medisiner og behandlinger som ikke er kommersielt interessante for legemiddelfirmaene,                                                    
men livsviktige for ms-pasientene, kommer ms-pasientene til gode

• Staten, HOD og nevrologene har sviktet sitt ansvar for ms-pasientene siden 2001 

• Dette er en helsepolitisk skandale



Altfor strenge kriterier for stamcelletransplantasjon mot ms

• Ikke dokumentert at kun de med hissigst sykdomsaktivitet har god effekt av stamcelletransplantasjon

o sammenlignet kun med ms-pasienter med svært langtkommet ms som hadde dårlig effekt av stamcelletransplantasjon         

• Ikke dokumentert at kun de med hyppige attakker og nye lesjoner på mr-bilder har god effekt av stamcelletransplantasjon

• Ikke dokumentert at kun de som er yngre enn 45 år og som har mindre enn 6 års sykdomsvarighet                                

har god effekt av stamcelletransplantasjon

• Ikke utført behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på:

o relapserende remitterende ms med vanlig sykdomsaktivitet, eller som er nydiagnostisert

 samme sykdomsmekanisme som ved hissigst sykdomsaktivitet –
det er all grunn til å forvente minst like god effekt av stamcelletransplantasjon hos dem

• Utført altfor få behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på:

o sekundær progressiv ms 

 behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon viser god effekt 

o primær progressiv ms

 behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon viser effekt



Situasjonen er uetisk, og krever ekstraordinære midler og tiltak fra Staten

1)  Øremerke midler til behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på langt flere ms-pasienter

o randomisert kontrollert studie på Haukeland sykehus

o behandlingsstudier uten kontrollgruppe ved flere sykehus på ms-pasienter med:

 relapserende remitterende ms med vanlig sykdomsaktivitet

 nydiagnostisert relapserende remitterende ms og nydiagnostisert primær progressiv ms

 sekundær progressiv ms

 primær progressiv ms av lenger varighet

2)  Gjennomføre dette raskt 

o stamcelletransplantasjon har større effekt jo tidligere behandlingen gis 

o tiden renner ut for stadig flere ms-pasienter


