


Bremsemedisinene – en gullgruve for legemiddelfirmaene

o Når legemiddelfirmaene utvikler nye medisiner – selv om de kun er litt forskjellige fra 
tidligere medisiner – kan de patentere dem og fastsette høye monopolpriser.                                   
Patenttiden er vanligvis 20 år

o I 1993 behandlet en Stortingskomite et EØS-forslag om å forlenge patentperioden 
med 5 år.                                                                                                                        
Flertallet i komiteen støttet forslaget – medlemmene fra Sp og SV stemte imot                                             

o Hvorfor kreftmedisinen Campath (alemtuzumab) skiftet navn til Lemtrada

• I 2012 avregistrerte legemiddelfirmaet Sanofi kreftmedisinen Campath (alemtuzumab)           
for å kunne tjene mye mer ved å nyregistrere og patentere den som ms-medisin

• I 2013 viste en fase-3 studie med 334 deltakere at Lemtrada var mer effektiv enn                                    
Rebif (beta-interferon). Beta-interferon kom i 1993 som den første bremsemedisinen –
det er ennå ikke dokumentert at den reduserer funksjonstap ved ms

• Lemtrada fikk dermed offentlig godkjenning (i EU og av Statens Legemiddelverk i 2013 og av 
FDA i USA i 2014) som ms-medisin

• Sanofi tidoblet prisen så prisen for alemtuzumab (Lemtrada). Skattebetalerne får regningen



Godkjenningssystemet for nye legemidler er rigget til legemiddelfirmaenes fordel

o De største legemiddelfirmaene løper ingen stor risiko ved medikamentutvikling: 
i en årrekke har de hatt ren fortjeneste på 18-20 %, til forskjell fra de andre            
mesttjenende næringene som har ren fortjeneste på 1-2 %

• Deres egen forskning står for kun 15 % av nyskapende (innovative) medisiner.
Universiteter og statlige organisasjoner for 85 %

• Legemiddelfirmaene kjøper opp de innovative medisinene fra universiteter og bioteknologifirmaer. 
De har økonomi til å utføre påkrevde behandlingsstudier før innovative medisiner kan                     
godkjennes som etablert behandling

• Skattebetalerne betaler altså dobbelt for de nye medisinene

o Legemiddelfirmaenes årlige rene fortjeneste er mer enn dobbelt så mye som de bruker til 
utvikling av nye medisiner

o Verdens 10 største legemiddelfirmaer bruker over dobbelt så mye i markedsføring av 
medisiner som til utvikling av nye medisiner

o Sanofi tjente 43 milliarder dollar i 2014 – ren fortjeneste var 8 milliarder dollar

o Unntatt Copaxone, produseres  bremsemedisinene av verdens 10 største legemiddelfirmaer



VG+, 03.10.2015

Trygve Holmøy, professor Ahus:

«Min personlige oppfatning er at HSCT ser ut til å være en svært en effektiv 
behandling ved attakkvis MS, men det er fortsatt usikkert om den er mer effektiv enn 
konvensjonell behandling. 

Det burde vært gjort en sammenlignende studie.  

Med kunnskapen vi har i dag, er det riktig å tilby den i Norge til pasienter som har 
tydelig sykdomsaktivitet selv om de får den beste tilgjengelige behandlingen.»

Elisabeth Gullowsen Celius, overlege Ullevål (i faggruppen for metodevurderingen av HSCT):

«– Status er den samme og indikasjonene som kreves for behandling er de samme 
som i fjor. 

Vi antar at Kunnskapssenterets gjennomgang av metoden vil foreligge relativt snart.»



Multippel sklerose

(B-lymfocytt)

(T-lymfocytt)



Stamcellehøsting Cellegift Farlig fase: lite hvite blodlegemer

HSCT (cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte)

Infundere stamceller



Fire ms-typer:

Gjennomsnittlig attakkfrekvens
ved RRMS: hvert 2-3 år?



MR: Typiske ms-lesjoner



Sykdomsforløp ved relapserende remitterende MS (RRMS)



10

Alvorlig sykdom

Etter 10 år:
30% ganghjelpemidler

Etter 15 år: 
54 % med uføretrygd

Myhr et al. 2001

Etter 10 år:
12% i rullestol

Leveutsikter: 
Redusert med 8-10 år



Nevrologenes ms-behandling og bindinger til legemiddelfirmaene er en skandale

I over 10 år har nevrologene kjent til at stamcelletransplantasjon kan stanse ms-sykdommen og 
er bedre enn bremsemedisinbehandling, men likevel ikke latt ms-pasientene få 
stamcelletransplantasjon eller startet behandlingsstudier

Nevrologene nekter nesten alle ms-pasientene stamcelletransplantasjon med de 
misvisende påstandene 

• behandlingen er for farlig  

• en vet for lite om langtidsbivirkningene  til cellegiftene som brukes i behandlingen

• behandlingen er kun effektiv for en liten gruppe ms-pasienter med spesielt hissig sykdom

• «ms er ikke en dødelig sykdom» og «ms er normalt en sykdom en dør med, men ikke av»

Grunner til nevrologenes brudd på informasjonsplikten og uetiske ms-behandling

• påvirkning fra legemiddelfirmaene som produserer bremsemedisinene

• de ignorerer ms-pasientenes lave livskvalitet både med og uten bremsemedisinbehandling

• manglende kunnskaper om og fordommer mot cellegiftbehandling

• de har ikke etablert et konstruktivt samarbeid med hematologene

• multippel sklerose ødelegger ikke pasientene fort nok, og kun 90 % av dem



Informasjonsplikten er lovfestet i helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

• Pasientrettighetslovens utgangspunkt er at pasienter har rett til den informasjonen som 
er nødvendig for innsikt i egen helsetilstand og for å kunne ivareta egne interesser ved 
å gi tillatelse til behandling, ved å medvirke i behandlingen eller ved å velge bort et 
behandlingstilbud, samt oppfølging i ettertid dersom pasienten påføres skade og kan få 
erstatning. 

• For at selvbestemmelsesretten skal kunne utøves i vedkommende pasients beste 
interesse, kreves det at informasjonen er åpen, realistisk og så fullstendig som mulig.

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=HELSEPERSONELL*&&
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-063.html&emne=PASIENTRETTIGHETS*&&


Multippel sklerose i Norge

• Ca. 11 000 ms-pasienter

• Årlig 350-400 nye ms-pasienter

• De fleste får ms i 20-50 års alder, gjennomsnittlig i 30-års alder

• Over halvparten er helt ute av arbeidslivet 20 år etter sykdomsdebut

• Alle med rrms må gjennom bremsemedisinalgoritmen og bremsemedisinbivirkningene

1 - minst effektive og mest livskvalitetssenkende (interferon, Copaxone, Aubagio og Tecfidera)

2 - nest mest effektive og nest mest livskvalitetssenkende (Gilenya, Tysabri og Lemtrada)

3 - til slutt den mest effektive uten bremsemedisinbivirkninger (stamcelletransplantasjon)                                       

Etter ”det minst effektive først”- og ”mest livskvalitetssenkende bivirkninger først”-behandlingen 
innfrir de færreste kriteriene for stamcelletransplantasjon:                                                                 
bl.a. mindre enn 6 års sykdomsvarighet etter diagnosetidspunktet og alder lavere enn 45 år

NB: med økende sykdomsvarighet sjeldnere nye mr-lesjoner og attakker



Bremsemedisinalgoritmen / ”linjebehandlingen” / ”det minst effektive først»-behandlingen :



Konsensuskriterier
(ikke objektivt fastsatt)



Nevrologenes ms-behandling og bindinger til legemiddelfirmaene er en skandale

I over 10 år har nevrologene kjent til en langt mer effektiv ms-behandling, men likevel 
ikke startet behandlingsstudier eller latt ms-pasientene få behandlingen

• I over 10 år har det vært dokumentert at stamcelletransplantasjon med lavdose/mellomdose 
cellegift er en langt mer effektiv ms-behandling enn bremsemedisinene, og ikke farligere 
enn de mest effektive bremsemedisinene. 
Behandlingen har vært brukt rutinemessig mot kreftsykdommer i mange tiår. Likevel har ikke 
nevrologene tatt initiativ til behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon før nå. 
Nevrologene tilbyr nå stamcelletransplantasjon til kun noen få, selv om behandlingen kan ha 
god effekt hos de fleste ms-pasientene. Behandlingseffekten er godt dokumentert i 
internasjonalt anerkjente tidsskrifter 

• Ingen legemiddelfirmaer fremmer stamcelletransplantasjon, siden medisinene er gamle og 
inntjeningspotensialet lite. Legemiddelfirmaene som utvikler bremsemedisinene og tjener 
stort på dem, har ikke gått i bresjen for stamcelletransplantasjon.                                                          
Heller ikke helsemyndighetene fremmer stamcelletransplantasjon for ms-pasientene

• I ca. 20 år har det vært tette bånd mellom nevrologene og legemiddelfirmaene som 
produserer bremsemedisinene. Det er ikke dokumentert at bremsemedisinene reduserer 
funksjonstap ved ms



Nevrologenes ms-behandling og bindinger til legemiddelfirmaene er en skandale

I over 10 år har nevrologene kjent til en langt mer effektiv ms-behandling, men likevel 
ikke startet behandlingsstudier eller latt ms-pasientene få behandlingen

• Legemiddelfirmaene har åpenbare fordeler av forbindelsen med nevrologene: 
skattebetalerne og helseforetakene betaler dem 90-210 000 kr årlig for hver ms-pasient som 
bruker bremsemedisin 

• Nevrologene har økonomiske fordeler av båndene til legemiddelfirmaene, bl.a. 
forskningsstøtte og dekning av reise- og oppholdsutgifter til konferanser og kongresser

• I media overdriver nevrologene bremsemedisinenes effekt og tier om deres sterkt 
livskvalitetssenkende bivirkninger

• Nevrologene nekter nesten alle ms-pasientene stamcelletransplantasjon. Begrunnelsen er at 
behandlingen er for farlig, at en vet for lite om langtidsbivirkningene og at behandlingen kun 
er effektiv for en liten gruppe ms-pasienter med spesielt hissig sykdom. Ingen av 
begrunnelsene er riktige

• Nevrologene anbefaler de nye bremsemedisinene selv om langtidsbivirkningene er ukjente



Behandlingseffekt: sammenligning mellom de mest effektive bremsemedisinene og HSCT



Prosentandel NEDA i behandlingsstudier med bremsemedisiner
NEDA = No Evidence of Disease Activity (ingen nye attakk + ingen nye lesjoner på MR + ingen økning i EDSS-score)



Trygve Holmøy om stamcelletransplantasjon i                          
VG-intervju 28.05.2015

– Er det slik som Rogne beskriver, at tiden renner ut for 
mange som kunne hatt nytte av denne behandlingen, men som ikke 
får den i Norge?

– Problemet er at vi ikke vet hvem som vil ha mer nytte av 
denne behandlingen enn av annen behandling. Vi prøver å tilby den 

raskt* til de som vi tror er best tjent med den.

– Da må det være frustrerende for pasienter å lese at det da ikke er planer om å 
gjennomføre en sammenliknende studie av stamcelletransplantasjon?

– Det er mange forhold som bidrar til at en slik studie ikke har blitt gjennomført. 
Utviklingen av nye og bedre legemidler har vært så sterk at det har gjort behovet for 
stamcellebehandling mindre. I tillegg er at det er vanskeligere å utføre en studie når 
sammenlikningsgrunnlaget hele tiden endrer seg, sier Holmøy.

*Frem til 2014 hadde 3 fått stamcelletransplantasjon i Norge. Til nå har 9 fått

stamcelletransplantasjon. Årlig får 350-400 personer ms i Norge.



Han (Trygve Holmøy) er likevel enig i at det må være frustrerende for MS-pasienter at det ikke er

planlagt en slik sammenliknende studie.

– Der kommer nok dette med legemiddelindustrien inn. Det er utgifter på mange millioner på 
studie av nye medisiner og legemiddelindustrien har en drivkraft bak slik sponsing fordi de 
tjener penger dersom medisinene er vellykket. Men i Norge er det ingen kommersiell aktør 
som kan kjøre en slik studie av stamcelletransplantasjon. Derfor er vi avhengig av støtte fra 
offentlige institusjoner for å gjennomføre et større forskningsprosjekt, sier Holmøy.

Han legger til at legemiddelindustrien bare finansierer en brøkdel* av MS-forskingen i

Norge.

Norsk ms-forskning:

• Norske ms-forskningsprosjekter i perioden 2007-2014 (gj. snittlig 45 prosjekter årlig)

– Deskriptive (beskrivende) studier utgjorde 70 % av forskningsprosjektene.                       
F.eks. om overlevelse, yrkesdeltagelse, gangproblemer, kognitive plager osv..

– Behandlingsstudier utgjorde 30 % av forskningsprosjektene

• 3/5* av behandlingsstudiene omhandlet bremsemedisiner

• 2/5 av behandlingsstudiene omhandlet behandling med vitamin D og fettsyrer

Nevrologene har i årevis overlatt forskningen på ms-behandling til 
legemiddelfirmaene som utvikler og tjener stort på bremsemedisiner



Nevrologene har i årevis overlatt forskningen på ms-behandling til 
legemiddelfirmaene som utvikler og tjener stort på bremsemedisiner

• Stamcelletransplantasjon var en svært lovende behandling allerede for 15 år siden

• Norske nevrologer: «ikke forsket på stamcelletransplantasjon pga. høy dødelighet»

– dødelighet på 0,9 % i perioden 2001-2006 ved mellomdose cellegiftbehandling

– Sverige stamcelletransplantert (både lav- og mellomdose) ca. 100 uten dødsfall fra 2004

– Chicago stamcelletransplantert (lavdose) over 200 uten dødsfall fra 2003

– Moskva stamcelletransplantert (lavdose) over 400 uten dødsfall

– Firenze stamcelletransplantert (mellomdose) 70 uten dødsfall



Sigbjørn Rogne (f. 1965) sine 4 ms-attakker og få MR-lesjoner

1 - 1996 (vært i arbeid i 4 år): Styringsvansker hø. fot ved gange i flere dager. 
Jeg kontaktet ikke lege

2 - 2009 (vår): Droppfot, kraftsvekkelse begge beina, fatigue, kognitive problemer, 
blære-tarm problemer, søvnvansker og ustøhet. Droppfoten og mye av kraftsvekkelsen i 
beina gikk tilbake, resten bestod konstant (hele tiden). Begynte med Copaxone

3 - 2009 (høst): Forverrelse av ustøhet (i 1-2 uker)

4 - 2014 (mai): Forbigående dobbeltsyn (i 3-4 uker). Fikk min tredje Solu-Medrol kur

Firenze. Desember 2014: mobilisering og høsting av stamceller 
Jan/Feb 2015: Stamcelletransplantasjon (mellomdose cellegiftbehandling)
April 2015: Tilbake i jobb 
Juni 2015: EDSS-score 1,0 (bedømt av min nevrolog)

August 2014: EDSS-score 3,5 (samme som før) 

Mai 2014, MR: a) mulig kontrastoppladning i hjernestammen og b) tilkommet noen få små
høysignalforandringer siden undersøkelsen i 2009

HSCT i Norge? Min nevrolog: jeg var altfor frisk, det er for de som er mye dårligere



Opplevde jeg stamcelletransplantasjonen som ”tøff”?  NEI
– Cyklofosfamid-infusjonen ved mobilisering av stamcellene ga oppkastsyke i 17 timer (ikke verre enn 

vanlig oppkastsyke)

– Under cellegiftbehandlingen (9 dager) var jeg kun småkvalm, og kastet opp en gang. I de 24 dagene 
jeg var i isolat, brukte jeg kun sengen til å sove i. Ellers satt jeg oppe ved pc-en, lyttet til lydbok, 
hadde besøk av broren min 2-3 timer daglig, spiste osv.. Broren min forstod ikke hvorfor han måtte 
være med som ledsager

Effekt av stamcelletransplantasjonen:

• Tidlig under isolatoppholdet merket jeg mindre fatigue

• Mindre ustøhet: i mars falt noe ”på plass” - for første gang på flere år kunne jeg gå og se meg 
til sidene uten å bli ”tummelumsk” i hodet, og uten å bli ”gåen” i hodet av en lengre 
spasertur. Gåstaver trengs ikke lenger

• Søvnen langt bedre: jeg kan legge meg i forvissning om at jeg får en god natts søvn

• Mindre talevansker (utydelig uttale), og jeg kan prate fortere

• Kognitivt langt bedre

– blir ikke trøtt i hodet av lyder og synsinntrykk, går greit å lytte når flere prater samtidig

– trenger ikke ”skyve” tankene, blir ikke sliten av tankearbeid, og assosiasjonene kommer raskt

• Tarm og blære

– Jeg kjenner og hører tarmbevegelsene igjen for første gang siden 2009. Ikke lenger plager med treg 
avføring,  har mindre luftavgang og må ikke tisse så ofte



Kunne jeg fått

HSCT i Norge?
NEI!









Fase 1 studie Teste om medisinen er skadelig (bivirkninger) på 20-80 personer

Fase 2 studie Teste behandlingseffekt på 300-400 pasienter, og nærmere bedømme 
bivirkninger

Fase 3 studie Endelig test på 1000-3000 pasienter mhp. effekt og skadelighet. Ofte 
randomisert studie (med kontrollgruppe: tilfeldig utvalgt hvem som får den 
nye medisinen eller ikke)

Fase 4 studie Studie etter at medisinen er godkjent og tatt i bruk. 
Gir ytterligere informasjon om effekt, skadelighet og optimal dosering

Utprøving av nye medisiner i fase 1-4 studier 

Hvis en medisin for en alvorlig sykdom (ms) i fase 1-2 studier viser
seg å være moderat-mye bedre enn etablert behandling (bremsemedisin-
behandling), er det uetisk med randomiserte studier og ikke å ta den nye 
medisinen (stamcelletransplantasjon) raskt i bruk

Uetisk av nevrologene å nekte ms-pasientene stamcelletransplantasjon



Hva særpreger ms?

• alvorlig sykdom med redusert levetid. Gjennomsnittlig levetid er redusert med 8-10 år

(på ms-forbundets nettside – i faktaboksen om ms – opplyses helt misvisende at                                 
«MS er normalt ikke en sykdom man dør av, men en sykdom man dør med»)

• uforutsigbart forløp

• funksjonshemming

• konstant lav livskvalitet* (hos de fleste pga. usynlige plager: smerter, fatigue, kognitive 
problemer, føle seg fremmed i egen kropp, søvnvansker osv.)

*Hvorfor fremheve livskvalitet?

Fordi nevrologene ikke gjør det, fordi bremsemedisinenes bivirkninger ytterligere sterkt 
senker livskvaliteten og fordi min og mange andres livskvalitet er blitt mye bedre etter 
stamcelletransplantasjon (dette er dokumentert i studier) 



Livskvalitet

• Nevrologene forholder seg ikke til bremsemedisinenes sterkt 
livskvalitetssenkende bivirkninger, som forverrer livskvaliteten ytterligere.                 
F. eks. i VG-reportasjen 28.05.2015:

– Sigbjørn Rogne sine påstander

• «Han mener at nevrologene overdriver effekten av bremsemedisinene som i dag gis 
til MS-syke i Norge, og at de tier om bremsemedisinenes livskvalitetssenkende 
bivirkninger.

• Bivirkningene er sterkt medvirkende til at kun 60 prosent av de MS-pasientene i 
Norge som nevrologene mener bør stå på bremsemedisiner, bruker dem, sier 
Rogne.

• Han mener det er for få studier som belyser problemene ved å gå på 
bremsemedisiner.»

– Trygve Holmøys svar

• «Han er for øvrig kritisk til Rognes uttalelse om at nevrologer underdriver 
bivirkningene av bremsemedisinene. Det er helt klart at MS-medisinene har 
bivirkninger og det er ikke noe tvil om det. Det er en liten risiko for alvorlige 
bivirkninger ved de mest effektive medisinene, men det er vi nøye med å fortelle 
pasientene. Vi er også nøye med hvem som tilbys de mest effektive medisinene, 
sier han.»



Livskvalitet

• ms-sykdommens usynlige og konstante livskvalitetssenkende plager,
regnes vanligvis ikke som sykdomsaktivitet av nevrologene

– Nevrologene måler ikke livskvalitet for å bedømme sykdomsaktivitet
• ikke i bremsemedisinstudier (spesielt førstelinjemed. senker livskvaliteten, men også andrelinje)

– kun sykdomsaktivitet hvis

o nye attakker

o nye lesjoner på 1,5 Tesla mr-maskin* (3 Tesla mr påviser flere og oftere lesjoner)  

o høyere EDSS-score

• ikke i klinisk praksis

– kun sykdomsaktivitet hvis

o nye attakker

o nye lesjoner på 1,5 Tesla mr-maskin* (3 Tesla mr påviser flere og oftere lesjoner)

o høyere EDSS-score

*En 3 Tesla mr-maskin har dobbelt så sterkt magnetfelt som en 1,5 Tesla mr-maskin. 

Finnes en ved de fleste universitetssykehusene i Norge, men liten kapasitet.  Nå to 7 Tesla mr-maskiner
i norden. Oppløsning: 7 Tesla-0,5 mm. 3 Tesla-1,0 mm. 

Høy oppløsning er spesielt viktig ved sykdommer i sentralnervesystemet



Livskvalitet

• sf-36: det mest brukte spørreskjemaet til å bedømme livskvalitet

– 36 spørsmål inndelt i åtte kategorier

• fysisk funksjonsevne 

• fysisk rolle

• kroppslig smerte 

• generell helse

• vitalitet

• sosial funksjonsevne 

• emosjonell rolle

• mental helse

Fysisk

Mentalt og psykisk



EDSS måler ikke livskvalitet 
(vektlegger gangfunksjon):
fatigue, kognitive problemer, søvn-
problemer, smerter osv..



Livskvalitet

• Ble problemet med bremsemedisinenes sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger belyst

– under ms-forbundets landsmøte på Gardermoen 2014? NEI

– i ms-rapporten 2014? NEI

– i ms-rapporten 2013? NEI

– i ms-rapporten 2012? NEI

– i ms-rapporten 2011? NEI

• Når nevrologene omtaler bremsemedisinene i media,  omtaler de bremsemedisinenes 
sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger og at de forverrer ms-pasientenes allerede lave 
livskvalitet?

– PRAKTISK TALT IKKE

• Hvilken ms-behandling har dokumentert å bedre ms-pasientenes livskvalitet?

– STAMCELLETRANSPLANTASJON

• Stamcelletransplantasjon er en engangsbehandling som ikke senker livskvaliteten



Øyvind Torkildsen: ”MS som ikke behandles (med bremsemedisiner), er en alvorlig 
diagnose”

MS-forbundets landsmøte november 2014 på Gardermoen

Men tidlig og effektiv behandling kan endre prognosen, sa Torkildsen. Han mener at det 
går an å oppnå sykdomsfrihet for stadig flere. Forutsetningen er at pasientene kommer 
tidlig til behandling, at man tar i bruk de mest effektive medikamentene, og at man 
følger utviklingen nøye ved hjelp av hyppige MR-undersøkelser.

Overdrivelse av bremsemedisinenes effekt (og livskvalitetssenkende bivirkninger nevnes ikke)



Ifølge professor Torkildsen er vi ms-pasienter nå i periode 4: ”Sykdomsfrihet” (bremse-
medisinenes livskvalitetssenkende bivirkninger nevnes ikke)



Overdrivelse av Lemtradas effekt og risikoen ved stamcelle-

transplantasjon. At 30 % av de som tar Lemtrada får stoffskifte-

sykdom, nevnes ikke                                                                       

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. 

– 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.

ms-rapporten 2014



Overdrivelse av bremsemedisinenes effekt, og fortielse av deres sterkt

livskvalitetssenkende bivirkninger

Elisabeth G. Celius i avisa Nordlys, 15.08.2015:

«Elisabeth G. Celius er seksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus og en av Norges 
fremste ms-eksperter. Hun er skeptisk til at folk reiser til utlandet for behandling uten 
å ha blitt henvist av sin ansvarlige nevrolog.

– Dette er ikke en løsning for en stor gruppe pasienter. Det kan dreie seg en håndfull 
pasienter i løpet av et år, sier hun til VG og legger til at det de siste årene er det 
kommet nye medisiner, som gjør at pasientgruppen som er aktuell for 
stamcelletransplantasjon er enda mindre»



Ooo Overdrivelse av bremsemedisinenes 

effekt, og fortielse av deres sterkt livskvalitets-
senkende bivirkninger

• Antonie Giæver Beiske, i avisa Nordlys, 15.08.2015:
”Hun forteller at det finnes medikamenter på markedet som har bedre effekt på 
MS-syke enn stamcellebehandling. Nevrologen mener at behandlingen enkelte 
ganger får for mye oppmerksomhet.

– Når man sitter på et møte som skal handle om behandling av ms, og så handler 
hele møtet om stamcellebehandling, blir det feil. Det er bare noen få pasienter 
stamcellebehandling fungerer for, det finnes mange andre gode 
behandlingstilbud.”



Uetisk av nevrologene ikke å tilby pasienter med multippel sklerose 
cytostatikabehandling med autolog stamcellestøtte (Sigbjørn Rogne, legetidsskriftet

oktober 2014, med svar fra nevrologene november 2014, og påfølgende svar til 
nevrologene fra Sigbjørn Rogne i desember 2014):

http://tidsskriftet.no/article/3244117

http://tidsskriftet.no/article/3244117


Livskvalitet

Sigbjørn Rogne, Tidsskriftet oktober 2014:

Hos mange pasienter med multippel sklerose er livskvaliteten så lav at HSCT-
behandling fremstår som det beste alternativet – en engangsbehandling med 
mellomdose/lavdose (myeloablativ/ikke-myeloablativ) cytostatika som 
utraderer autoreaktive lymfocytter. Dette gir en god sjanse til å slippe 
kroniske plager på grunn av sykdomsaktivitet, fallende funksjonsnivå, 
medikamentbivirkninger og overgang til sekundær progredierende multippel 
sklerose (kronisk nevrodegenerasjon).

Bremsemedisinene har det samme behandlingsvinduet som HSCT-
behandling, men har kun immunmodulerende/immunsuppressiv effekt på 
autoreaktive lymfocytter og kan verken stoppe sykdommen eller hindre 
overgang til sekundær progredierende multippel sklerose. Bivirkningene 
forringer livskvaliteten betydelig hos mange, og de mest virkningsfulle 
bremsemedisinene har alvorlige bivirkninger som tidsbegrenser bruken. Ofte 
vedvarer plager på grunn av fortsatt sykdomsaktivitet.



Livskvalitet

Trygve Holmøy, Kjell-Morten Myhr og Lars Bø svarer, Tidsskriftet november 2014:

Norske nevrologer, hematologer og immunologer tok initiativ til en studie av HSCT 
ved MS allerede på nittitallet. Dessverre lyktes det ikke å skaffe finansiering. Den 
gang var behandlingsmulighetene ved MS svært begrensede. Siden har vi fått flere 
immunmodulerende medikamenter, inkludert monoklonale antistoffer som 
hemmer nøkkelmolekyler eller dreper viktige celler i sykdomsprosessen. 
Sykdommen kan dermed stabiliseres hos en betydelig andel av pasientene. 
Medikamentene tolereres ofte godt (2), og ved rett risikostratifisering kan en med 
rett valg av legemiddel med rimelig sikkerhet unngå alvorlige komplikasjoner. Denne 
utviklingen fortsetter og forandrer sannsynligvis i stor grad framtidsutsiktene for 
pasienter med MS. 



Sigbjørn Rogne svarer, Tidsskriftet desember 2014:

Behandling med monoklonale antistoffer har ikke vist tilnærmelsesvis like god 
behandlingseffekt som HSCT. Studier på HSCT har alltid manglet finansiering, 
og antallet HSCT-behandlede er derfor begrenset. Det er ikke utført 
observasjonsstudier på HSCT av MS-pasienter med kortvarig sykdom og lav 
til moderat sykdomsaktivitet. Nevrologene kan derfor ikke argumentere 
mot at disse får HSCT med den begrunnelsen at MS-pasienter med kortvarig 
og hissig sykdom har best effekt. Det er godt mulig at MS-pasienter med 
kortvarig sykdom og lav til moderat sykdomsaktivitet har best effekt av 
HSCT. 



Multippel sklerose

(B-lymfocytt)

(T-lymfocytt)



multippel sklerose
• MS er en alvorlig sykdom 

– gjennomsnittlig levetid redusert med 8-10 år

– en av de kroniske sykdommene som medfører størst tap av gode leveår (lav livskvalitet)

• Førstelinjebehandling (interferoner, Copaxone, Aubagio og Tecfidera – reduserer attakkhyppigheten med 
30-50 %) har sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger, og forverrer en allerede dårlig livskvalitet

• Andrelinjebehandlingen (Tysabri, Gilenya og Lemtrada – reduserer attakkhyppigheten med 50-70 %) har 
også livskvalitetssenkende bivirkninger, men demper sykdomsaktiviteten klart bedre enn 
førstelinjebehandling. Kan imidlertid kun brukes en begrenset periode pga. farlige bivirkninger.                      
Hva gjør man så?

• Ikke dokumentert at bremsemedisinene reduserer funksjonstap og forlenger levetid

• Nevrologene nevner ikke at de konstante plagene som reduserer ms-pasientenes livskvalitet skyldes 
sykdomsaktivitet. Legemiddelfirmaenes og nevrologenes bremsemedisinstudier bedømmer ikke 
livskvalitet (f.eks. målt med sf-36), og følgelig ikke bremsemedisinenes effekt på smerter, fatigue, 
kognitive problemer, søvnproblemer m.m..                                                                                     
Bremsemedisinstudiene bedømmer som regel behandlingseffekt kun med de tre endepunktene 

– nye attakker

– nye MR-forandringer

– funksjonsnivå bedømt med EDSS-score (vektlegger hovedsaklig gangfunksjon)



• USAs AHRQ – ”Agency for Healthcare Research and Quality” – tilsvarer Norges 
”Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten”

– AHRQ publiserte i april 2015 en rapport som konkluderer med at det ikke er dokumentert at 
bremsemedisiner (Lemtrada ikke med i rapporten) reduserer funksjonstap ved ms:

”Evidence was insufficient for long-term benefits of DMTs for secondary progressive MS patients 
and most outcomes for relapsing-remitting MS (RRMS) patients.”                                                                  

Rapporten påpeker også:

• bremsemedisinene har sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger og farlige komplikasjoner

• det er en åpenbar mangel at bremsemedisinstudiene ikke bedømmer effekt på livskvalitet 

• det  kan ikke sikkert tidfestes når rrms går over til spms

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

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


Stamcelletransplantasjon av ms

• Stamcelletransplantasjon er den mest effektive behandlingen

– 68 % uten tegn til sykdomsaktivitet 5 år etter behandlingen

– betydelig bedring i funksjonsnivå (EDSS) hos mange

– betydelig bedring i livskvalitet (sf-36) hos mange

– en engangsbehandling, slipper bremsemedisiner og deres livskvalitetssenkende bivirkninger

• Nevrologene har ikke utført behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på 
nydiagnostiserte ms-pasienter eller vanlige ms-pasienter

• Stamcelletransplantasjon er cellegiftbehandling i lave eller moderate doser

• Stamcelletransplantasjon er for de fleste ikke en tøff behandling

• Dødeligheten ved stamcelletransplantasjon er godt under 1 %



”La det være sagt med en gang: Beinmargstransplantasjon er en tøff behandling 
som ut fra det vi vet i dag, kun er aktuell for noen ytterst få pasienter, og at 
dokumentasjonen på effekt ikke er så god som vi kunne ønske oss. Likevel er det 
mitt håp for 2014 at vi får etablert denne behandlingen i Norge, for utvalgte 
pasienter som har alvorlig relapsingremitting MS til tross for beste tilgjengelige 
konvensjonelle behandling.”

Trygve Holmøy, ms-rapporten 2013:

Bremsemedisinenes sterkt livskvali-
tetssenkende bivirkninger nevnes
ikke



• ”Den svenske overlegen Joachim Burman
forstår ikke hvorfor behandlingen han mener 
kan virke på en av tre MS-syke ikke er tatt 
permanent i bruk i Norge for lengst”

• ”- En av tre MS-pasienter har en så aggressiv 
sykdom, at jeg mener de kan være aktuelle for 
denne behandlingen.”

Nevrolog Joachim Burman høsten 2014 (VG) 
om stamcelletransplantasjon (HSCT):



Stamcelletransplantasjon - når? 

• Tidlig - jo før jo heller

– Ingen Lasarus-effekt: døde nerveceller vekkes ikke til live

– Stamcelletransplantasjon kan stanse sykdommen

– Kroppens friske immunforsvar kan reparere skadde nerveceller, og 
forbedre funksjonsnivå og livskvalitet
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Kjell-Morten Myhr
Norwegian MS Competence Centre

Department of Neurology
Haukeland University Hospital &
Department of Clinical Medicine, 

University of Bergen
Bergen, Norway

Nasjonale faglige 
retningslinjer

Multippel Sklerose

Nasjonale faglige retningslinjer 2011

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-diagnostikk-attakk--og-sykdomsmodifiserende-behandling-av-multippel-sklerose/Publikasjoner/nfr-diagnostikk-attakk-og-sykdomsmodifiserende-behandling-av-multippel-sklerose.pdf
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Sykdomsmodulering

Stamcelletransplantasjon er ikke nevnt:
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– Farmasøytisk industri:
• Mottatt forelesningshonorar, forskningsmidler (forvaltet av Innovest AS, 

Haukeland universitetssykehus), dekning av utgifter for deltakelse på 
vitenskapelige kongresser eller deltatt i studier for utprøving av 
legemidler i regi av Bayer, Biogen Idec, GlaxoSmithKline, Merck Serono, 
Novartis og sanofi-aventis. 

Interessekonflikter til utarbeidelsen av ”Nasjonale faglige
retningslinjer 2011” (oppgitt av Kjell-Morten Myhr)

Legemiddelfirmaene ovenfor tjener godt på bremsemedisinene. 
• Sammenligning: hvis stats- og kommuneansatte mottar midler fra privat næringsliv, griper 
myndighetene inn for å hindre misbruk av fellesskapets ressurser. Eksempelvis

o Kronprins Håkon og Mette Marits middelhavscruise
o Bergensordfører Trude Drevlands cruise m.m. betalt av en skipsreder

Kjell-Morten Myhrs interessekonflikter illustrerer hvordan legemiddelfirmaene påvirker 
nevrologene generelt, ikke bare ham. «Nasjonale faglige retningslinjer 2011» nevner ikke 
stamcelletransplantasjon, selv om det siden 2004 har vært svært gode resultater av 
stamcelletransplantasjon i bl.a. USA og Sverige.  

Det kan tenkes at de tette båndene til legemiddelfirmaene og deres «tjenester» har påvirket 
nevrologene til å foretrekke bremsemedisinbehandling, på bekostning av 
stamcelletransplantasjon som legemiddelfirmaene tjener lite på.

http://www.innovest.no/Om-Innovest.html


Legemiddelfirmapåvirkning når nevrologene desinformerer ms-pasientene?

• ”En dør med, men ikke av ms”
– Gjennomsnittlig levetid hos ms-pasientene er redusert med 8-10 år (ms hyppig brukt som underliggende 

dødsårsak i dødsattester – informasjonen er fritt tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider)

• ”ms er ikke en dødelig sykdom”
– Betegnelsen ”dødelig sykdom” har ingen entydig definisjon og er meningsløs å bruke

• Nevrologene er stille om bremsemedisinenes sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger
– kun 60 % av de nevrologene vil skal bruke bremsemedisiner, bruker dem

• Høye cellegiftdoser brukes ved stamcelletransplantasjon
– I Norge, Sverige, Moskva, Mexico, Israel, Chicago m.fl. brukes lave cellegiftdoser 

(lavdosebehandling). 
– I Heidelberg, Firenze, Seattle, Toronto m.fl. brukes moderate cellegiftdoser 

(mellomdosebehandling).
– Høydosebehandling brukes ikke

• Stamcelletransplantasjon er for farlig
– Ved lavdosebehandling er mortaliteten < 0,5 %

– I Moskva behandlet ca. 450 ms-pasienter uten dødsfall eller behov for intensivmedisin
– I Chicago behandlet over 150 ms-pasienter uten dødsfall eller behov for intensivmedisin
– I Sverige behandlet ca. 100 ms-pasienter uten dødsfall eller behov for intensivmedisin.  

Mange av disse har fått mellomdosebehandling
– Ved mellomdosebehandling er mortaliteten < 1,0 %



Legemiddelfirmapåvirkning når nevrologene desinformerer ms-pasientene?
• Stamcelletransplantasjon har best effekt på en liten undergruppe ms-pasienter med svært 

hissig sykdom
– Det er ikke utført behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon på nydiagnostiserte og 

”vanlige” ms-pasienter. Stamcelletransplantasjon kan ha best effekt på disse

• Stamcelletransplantasjonsbehandling av ms er for dårlig dokumentert
– Den første ms-pasienten ble stamcelletransplantert i 1995. I perioden 2001-2005 var 

behandlingsdødeligheten falt til under 1 %

– Behandlingsstudier med stamcelletransplantasjon viser moderat-mye bedre resultater enn 
behandlingsstudier med bremsemedisiner. 

– Ved alvorlige sykdommer er det er medisinsk uetisk ikke å tilby ny behandling som er moderat-mye
bedre enn tidligere behandling

– Ved alvorlige sykdommer er det uetisk å utføre randomiserte studier når en på forhånd har en klar 
formening om at behandlingen i behandlingsgruppen er bedre enn kontrollgruppens

• Stamcelletransplantasjon kan ha farlige langtidsbivirkninger
– Cellegiftene som brukes i stamcelletransplantasjon er kjent fra mange tiårs behandling av 

kreftsykdommer som lymfom og myelomatose. Langtidsbivirkningene er få

– Tvert om vet en lite om langtidsbivirkningene til de nye bremsemedisinene

• Nevrologene overdriver bremsemedisinenes effekt 
– ”MS som ikke behandles (med bremsemedisiner), er en alvorlig diagnose”

– ”Det er bare noen få pasienter stamcellebehandling fungerer for, det finnes mange andre gode 
behandlingstilbud”



Legemiddelfirmapåvirkning når nevrologene desinformerer ms-pasientene?

• Ved kontroll: ”bremsemedisinen har god effekt”
– Nevrologen mener da ingen nye attakker eller lesjoner på MR. Det kan gå år før det kommer nye 

attakker og lesjoner på MR uten bremsemedisinbehandling, og nevrologen kan derfor ikke vite om 
bremsemedisinen har effekt

– Lav livskvalitet (fatigue, kognitive problemer, smerter, søvnplager osv.) tas ikke med i vurderingen 
om bremsemedisinen er effektiv

• Det finnes bedre alternativer enn stamcelletransplantasjon
– Det er ikke dokumentert at bremsemedisinene reduserer funksjonstap ved ms

– Bremsemedisinene gir sterkt livskvalitetssenkende bivirkninger hos de fleste

– Kun 60 % av de nevrologene vil skal bruke bremsemedisin, bruker dem

– Interferon ble innført som første bremsemedisin for 22 år siden i 1993 Det er fortsatt ikke 

dokumentert at interferon reduserer funksjonstap ved ms

– De mest effektive bremsemedisinene (Gilenya, Tysabri og Lemtrada) har alvorlige komplikasjoner,  
og kan ofte kun brukes i noen få år. Hva gjør en så?

• Ikke attakk hvis det ikke er kontrastoppladning på MR
– ms-forbundet tok i fjor denne utbredte feilpraksisen hos norske nevrologer opp med lederen av 

nasjonalt kompetansesenter for ms. Han bekreftet at fravær av kontrastoppladning ikke utelukker 
attakk, men det kom ingen beklagelse

• Inkonsekvent behandling
– Nevrologene sier det er behandlingssvikt av bremsemedisin når det tilkommer ny lesjon på MR, og 

at det da må skiftes til mer effektiv bremsemedisin. MR må i så fall tas minst årlig - det gjøres ikke



Inklusjonskriteriene for HSCT er ikke bedre andre steder

EBMTs – European society for Bone and Marrow Transplantation – foreslåtte

inklusjonskriterier:

• Alder 18-45 år

• EDSS 2,5-5,5

• ≤ 5 år fra oppstart av bremsemedisin

• Høyt aktiv RRMS de siste 2 årene:

– Klinisk signifikante attakker ( ≥ 1 attakk med Δ EDSS ≥ 1 og/eller ufullstendig remisjon av 
attakk).

– MR-aktivitet (≥ 1 GD+ lesjon med diameter ≥ 3 med mer eller akkumulasjon av ≥ 0,3 T2-
lesjoner/måned på 2 MR-undersøkelser (med 6-12 måneders mellomrom)

• Behandlingssvikt (minst etter 1-3 bremsemedisiner). Definert som bevis for attakker, økning i EDSS 
1,0 poeng hos de som i utgangspunktet har EDSS < 5,0, eller ≥ 0,5 poeng hvis EDSS ≥ 5,5  bekreftet 
etter 3 måneder, bestående Gd+ eller nye T2-lesjoner ≥ 6 måneder fra terapistart.



Hva skal vi gjøre?

• Det er ikke bedre andre steder

– Finland: ingen stamcelletransplanterte ms-pasienter

– Danmark: ca. 7 stamcelletransplanterte ms-pasienter

– Norske nevrologer har nå bedt regjeringen om midler til å stamcelletransplantere 25 ms-
pasienter årlig (Sverige har dobbelt så mange innbyggere, og stamcelletransplanterer 50 
ms-pasienter årlig)

• Vi kan ikke vente på at andre land går foran

– Norge har velfungerende samfunnsinstitusjoner

– Norge er et lite og ganske velfungerende sosialdemokrati

• Lettere tilgang til myndighetspersoner og beslutningstakere

• Bedre sikkerhetsnett for innbyggerne enn i mange andre land

• Lettere å få oppmerksomhet

• Mer solidarisk enn mange andre land

• Mer velregulert samfunn – kapitalsterke markedskrefter har mindre innflytelse

– Norsk helsetjeneste vektlegger nå at pasientene skal ha større medvirkning i 
behandlingsvalg

– Norheim-utvalget (NOU 2014, 12) konkluderte med at sykdommene med høyest tap av 
gode leveår – bl.a. ms – skal prioriteres i norsk helsetjeneste: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-12/id2076730/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-12/id2076730/

