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Første bremsemedisin 
mot progressiv MS

Høsten byr på mange høydepunkt. Dette gjelder 
også på MS-fronten. Den store ECTRIMS- 
kongressen ble avholdt i Paris i oktober. Kongressen 
samlet over ti tusen personer som jobber med MS. 
Over 5000 forskningsrapporter ble lagt frem. Noen 
av nyhetene presenterer vi i årets MS-rapport. 

Håp for progressiv MS?
For en måned siden fikk vi også en god nyhet: 
Ocrevus anbefales godkjent som den første bremse-
medisinen til både attakkvis og primær progressiv 
MS. Det er gledelig, men dessverre gjelder dette bare 
en liten gruppe av de som har primær progressiv 
MS. 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. Vi har 
til nå gitt halvannen million kroner til denne 
 forskningen.

Kan forandre MS-behandlingen
Men uten at personer med MS stiller opp for 
forskningen, kommer vi ingen vei. I årets rapport 
kan du lese om den planlagte stamcellestudien som 
skal i gang på Haukeland. Planen er å innlemme de 
første pasientene i studien i løpet av desember 2017. 

MS-forbundet har lenge presset på for at studien 
skal starte. Gode resultater vil kunne forandre 
MS-behandlingen i Norge. Jeg håper studien 
kommer raskt i gang.  

Behovet er stort
Det er ikke bare innen MS det er utfordringer innen 
behandling. Mer enn hver tredje nordmann blir 
rammet av en hjernesykdom eller skade i hjernen i 

løpet av livet. Behovet er stort for en nasjonal 
strategiplan for både forskning og behandling på 
hele hjernehelseområdet. 

Sammen med andre brukerorganisasjoner, har 
MS-forbundet i flere år jobbet aktivt overfor 
 Stortinget for at politikere skulle se de store 
 utfordringene til hjernesykdommene. Regjeringen 
har lovet at det kommer en nasjonal strategi for 
hjernehelse før året er omme. Vi håper at det blir en 
helhetlig strategi med konkrete tiltak. 

Pårørende er den skjulte pasient
Vi har også valgt å sette de pårørende i fokus i årets 
MS-rapport. Det er om lag 11.000 personer i Norge 
som har MS, og rundt dem står mange pårørende 
som også blir påvirket av sykdommen. Det er viktig 
at personer med MS får den hjelpen de trenger, men 
vi må også se og hjelpe de som står rundt. 

Vi hører stadig fra pårørende at de gjerne skulle hatt 
mer kunnskap om MS. Mange ønsker også å møte 
andre i samme situasjon. Det tror jeg er lurt. Dann 
nettverk med andre pårørende og snakk med andre 
som forstår situasjonen din. 

Og vær åpne med hverandre og familien. Det å også 
inkludere barn i pårørendearbeidet har vært, og er 
fortsatt, en av mine hjertesaker. 

Håper du finner mange interessante artikler i årets 
MS-rapport! 

God lesning!

Styreleder Lars Ole Hammersland
(Foto: Olav Førde)
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Utviklingen av nye medikamenter og andre 
behandling småter gjør kanskje behandlingen av 
attakkvis MS bedre, i hvert fall mer komplisert. 
Dersom det økte utvalget av mulige medikamenter 
fører til at flere pasienter raskt får en effektiv 
 behandling som de tåler godt, og som de har tillit til 
og faktisk ønsker å bruke, så er det et fremskritt. 
Dersom økt utvalg kun fører til flere medikament-
bytter, så er det imidlertid tvert om sannsynligvis 
mer til skade enn til gavn, fordi dette fører til 
opphold i behandlingen der sykdommen har lett 
for å blusse opp.   

Pasienten skal være med å bestemme
Jeg tror det er helt vesentlig at pasienter har tillit til 
at den behandlingen de får, er den beste for dem. 
For mange vil det bety at de har hatt anledning til å 
være med på valget av behandling. «Shared decision 
making» og «samvalg» fremheves ofte som idealer for 
god pasientbehandling. Personlig er jeg svært 
interessert i problemstillingen, og ved Akershus 
Universitetssykehus har vi startet et forsknings-
prosjekt der vi undersøker hvordan vi nevrologer 
best mulig kan bidra til at pasientene trekkes inn 
i beslutningen om egen behandling. 

Heldigvis har vi i år fått Nasjonale faglige retnings-
linjer som eksplisitt nevner at pasientens preferanser 
skal tas i betraktning ved behandlingsvalg. Det er på 
høy tid. Jeg har aldri skjønt hvorfor ikke den personen 
som faktisk er syk skal få være med å bestemme om 
risikoen for en bivirkning er uakseptabelt høy, veiet 
opp mot gevinsten av mest mulig effektiv 
 behandling. 

Legen må ta ansvar
Det ligger imidlertid store utfordringer i dette. 
Jeg treffer ofte pasienter som sier at det er jeg som 
er eksperten, jeg må ta avgjørelsen. Ikke alle ønsker 
å vite alle premissene som ligger til grunn for 
behandlings beslutningene: Hvordan er prognosen, 
hva er egentlig risikoen med den ene eller den andre 
behandlingen, og hvor stor er egentlig usikkerheten?  
En person som får en MS-diagnose er gjerne i sjokk, 
og det er begrenset hvor mye informasjon som kan 
tas inn og hvilke valg man er i stand til å være med 
på. Samvalg må aldri bli et påskudd til ansvars-
fraskrivelse for legen. Vi kan ikke overlate de 
 vanskelige avgjørelsene til mennesker som nettopp 
har fått en alvorlig diagnose.

Begrenset valgfrihet
Mange har imidlertid et sterkt ønske om å være med 
å bestemme over sin egen behandling. Da er det oss 
legers plikt å bidra mest mulig konstruktivt til dette, 
blant annet ved å informere best mulig om opp- og 
nedsider ved de ulike behandlingene. Vi må også 
være tydelige på hvilke begrensninger som gjelder 
for valgfriheten. Stamcellebehandling er kanskje det 
tydeligste eksemplene på dette. Langt flere ønsker 
behandlingen enn de som får tilbudet. Det er 
paradoksalt at Norge ser ut til å være det land i 
verden der den største andelen av personer med 
MS har fått behandling med stamceller, til tross for 
at svært få får slik behandling i Norge, og til tross for 
at muligheten til å få de mest effektive MS- 
medikamentene er bedre i Norge enn i de aller fleste 
andre land.

Trygve Holmøy, overlege og professor, 
Akershus universitetssykehus  

(Foto: Privat)

Flere muligheter, 
flere utfordringer
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Stamcellebehandling må få sin plass
Det er på høy tid at denne behandlingsformen får 
sin rette plass i det norske helsevesenet. Dette er ikke 
minst nødvendig for å bevare den tilliten mellom 
behandler og pasient, som vi er avhengige av. Det 
store spørsmålet er hvem som har bedre nytte av 
stamcellebehandling enn av annen  behandling, og 
hva slags dokumentasjon vi trenger for å kunne 
besvare dette spørsmålet. Her er det ikke enighet, 
heller ikke mellom fagfolk. Selv om de erfaringene 
som har blitt gjort i andre land, særlig i USA og 
Sverige, tyder på at stamcellebehandlingen er svært 
effektiv for de som har høyaktiv  relapsing-remitting 
MS, vet vi ikke sikkert om den er bedre enn de mest 
effektive bremsemedisinene. 

Manglende, eller overdrevent strenge krav til 
 dokumentasjon må ikke få bli en sovepute for å la 
være å bruke en effektiv behandling, men en spore 
til å skaffe dokumentasjonen. Det er derfor på høy 
tid at stamcellebehandlingen systematiseres i en 
studie der Norge spiller en aktiv rolle, slik at vi kan 
besvare dette brennende spørsmålet.

Tillit er altså en forutsetning for at helsevesenet skal 
fungere. Deling av kunnskap bygger tillit. Jeg håper 
at også denne utgaven av MS-rapporten virker på 
den måten.

Tillit er en forutsetning for at leger og pasienter sammen kan ta gode valg om behandling. (Foto: iStock)
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I tillegg er Mavenclad, den første korttids behandlingen 
i tablettform, nå godkjent for høyaktiv MS.

Kjell-Morten Myhr, overlege ved Haukeland 
 universitetssjukehus og professor ved universitetet 
i Bergen, har ledet utprøvingen av ocrelizumab på 
norske pasienter med attakkpreget MS. Han har 
tidligere uttalt til Dagens Medisin at han ikke ser 
noen grunn til at ocrelizumab ikke kan bli første-
linjebehandling ved MS i Norge. 

– Medikamentet har svært god effekt ved attakk-
preget MS – på nivå med de beste medisinene som 
er tilgjengelig i dag. I tillegg er dette det første 
medikamentet som har vist effekt og blir godkjent til 
bruk ved primær progressiv MS, sier Myhr. 

Avventer EU-godkjenning 
Ocrelizumab ble tidligere i år godkjent i USA. 
I midten av november ga den vitenskapelige 
 komiteen for legemidler i Europa en positiv 
 anbefaling til ocrelizumab (Ocrevus) for behandling 
av attakkvis og primær progressiv MS (PPMS) i 
tidlig fase. Det er nå opp til EU-kommisjonen å ta 
endelig stilling til om Ocrevus skal godkjennes. Med 
europeisk godkjenning vil Ocrevus være det første 

og eneste legemidlet godkjent til bruk for pasienter 
med primær progressiv MS i Europa. Medikamenter 
som får EU-godkjennelse, blir automatisk godkjent 
i Norge.

Godkjennelsen for primær progressiv MS bygger på 
ORATORIO-studien, som viste at ocrelizumab over 
en treårsperiode bremset sykdomsutvikling og tegn 
på sykdomsaktivitet noe, sammenlignet med 
 placebo. Det er ennå ikke klart om alle pasienter 
med PPMS, eller bare de relativt nydiagnostiserte, 
vil få tilbud om Ocrevus.  

– Det er noen data som kan tyde på at pasienter 
med PPMS og aktiv sykdom med tilkomst av nye 
MR-lesjoner i hjernen og de med rask progresjon 
har best effekt, sier Myhr til Dagens Medisin.

Virker i fire år
Et annet legemiddel som kan bli aktuelt for norske 
pasienter med høyaktiv attakkvis MS, er Mavenclad, 
som tidligere i år ble godkjent i EU. Mavenclad, 
med virkestoffet kladribin, gis som to korte tablett-
kurer ved oppstart. De gjentas ett år senere, og skal 
sikre sykdomskontroll i minst fire år.

Første legemiddel mot 
primær progressiv MS 
anbefales godkjent i Europa
Nylig kom nyheten mange med progressiv MS har ventet på: Den europeiske 
legemiddelmyndigheten EMA anbefaler godkjennelse av legemiddelet Ocrevus 
(ocrelizumab) både til attakkvis og primær progressiv MS.  

Tekst: Silje Berggrav og Olav Førde
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Legemiddelverket er i gang med en hurtig metode-
vurdering, men det er ennå usikkert når det blir 
tilgjengelig i Norge.

Fordelen med medikamentet er at to årlige behand-
lingsperioder gir pasienten lange perioder uten bruk 
av medisiner og hyppig overvåking. Studieresultater 
fra over 2700 pasienter i et utprøvingsprogram viser 
at antall attakker ble redusert med 67 prosent hos 
pasienter med høy sykdomsaktivitet. Risikoen for 
seks måneders bekreftet sykdomsutvikling 
(EDSS-progresjon) ble redusert med 82 prosent 
sammenlignet med placebo.

Kjell-Morten Myhr har prøvd ut Mavenclad på fem 
norske CIS-pasienter, det vil si personer som har 
hatt et første symptom på MS. Han har god erfaring 
fra utprøvingen, og mener godkjenningen er godt 
nytt både for pasienter og behandlere. Myhr ser for 
seg medikamentet som en første behandling for 
personer med høyaktiv MS.

Konkurrent til Lemtrada
Av dagens MS-medisiner er det bare Lemtrada som 
gis på samme måte som Mavenclad, det vil si i korte 
perioder med et års mellomrom. Forskjellen er at 

Lemtrada gis som infusjon, mens Mavenclad 
kommer i tablettform. Lemtrada vil kreve grundigere 
oppfølging på grunn av bivirkningsprofilen. 
De  hyppigste bivirkningene ved Mavenclad er 
lymfopeni (redusert antall  lymfocytter) og herpes 
zoster (helvetesild).

Myhr mener det er vanskelig å si i hvilken grad 
Mavenclad blir en konkurrent til Lemtrada. 
 Mavenclad er i studier sammenlignet mot placebo, 
mens Lemtrada er sammenlignet med Rebif.

–  NEDA-tallene (ingen tegn til sykdomsaktivitet) 
er imidlertid gode for Mavenclad og kan tyde på 
sammenlignbar effekt, sier Myhr.

Ocrevus gis ved infusjon hver sjette 
måned. Legemiddelet er et antistoff som retter 
seg mot en bestemt type B-celler man antar er 
involvert i prosessene som forårsaker 
nevrologiske skader ved MS. (Foto: Genentech)

Pasienter med progressiv MS har i dag få behandlingsmuligheter. Mange har høye forventninger til Ocrevus, men det er ennå ikke klart 
hvilke pasienter med PPMS som kan være aktuelle for dette legemiddelet. (Foto: iStock)
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Alt klart for 
stamcellestudien
Stamcellestudien som ledes fra Haukeland universitetssykehus, er i ferd med 
å starte. Professor Lars Bø håper på 25 norske MS-pasienter i hver gruppe.

Tekst: Olav Førde

Stamcelletransplantasjon er eksempel på en behandling som har hatt lovende resultater i pasientserier, men hvor den nødvendige 
dokumentasjonen mangler. Den norske stamcellestudien kan bidra til å rette på det, mener Lars Bø. (Foto: Olav Førde)

Studien, som har fått navnet RAM-MS, skal 
 sammenligne autolog stamcelletransplantasjon 
(HSCT) med Lemtrada (alemtuzumab). Lemtrada 
regnes som den mest effektive av de godkjente 
forebyggende behandlingene vi har i dag. 

Hver pasient som fyller kriteriene for å delta, vil bli 
tilfeldig valgt (randomisert) til behandling enten 
med stamcelletransplantasjon eller med Lemtrada. 

Ta kontakt med nevrolog
Norske MS-pasienter som ønsker å delta, må 
kontakte sin nevrolog. Fagdirektørene ved de fire 
helseregionene har uttalt at alle som mener de fyller 

kriteriene, har rett til å bli vurdert for deltagelse i 
studien. Hvis nevrologen finner at pasienten fyller 
kriteriene, blir pasienten henvist videre til et 
 regionalt studiesenter. Det blir studiesentre ved 
universitetssykehuset i Tromsø, St. Olavs Hospital 
i Trondheim og Haukeland universitets sykehus i 
Bergen. Studiesenter i Oslo-området er i skrivende 
stund (28. november) ikke avklart. Det opplyser 
leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS, 
professor Lars Bø, som leder studien.

Oppfølging to ganger i året
På studiesentrene blir det forundersøkelser og rando-
misering. Alle som randomiseres til stamcelle-
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transplantasjon, skal behandles på Haukeland, som 
har transplantert noe over 30 MS-pasienter de siste 
årene. De som randomiseres til Lemtrada-gruppen, 
behandles lokalt. 

Begge gruppene skal følges opp hvert halvår i to år. 
Oppfølgingen skjer på Haukeland. Personer i 
Lemtrada-gruppen som ikke får god effekt av 
behandlingen, vil få tilbud om stamcelle-
transplantasjon – og omvendt.  

Lars Bø opplyser at studier som nylig ble presentert 
på den store MS-konferansen (ECTRIMS) i Paris, 
viser gode resultater både for stamcelletrans-
plantasjon og for Lemtrada.

Syv års oppfølgingsdata på Lemtrada viser at 
 behandlingen reduserer tapet av hjernevolum og 
utsetter overgangen til sekundær progressiv MS. 
To studier på stamcelletransplantasjon viser at 

mellom 70 og 90 prosent av pasientene med attakk-
preget MS ikke hadde ny sykdomsaktivitet de første 
årene etter behandling.

Resultater i 2022
Bø regner med å bruke to år på å rekruttere nok 
pasienter til studien. Alle bør følges opp i minst to 
år. Gode data kan ikke være klare før i 2022.

– Jeg forstår at mange med MS syns det er lenge 
å vente, men vi er nødt til å observere pasientene en 
viss tid for å få gode data, sier Bø.

Han opplyser at en studie i USA (R. Burt) også 
sammenligner stamcelletransplantasjon med 
 godkjente MS-medikamenter.

– Når begge disse studiene er ferdig, vil vi ha et godt 
grunnlag for å vurdere om stamcelletransplantasjon 
bør inngå i standardbehandlingen ved MS.

HER ER KRITERIENE

• Attakkvis MS etter reviderte McDonald-kriterier

• Attakk under pågående MS-behandling, 
 verifisert på MR

• MR: Minst én kontrastladende lesjon (viser 
pågående betennelse) eller minst tre nye eller 
forstørrede T2-lesjoner (viser at det har vært 
betennelse siden forrige MR-undersøkelse)

• Alder: 18- 50, EDSS: 0 til 5.5

• Attakket/attakkene må ha opptrådt minst 
3 måneder etter oppstart med immun-
modulerende medikament

• Pasienten kan ikke tidligere ha fått behandling 
med Lemtrada, Rituximab, Mitoxantrone eller 
HSCT

• Pasienten kan ikke ha pågående alvorlig 
 infeksjon eller annen alvorlig sykdom

(Kilder: Helse Bergen og Lars Bø)

STAMCELLEBEHANDLING

Ved stamcelletransplantasjon høstes blodstamceller fra pasienten.
(Foto: Privat)
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Tre universitetssykehus i Sverige er med på studien 
sammen med Rigshospitalet i København og 
universitetssykehuset i Amsterdam. Oppstart i 
Sverige og Danmark vil være i januar 2018 og 
i Nederland i mars 2018.

Bø opplyser at det ikke var vanskelig å få positiv 
respons fra kolleger i nabolandene. Det viser at 
interessen har vært der, men at pengene har manglet.

– Derfor er det veldig positivt at norske helseforetak 
nå finansierer denne studien, sier Bø.

Les mer om studien på; helse-bergen.no/ram-ms/
om-ram-ms-studien

Undersak:
I Norge er noe over 30 MS-pasienter stamcelle-
transplantert de siste årene gjennom en prøve-
ordning på Haukeland universitetssykehus. I tillegg 
har om lag 235 personer per november 2017 tatt 
behandlingen i utlandet og betalt for den selv. 50 
står på venteliste ved utenlandske klinikker for 
behandling innen april 2018, ifølge Facebook- 
gruppen «HSCT Norge for MS, CIDP og andre 
autoimmune sykdommer».

I Sverige blir om lag 1000 personer diagnostisert 
med MS hvert år. Én prosent av dem (10 personer) 
tilbys stamcelletransplantasjon. I tillegg behandles 
10-15 personer per år.

Professor i nevrologi Jan Lycke ved Sahlgrenska 
universitetssykehus i Gøteborg tror ikke det er et 
økende antall MS-pasienter som får stamcelle-
transplantasjon i Sverige. 

Grunnen er sannsynligvis at annen effektiv 
 behandling tilbys pasientene tidlig. For eksempel har 
bruken av rituximab økt i Sverige, og dette har 
sannsynligvis stor påvirkning på andelen pasienter 
som gjennomgår stamcelletransplantasjon, opplyser 
Lycke til MS-rapporten.

KORT OM STAMCELLETRANSPLANTASJON

• Beinmargen stimuleres til å tømme blod stam-
celler ut i blodet

• Blodstamcellene høstes, renses og fryses ned
• Deler av immunsystemet slås ut med cellegift
• I Norge, Sverige, Danmark og USA brukes 

lavintensiv behandling (cyklofosfamid)
• Pasienten isoleres, oftest i 7-10 dager, for 

å hindre infeksjoner
• Pasienten får stamcellene tilbake via bloårene
• Cellene søker seg til beinmargen der et nytt 

immunforsvar bygges opp

(Kilde: MS-forbundet og Lars Bø)

Sverige: 150 – Norge: 265
I Norge er stamcelletransplantasjon ved MS en utprøvende behandling. 
I Sverige er den en del av standardbehandlingen. Likevel har langt flere 
norske enn svenske MS-pasienter tatt behandlingen.

STAMCELLEBEHANDLING
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Det viser foreløpige resultater fra en spørre-
undersøkelse som utføres ved Nasjonal kompetanse-
tjeneste for MS på Haukeland universitetssykehus 
i Bergen. 152 norske statsborgere som har tatt 
 hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) 
på klinikker i utlandet, har meldt sin interesse for 
undersøkelsen. Per november 2017 har 96 personer 
sendt inn svar.

– Det gir en svarprosent på 63, som vi er fornøyd 
med, samtidig som vi håper at flere vil besvare 
undersøkelsen før året er omme, sier nevrolog Stig 
Wergeland til MS-rapporten. 

Wergeland er veileder for medisinstudent Tone Mari 
Måseidvåg, som utfører spørreundersøkelsen. 
Det har kommet inn svar fra pasienter i alle helse-
regioner. 70 har opplyst at de har attakkpreget MS, 
ti har sekundær progressiv MS og 16 har primær 
progressiv MS. 

Russland og Mexico
62 prosent har tatt behandlingen i Russland og 25 
prosent i Mexico. De øvrige fordeler seg på Sverige, 
Israel, Italia, Spania og India. 88 prosent av de 
spurte oppga at de hadde betalt mellom 300.000 
og 600.000 kroner. 60 prosent svarte at de brukte 
private midler og fikk gaver, mens om lag en tredje-
del tok opp lån for å finansiere sykehuskostnadene.

Svarene er i gjennomsnitt avgitt ni måneder etter 
behandling.

Da Måseidvåg analyserte innkomne besvarelser i 
mars 2017, kom det fram at gruppen med attakk-
preget MS rapporterte en gjennomsnittlig EDSS- 
forbedring på 1,1. Her var EDSS-skår i gjennomsnitt 
4 før transplantasjonen og 3 etter behandlingen. 
Forbedringen var statistisk signifikant for pasientene 
med attakkvis MS, men ikke for dem med primær 
progressiv MS og sekundær progressiv MS. 

– Dette er i tråd med data fra publiserte pasient-
serier, opplyser Wergeland. 

Innleggelser etter behandling
Etter hjemkomst har 49 prosent vært til kontroll hos 
hematolog. 18 prosent har vært innlagt på sykehus 
i etterkant av behandlingen. Dette representerer alt 
fra planlagte rehabiliteringsopphold til akutt-
innleggelser. Detaljene her er ennå ikke gjennomgått.

Kun én person har måttet starte opp igjen med 
forebyggende behandling, opplyser Wergeland. Han 
understreker at det bare er gått gjennomsnittlig ni 
måneder siden behandling. 

– Det blir spennende å se hvor mange som har 
startet med ny forebyggende behandling når vi 
sender ut invitasjon til ny spørreundersøkelse om tre 
år, sier han.

Gruppen med attakkvis MS 
rapporterer  i gjennomsnitt ett 
poengs forbedring på EDSS-
skalaen, opplyser nevrolog Stig 
Wergeland. (Foto: Jørgen Barth, 
Universitetet i Bergen)

Mange fornøyd  
etter transplantasjon 
i utlandet
Norske MS-pasienter er fornøyd etter å ha gjennomgått autolog 
stamcelletransplantasjon i utlandet. Selvrapportert 
funksjonsnivå bedres, og bare én av 96 har startet opp igjen 
med bremsemedisin.

Tekst: Olav Førde
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Fem innenfor kriteriene
Haukeland universitetssykehus har utført stamcelle-
transplantasjon på over 30 personer de senere årene. 
Kriteriene har vært strenge:

• To eller flere attakker siste år før HSCT
• Bedring ved attakkbehandling
• Sykdomsaktivitet sett på MR-bilder 
• Alder lavere enn 45 (ikke absolutt krav ved stor 

sykdomsaktivitet)
• Sykdomsvarighet lavere enn seks år
• EDSS-skår 6.5 eller lavere

Bare fem prosent av de som har svart på undersøkel-
sen, fyller disse kriteriene. Hvis man ikke tar med 
alders- og varighetskriteriet, ville ni prosent av 
pasientene med attakkpreget MS fylt de norske 
kriteriene, opplyser Wergeland.

– Når så mange som faller utenfor kriteriene, 
 rapporterer svært god nytte av behandlingen, bør man 
ikke endre kriteriene?

– Det kan argumenteres for å utvide kriteriene, men 
vi trenger bedre langtidsdata og data fra kontrollerte 
studier, sier Wergeland.

Mange forventet bedring
Respondentene hadde høye forventninger til be-
handlingen. 91 prosent forventet å unngå forverring 
i form av attakker og økt invaliditet, mens 45 
prosent også forventet forbedring av funksjonsnivå.

Det at undersøkelsen bygger på selvrapportering, 
kan påvirke dataene, mener Wergeland. Høye 
forventninger og stor tro på behandlingen kan føre 
til overrapportering av funksjonsforbedring.

– Samtidig vil høy svarprosent og godt samsvar med 
tidligere publiserte data styrke troverdigheten til våre 
data, sier Wergeland.

Det kommer fortsatt inn besvarelser (november 
2017), og Wergeland håper flere vil svare innen 
1. januar 2018. Da avsluttes innsamlingen av data, 
som så skal fortolkes og oppsummeres. Wergeland 
regner med å presentere endelige resultater i løpet av 
våren 2018. 

– Gledelig mange har gitt oss tillatelse til å kontakte 
dem på nytt om tre år for en oppfølgingsundersøkelse, 
sier Wergeland.

Ordforklaringer:
RAM-MS: Randomized clinical trial comparing 
autologous stem cell transplantation versus treatment 
with alemtuzumab in patients with relapsing remitting 
multiple sclerosis

EDSS (Expanded Disability Status Scale): Måler 
funksjonssvikt på en skala fra 1 til 10, der 1 er intet 
funksjonstap og 10 er død på grunn av MS.

Rituximab: Monoklonalt antistoff som brukes ved 
forskjellige autoimmune nevrologiske sykdommer. Ikke 
godkjent for MS.

Referanser:
Alemtuzumab-Treated Patients With Relapsing- 
Remitting MS Show Low Rates of Conversion to 
Secondary Progressive MS: 6-Year Follow-up of 
CARE-MS I and II, ECTRIMS Online Library. 
Horáková D. Oct 27, 2017; 200850

Sustained disease remission in multiple sclerosis after 
autologous haematopoietic stem cell transplantation. 
The Italian experience, Boffa G. Oct 26, 2017; 
200307
 
Autologous haematopoietic stem cell transplantation 
(AHSCT) in relapse remitting (RR-MS) and secondary 
progressive multiple sclerosis (SP-MS): a phase II trial 
from St Vincent’s Hospital, Sydney Australia, Massey J. 
Oct 27, 2017; 200789

Burt et al. (2015): Association of nonmyeloablative 
hematopoietic stem cell transplantation with neurological 
disability in patients with relapsing-remitting multiple 
sclerosis. JAMA. 2015 Jan 20;313(3):275-84. 

Muraro et al. (2017): Long-Term Outcomes After 
Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation 
for Multiple Sclerosis. JAMA Neurol 74 (4), 459-
469. 2017 Apr 01.
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Martha Grønning på toppen 
av Vinjeronden under en 
mestringshelg i regi av 
MS-forbundet. Det har gått seks 
måneder siden transplantasjonen 
i Mexico.(Foto: Privat)

Martha Grønning (31) har hatt diagnosen attakk-
preget MS i to år. Hun har prøvd førstelinje-
behandlingen Copaxone, som ikke stoppet attakkene, 
og hun fikk tilbud om Lemtrada. Men hun valgte 
stamcelletransplantasjon etter å ha snakket med en 
som hadde tatt behandlingen. Og etter måneder med 
innhenting av informasjon, lesing av det som finnes 
av vitenskapelige rapporter,  diskusjoner med samboer, 
venner, familie og  nevrolog.

– Tidsaspektet ble avgjørende. Jeg ville gjøre noe nå, 
før sykdommen fikk for godt tak, sier Martha.

Tøff  behandling
Hun startet innsamlingsaksjon på Facebook og søkte 
plass på en klinikk i Mexico. Etter en måned der 
med høsting av stamceller, cellegift som slo ut deler 
av immunsystemet og tilbakeføring av stamcellene, 
var det cellegiften som satt sterkest i minnet. Hun 
tålte den dårlig og slet med store smerter.

Men behandlingen hadde effekt, forteller hun. 
Før avreisen hadde hun tåkesyn, problemer med 
 balansen, droppfot og skjelvinger. Hun måtte bruke 
hjelpemidler når hun skulle gå mer enn tre kilometer.

Seks måneder etter behandlingen er foten bra igjen. 
Hun går fjellturer som hun gjorde før hun ble syk, 

og tar joggeturer. Skjelvingen er ikke helt borte, men 
hun holder koppen med én hånd når hun drikker 
kaffe. Tåkesynet er der fortsatt.

Har vært ærlig
Alt dette har hun rapportert via et spørreskjema til 
forskerne på Haukeland. Hun er klar over at selv-
rapportering som metode har svakheter, og at store 
forventninger før behandling kan gi over-
rapportering av forbedringer. 

– Jeg mener likevel jeg har vært nøktern og ærlig i 
min rapportering. Det vil nok gjelde for de fleste når 
undersøkelsen er anonymisert. Skulle det likevel 
være en placeboeffekt her, er det nesten irrelevant for 
meg når livskvaliteten er blitt så mye bedre og jeg 
fungerer så godt både på jobb og i fritiden, sier hun.

Martha har vært til kontroll hos norsk hematolog 
etter hjemkomsten, og rutinekontroll hos nevrolog 
fem måneder etter behandlingen. MR-bildene viser 
«ingen nye lesjoner». Det er første gang på to år, 
forteller hun. Martha er klar over at det er for tidlig 
å si at sykdommen er stoppet, og hun er redd for 
tilbakefall.

– Det vil jeg nok alltid være, men i dag mener jeg at 
jeg tok riktig beslutning.

Fra Mexico til Rondane
Martha Grønning er en av dem som rapporterer stor forbedring etter transplantasjon 
i utlandet. Men hun tenker tilbake på cellegiften med gru.

Tekst: Olav Førde
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– Krevende, men 
avgjørende at pasienter 
tar valg om behandling
Er det legen eller pasienten som skal ha siste ord om behandlingsform?  
Hva hvis medisinen har sterke bivirkninger? Samvalg ved MS har spesielle utfordringer, 
men fagfolk mener det er avgjørende at pasienter har eierskap til behandlingen.

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– Legen skal ikke bare være en som deler ut et kart, 
og deretter sender pasienten gjennom jungelen 
alene. Legen må være med som guide, understreker 
nevrolog Jenny Maria Nordfalk ved Akershus 
Universitetssykehus. 

Hun er i gang med en studie om informasjonsgiving 
og samvalg. Samvalg er en prosess der pasient og 
lege sammen tar en beslutning om behandling. 
Studien, som skal være ferdig i 2019, ser på om det 
å kurse legene i kommunikasjon gir noen effekt 

på hvor mye pasientene får med seg, og på deres 
opplevelse av samvalg. Reelle MS-pasienter er med 
på en fiktiv konsultasjon hvor de blir informert 
av en nevrolog om behov for opptrapping av 
 behandlingen. Konsultasjoner og intervju er filmet 
og transkribert, og Nordfalk jobber nå med 
å  analysere dataene. 

Store utfordringer i kommunikasjonen
Nær halvparten av alle med MS i Norge får i dag 
 fore byggende behandling. Det er i dag 13 godkjente 

Den nye retningslinjen for diagnostikk og behandling av MS slår fast at pasienten skal være med på å bestemme 
ved oppstart og endring av behandling. (Foto: iStock) 
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bremsemedisiner å velge mellom, og pasienten skal 
være med å velge. Det krever gode kommunika-
sjonsferdigheter hos legene. Nordfalk trekker fram 
det uforutsigbare og langtrukne sykdomsforløpet 
ved MS, ofte over flere tiår, og nye svært lovende 
medikamenter, som spesielle utfordringer i 
 kommunikasjonen mellom lege og pasient. 

– Behandlingsmulighetene varierer enormt i effekt, 
bivirkninger og risiko, og vi vet ikke hva som treffer 
den enkelte. Det er ikke gitt at noen skal ha den ene 
behandlingen eller den andre, sier hun. 

For å måle kommunikasjonen ser studien på hvor 
mye informasjon pasientene husker etter en 
 konsultasjon, og hvilken informasjon de fester seg 
ved. Nordfalk forteller at det er mye støy i 
 konsultasjonene. Det er mange omtrentligheter, og 
pasientene gjengir mange ulike versjoner av samtalene.  

– En vanlig forvirring er at pasientene knytter feil 
informasjon til feil medikament. Legenes informa-
sjonsgiving er ofte preget av ufullstendighet og 
uklarhet, og den er av og til kaotisk og selvmotsigende. 
Vi ser også at hvis pasientene ikke har lyst til å ta en 
bestemt medisin, så husker de heller ingenting om 

den. De er da ikke motivert til å huske informasjo-
nen på forhånd, sier Nordfalk. 

En guide gjennom jungelen
Hun er overbevist om at det å kommunisere og lære 
god kommunikasjon vil gjøre hverdagen enklere for 
legene. Det vil også gjøre det lettere å skreddersy 
behandlingen slik at den passer til den enkelte 
pasient. Hun mener at leger innenfor alle fag områder 
burde få mer kommunikasjonsundervisning. 

– Det er litt pussig å tro at bare fordi man er god 
i medisin, så skal man kunne alt om hvordan man 
kommuniserer med folk. Noen er selvfølgelig flinke, 
men mange uttrykker seg upresist. God kommuni-
kasjon handler om å finne ut hvor akkurat den 
personen du snakker med er, sånn at du kan 
 skreddersy den informasjonen du gir, og ikke gi 
masse unyttig og forvirrende informasjon. Den gale 
måten å drive samvalg på er at legen sier absolutt alt 
som står i boken, så skal pasientene ta et valg. Det 
fungerer veldig dårlig, mener Nordfalk. 

Poenget er ikke at pasientene skal utdannes til 
legenivå. 

Godt samvalg krever mye av både legene 
og pasientene. Jenny Nordfalk har gode 

tips til både lege og pasient for å oppnå et 
godt samvalg for begge parter. 

Tips til  
godt 

samvalg

Jenny Maria Nordfalk mener målet med samvalg er å gi 
pasientene eierskap til behandlingen. (Foto: Privat)

TEMA: SAMVALG
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Tips til legene: 
• Legen må skape tillit hos pasientene slik at de føler 

seg trygge. Tillit og trygghet må til for at det skal 
bli et godt samvalg. Uten trygghet blir det veldig 
dårlig samvalg. 

• Det er legens ansvar å legge til rette for samvalget. 
Det er viktig at legene er seg bevisst den ujevnheten 
i maktforholdet som finnes i pasient-lege-forholdet. 

• Legen har ansvaret for behandlingsvalget. Legen 
kan nekte å gi en behandling hvis hun eller han 
vurderer det som et uansvarlig valg.

Tips til pasientene: 
• Det kan være en god idé å sette seg inn i de ulike 

medikamentene på forhånd. Da forstår og husker 

man bedre informasjon som blir gitt under 
konsultasjonen ved at man har noen knagger 
å henge det på.

• Det er fint om pasienten selv tar initiativ til 
å fortelle om egne preferanser dersom legen ikke 
spør. Hva er viktig for meg? Hva er jeg redd for? 
Hva fungerer praktisk i hverdagen? 

• Det kan være lurt å tenke litt og rådføre seg 
med andre før man bestemmer seg. Be om 
 betenkningstid før valget tas. Få skriftlig 
 informasjon fra nevrologen som støtte for 
 hukommelse. Nevrologen kan følge opp 
 behandlingsvalget med en telefonsamtale en 
uke senere. 

– Da har man misforstått samvalg. Poenget er 
å veilede, og ikke la pasienter stå alene med ansvaret 
for behandlingsvalget, påpeker Nordfalk. 

Hun ser det som at legen må være en guide som 
følger pasienten gjennom en jungel av behand-
lingsmetoder og alle deres effekter, bivirkninger 
og risikoer. 

– Hvis det er en pasient som er skikkelig, skikkelig 
redd for krokodiller, så legger vi ruten utenom myra. 
Man må høre hva folk trenger og hvordan de tenker, 
råder Nordfalk.  

Dette krever ikke nødvendigvis at legen må kjenne 
alle pasientene sine veldig godt, men de må vite 
hvilke spørsmål de skal stille som er gode. 

– Kommunikasjon handler mye om å finne ut hvem 
pasientene er og hva de kan, og tilpasse informasjo-
nen til det nivået. Legene må bare spørre hva som er 
viktig for pasienten, er det effekten, bivirkningene 
eller risikoen? Mange sier det er en kombinasjon, 
og da må man skreddersy behandlingen, sier hun. 

God kommunikasjon = godt samvalg
Målet med samvalg er å gi pasientene eierskap til 
behandlingen for å kunne stå i den og få maksimal 
livskvalitet. Det er også tillitsskapende å føle at man 
er med på viktige beslutninger. Pasientenes holdning 
til risiko må komme inn i samvalget. 

– Vi ser at mange leger bruker sin risikovurdering til 
å si at «den medisinen synes jeg ikke du skal ha». Jeg 
synes heller pasienten kan få vite risikoen og være 
med å vurdere den. Jeg har inntrykk av at pasientene 
er ofte mer risikovillige på egne vegne enn det legene 
er på deres, men her er det selvfølgelig et bredt 
spekter.

Nordfalk påpeker videre at det å avstå fra valg også 
er et samvalg. 

– Veldig mange pasienter stoler på legene i stor grad, 
og ønsker at de skal ta avgjørelsen i behandlings-
spørsmål. Da må man spørre mer om de praktiske 
tingene. Hvordan er det med sprøyter? Kan du 
komme til sykehuset en dag i måneden? Det viktigste 
er å finne ut hva som er viktigst for pasienten. Hva 
er relevant for pasienten og hva vet og tror pasienten 
på forhånd, avslutter hun.

TEMA: SAMVALG

17



– Vi pasienter må kreve at vår stemme blir hørt. 
Vi må ikke godta alt legen sier uten videre. Mitt 
beste tips er å være ærlig med nevrologen sin. Fortell 
om bekymringer og tanker knyttet til behandlings-
valg og sykdommen. Spør hvis det er noe du ikke 
forstår, råder Nina-Karin. 

Da hun fikk MS i 2002, ble hun sendt hjem fra 
sykehuset med en pose med medisiner for nerve-
smerter og andre symptomer. 

– Jeg sov stort sett hele døgnet. Jeg trodde jeg måtte 
ta medisinene fordi jeg hadde fått MS, forteller 
Nina-Karin. 

Det første året var veldig tøft. Nina-Karin beskriver 
sorgreaksjoner som om man har mistet noen. Hun 
måtte gjennom alle årstider og høytider før hun 
kunne klare å tenke litt klarere.

– At jeg lå på sofaen og sov, gikk selvfølgelig utover 
familien og familielivet. I ettertid ser jeg at legene 
burde reagert tidligere. Jeg var veldig langt nede. Jeg 
måtte virkelig ta tak i meg selv. Var det slik jeg ville 
livet skulle være? Ville jeg bare ligge på sofaen og 
døse, og ikke være i stand til å delta i noe så viktig 
som mine barns oppvekst?

Vanskelige valg
Den episoden har lært Nina-Karin at pasientene må 
vise ansvar for sin egen helse. Hun mener pasientene 
selv må kreve å ta en aktiv del i blant annet behand-
lingsvalg. Hun understreker at det er viktig å sørge 
for at man har nok informasjon og kunnskap til 
å kunne ta et informert valg. Nevrolog og MS- 
sykepleier kan være gode samtalepartnere. 

– Alle bremsemedisiner har ulike fordeler og 
 ulemper, og det er ikke legen som skal avgjøre alene 
hva som er viktigst for deg, slår Nina-Karin fast. 

Da hun ble tilbudt Lemtrada, fikk hun beskjed fra 
nevrologen om å gå hjem å tenke seg nøye om. 
Hun skaffet seg kunnskap om de ulike bivirkningene 
gjennom kontakt med ulike pasientforeninger og 
MS-sykepleier. Denne nye informasjonen ble viktig 
når hun veiet risiko og effekt av Lemtrada opp mot 
hverandre. 

– Jeg tror det er viktig at vi som pasienter setter oss 
inn i de ulike valgene vi har. Det åpner for dialog med 
nevrologene. Det er ikke bare i behandlingsvalg min 
stemme er viktig, men det er også viktig å snakke om 
livet mitt og hva som er viktig for meg i min livs-
situasjon akkurat nå. Jeg opplever at jeg har en 
nevrolog som både ser og hører meg, forteller 
 Nina-Karin.

Vi pasienter må sette oss inn i de ulike valgene 
vi har, mener Nina-Karin Laakso Søreng.  
(Foto: Håvard Kleppa)

– Vi MS-pasienter må selv kreve å ta en aktiv del i behandlingsvalg, mener Nina-Karin 
Laakso Søreng (48) fra Fåvang. Hun vet godt hvilken retning hun ønsker i behandlingen 
sin, men det har ikke kommet av seg selv. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– Vi må 
kreve at 
vår stemme 
blir hørt

TEMA: SAMVALG
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Hvis man bruker tid og lytter til hverandre, 
er samvalg sjelden vanskelig, mener norsk 
nevrolog.

– Det handler om å holde pasientene litt i hånda, 
mener Randi Eikeland, overlege ved nevrologisk 
avdeling på Sørlandet sykehus Arendal. Hun mener 
det er helt avgjørende med et godt samvalg i 
 behandlingsbeslutninger.   

– For meg er det aller viktigst at pasientene står i 
behandling når det er indikasjon for det. Hvis ikke 
de gjør det, er det heller ikke noen vits i å forskrive 
medikamentet, mener hun. 

Ny retningslinje
Den nye retningslinjen for diagnostikk og behand-
ling av MS ble publisert på Helsedirektoratets 
hjemmesider 31. mai 2017. Retningslinjen slår fast 
at ved oppstart og endring av behandling skal 
pasienten være med på å bestemme. Ved valg av 
behandling skal det tas hensyn til «pasientens verdier 
og preferanser», heter det. 

Eikeland trekker fram samvalg som nøkkelen for 
å gi pasienter eierskap til behandlingen. Hun 
understreker viktigheten av å informere og inkludere 
pasientene i valget, da det kun er informerte 
 pasienter som kan ta et reelt valg. 

– Jeg synes det er flott at pasienter skaffer informa-
sjon og leser seg opp på ulike behandlingsmuligheter 
før konsultasjonene slik at vi kan diskutere dem 
ordentlig. Det er viktig med gjensidig respekt for 
hverandre. De må være åpne om hva som er viktig 
i deres liv. Mitt hovedansvar som lege er å sikre et 
medisinsk riktig valg.

Tett samarbeid
Eikeland tar ofte med MS-sykepleier i valg av behand-
ling. Hun ser på MS-sykepleierne som gode støtte-
spillere og en helt nødvendig del av oppfølgingen.

– Ved at nevrolog og MS-sykepleier samarbeider 
tett, får pasientene litt ulike vinklinger på behand-
lingsavgjørelser, sier hun. 

MS-sykepleieren ser på symptomer og hvordan man 
har det i hverdagen, mens nevrologen tar opp mer 
medisinske problemstillinger. Videre understreker 
Eikeland betydningen av å ha en fast nevrolog som 
pasientene møter ved hver konsultasjon. 

– Det er vanskelig, men vi må etterstrebe det så 
langt det er mulig. MS er en sykdom som forandrer 
seg, og det er viktig å kunne hjelpe pasientene med 
å avklare om det er et attakk eller noe annet man 
kjenner på. Jeg kjenner pasientene mine, og jeg vet 
hvordan de ulike pasientene reagerer på 
 forandringer, sier Eikeland.

For nevrolog Randi 
Eikeland er det viktig 
å kjenne pasientene 
sine godt for å få til 
et godt samvalg. 
(Foto: flåttsenteret.no)

FAKTA: HVORFOR SAMVALG? 

Mange beslutninger innen helse gjøres ut ifra en 
faglig og medisinsk vurdering. Utgangspunktet for 
samvalg er å veie fordeler og ulemper ved ulike 
behandlingsmetoder opp mot hverandre. Hvordan 
man avveier fordelene og ulempene varierer fra 
pasient til pasient.

Retten til medvirkning er nedfelt i pasient- og 
brukerrettighetsloven: «Pasient og bruker har rett til 
å medvirke ved gjennomføring av helse- og 
 omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til 
å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvar-
lige undersøkelses- og behandlingsmetoder». 

Samvalg betyr at du får hjelp av helsepersonell til 
å vurdere de ulike alternativene for å kunne ta et 
informert valg. Målet er å få frem alle fordelene og 
ulempene, slik at dere sammen kommer frem til 
det alternativet som er mest i tråd med det som er 
viktig for deg. Samtidig skal du ikke føle deg 
presset til å være mer involvert i beslutningene enn 
det du ønsker selv.

– Hold 
pasientene 
i hånda

Kilde: helsenorge.no

TEMA: SAMVALG
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Øivind Torkildsen synes 
studier på MS hos barn er 
spennende og viktige.  
(Foto: Gudrun Østhassel)

Så mange som 500 av alle med MS i Norge 
kan være barn under 16 år, ifølge internasjonale 
studier. (Foto: pexels.com)

Gode 
resultater 
med Gilenya 
for barn 
med MS
Barn med MS som ble behandlet med 
Gilenya, opplevde lavere sykdomsaktivitet, 
viser ny studie. Norsk nevrolog synes 
resultatene er spennende. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

Under årets ECTRIMS-kongress i Paris i slutten 
av oktober ble det lagt fram data fra den første 
 randomiserte kontrollerte studien på medikamentell 
behandling av barn med Gilenya (fingolimod).

Overlege Øivind Fredvik Grytten Torkildsen ved 
Haukeland universitetssykehus synes studier på MS 
hos barn er spennende og viktige, og er veldig 
positiv til de nye resultatene som ble presentert. 

– Resultatene viser at vi har mye å vinne på å 
komme tidlig i gang med effektiv behandling, 
kanskje særlig i denne pasientgruppen, sier 
 Torkildsen.  
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Gilenya versus Avonex
Dataene fra den såkalte PARADIGMS-studien av 
Gilenya sammenlignet med Avonex (interferon 
beta-1a) ble lagt frem under «late breaking news» på 
kongressen i Paris. 

Forskerne bak studien presenterte foreløpige data 
på behandling av 215 barn mellom 10 og 17 år. 
Gjennomsnittsalder var 15,3 år. Alle hadde en 
relativt kort sykdomsvarighet og høy sykdoms-
aktivitet. Dataene viste at 85,7 prosent av pasientene 
på Gilenya ikke hadde nye attakker etter 24 
 måneder, sammenlignet med 38,8 prosent av 
pasientene på Avonex. 

Gilenya viste bedre effekt på å redusere hjerneatrofi 
og antall lesjoner hos barna. Det ble også rapportert 
mindre bivirkninger enn hos Avonex-gruppen. 

Effektiv behandling tidlig
Torkildsen opplyser at de ofte har valgt Gilenya til 
barn med MS ved Haukeland universitetssykehus. 
Han synes det er betryggende at dataene fra PARA-
DIGMS-studien bekrefter at effekten er minst like 
god hos barn som hos voksne. Han tror man har 
mye å vinne med kraftig behandling tidlig av MS 
hos barn. 

– En stor utfordring ved behandling av barn med 
MS er at de fleste MS-medisiner kun er testet ut på 
voksne. Man har derfor vært noe tilbakeholden med 
å bruke de nye og mest effektive medisinene. Dette 
er et problem fordi mange barn har en aktiv sykdom 
som krever en aggressiv behandling, sier han.

Gilenya er godkjent som andrelinjemedikament for 
voksne pasienter i Europa. Novartis ønsker nå å få 
preparatet godkjent til behandling av MS hos 
barn også. 

– Nødvendige studier?
Nevrolog Trygve Holmøy ved Akershus universitets-
sykehus synes også resultatene er oppløftende, og at 
de bekrefter det man allerede hadde god grunn til å 
tro. Han spør imidlertid om det er riktig og nødven-
dig å gjennomføre slike sammenlignende studier for 
å vise at preparater som vi allerede vet er mer 

effektive hos unge voksne, også er mer effektive 
hos barn. 

– Det foreligger jo allerede mye evidens fra klinisk 
praksis for at mange barn bør starte direkte med ett 
av de mest effektive medikamentene, og barna som 
havner i kontrollgruppen, påføres unødvendige 
attakker. Det vi egentlig trenger er langtids-
oppfølging om sikkerhet av behandlingen hos barn, 
sier han til MS-rapporten.

Underdiagnostisering av MS hos barn
– Det er sannsynligvis en underdiagnostisering av 
MS hos barn og ungdom, sier generalsekretær 
i MS-forbundet, Mona Enstad. 

I internasjonale studier anslås antall barn med MS 
under 16 år til å ligge mellom tre og fem prosent. 
Når rundt 11.000 personer har MS her i landet, 
betyr det at så mange som 500 kan være barn under 
16 år, opplyser hun.

MS-forbundet har som mål å sette et skarpere fokus 
på MS hos barn. 22. september arrangerte MS- 
forbundet, sammen med Nordisk MS-råd og Oslo 
universitetssykehus, et dagsseminar om MS hos barn 
og unge under 18 år. Målgruppen var leger og 
sykepleiere som jobber med MS hos barn og unge 
på barneavdelinger og nevrologiske avdelinger i alle 
de nordiske landene. 

– For lite fokus på at også barn kan få MS, gjør at 
det fortsatt er en underdiagnostisering. Det er viktig 
å få fokus på dette, når vi vet hvor avgjørende det 
kan være med god oppfølging og behandling tidlig 
i sykdomsforløpet, sier Mona Enstad.

Referanser:
Bigi, S og Banwell, B (2012): Pediatric Multiple 
Sclerosis. Journal of Child Neurology. Volume: 27 issue: 
11, page(s): 1378-1383
Huppke, P. et al (2016): Fingolimod in active pediatric 
onset multiple sclerosis. ECTRI MS Online Library. 
Huppke P. Sep 15, 2016; 146126
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– Fokuset er på den som er syk. Pårørende blir ofte 
kalt den skjulte pasient. De føler at de må være den 
støttende og sterke, den som holder ting sammen 
og sørger for at ting ikke raser. Det kan bli både 
slitsomt og destruktivt. Når man tar ansvar for 
andres følelser, kan det gå på bekostning av egne, 
sier Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier ved 
MS-Senteret Hakadal.

Når partneren får MS, rammer det grunnpilaren 
i samlivet. Det påvirker alle i familien både følelses-

messig, praktisk og sosialt. En dansk studie fant at 
MS øker risikoen for samlivsbrudd i betydelig grad. 
24 år etter MS-diagnosen var én av tre MS-pasienter 
i studien fortsatt i det samme forholdet, mot drøyt 
halvparten i kontrollgruppen.

– Vi får noen telefoner fra pårørende som er  frustrert 
og overveldet av sykdommen. Som syk kan man bli 
deprimert og sint, og noen endrer atferd. Både for 
den syke og den pårørende er det å gå gjennom 
sterke følelser en del av mestringen, selv om det ikke 

Med en trygg ramme rundt samtalen og raushet for hverandres følelser kan man snakke åpent om spørsmål og bekymringer rundt MS. 
Også barn trenger å involveres i samtalene, understreker fagfolk. (Foto: iStock)

Psykiatrisk sykepleier 
Anne Kristin Posti ved 
MS-Senteret opplever 
stor interesse for 
 pårørende-kurs.  
(Foto: Privat)

– Pårørende er den 
skjulte pasienten 
Tanker om livet som ikke ble som en hadde tenkt.  
Problemer med å finne balansen mellom å være kjæreste og 
omsorgsperson. Mange pårørende legger bånd på egne følelser 
når partneren har MS, men eksperter råder til å snakke om det. 

Tekst: Silje Berggrav
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alltid føles sånn. Det viktigste er at man snakker 
sammen, og er ærlig om hvordan man har det, 
understreker Posti.

Aha-opplevelser
MS-Senteret opplever stor interesse for 
 pårørende-kurs i tilknytning til rehabiliterings- 
og intensivopphold for MS-pasienter. De fleste 
forelesningene er for personen med MS og pårørende 
sammen, og programmet inneholder både fakta 
om MS og rollen som pårørende.  

– Vi setter særlig søkelys på fatigue og kognitive 
utfordringer ved MS, fordi dette er usynlige 
 symptomer. Mange pårørende får en aha-opplevelse 
når de skjønner hvorfor de ofte må si ting mange 
ganger før det blir oppfattet, eller at fatigue kan 
endre seg fra dag til dag, sier Posti.   

Vannlatingsproblematikk og andre symptomer kan 
påvirke seksualitet. 

– Opplevelsen hos den som er syk av ikke å være 
attraktiv, å ha en kropp man ikke har kontroll over, 
kan skape sperrer i forhold til seksualitet. Men stort 
sett er pårørende mer opptatt av tanker og bekym-
ringer rundt hvordan sykdommen påvirker familien, 
enn selve symptomene, sier Posti. 

Vil ikke såre
Typiske tanker pårørende kan slite med er skyld-
følelse over å være frisk, og å kunne gjøre det den 
syke ikke lenger kan. Man kan ha dårlig samvittighet 
for ikke å strekke til som omsorgsperson. Mange 
pårørende vegrer seg for å uttrykke egen sorg over 
sykdommen for ikke å såre partneren. Posti mener 
det er feil strategi.

– Du trenger ikke eie sykdommen for å reagere. 
Vi oppfordrer alle par til å snakke om sykdommen. 
Med en trygg ramme rundt samtalen og raushet for 
hverandres følelser kan man snakke konkret og uten 
sensur, mener Posti. 

Hun råder til å planlegge samtalen godt ved å sette 
av tid og forberede seg med stikkord for hva man 
ønsker å snakke om. 

– Man kan starte med det minst betente. Ofte går 
nok begge og tenker på de samme temaene. Det kan 
være tøft, men mange som tar den runden, opplever 
større nærhet etterpå. Og man slipper å gå rundt og 
misforstå eller feiltolke den andre, påpeker Posti. 

Flere fallgruver
MS-Senteret erfarer at det er stort spenn i hvordan 
man håndterer rollen som pårørende. 

– Folk er forskjellige og tilpasser seg sykdommen på 
ulikt vis. For mange er dette ingen utfordring, for 
andre kan det være direkte vanskelig, sier Posti. 

En klassisk fallgruve er å ta over fullstendig som 
omsorgsperson. Man spør ikke om partneren vil ha 
hjelp, men tenker at den syke skal slappe av. 

– Til slutt kjører man seg selv i grøfta. Den andre 
fallgruven er å lene seg helt tilbake, fordi man tenker 
at det er viktig at personen med MS fortsetter som 
før. Effekten er den samme, at den med MS føler seg 
neglisjert. Slike feller og misforståelser ville vært 
unngått hvis man hadde kommunisert bedre om 
hverandres behov, mener Posti. 

Hun sier mange pårørende har en tendens til se 
på egne behov som uvesentlige. 

– Vi pleier å si at pårørende er som el-biler, de må 
lades. Man må fortsette å gjøre hyggelige ting på 
egen hånd selv om partneren ikke kan være med, 
understreker Posti.

Menn vil fikse
Hun ser også noen kjønnsforskjeller i hvordan menn 
og kvinner tilpasser seg rollen som pårørende.

– Mens en del kvinner er omsorgspersoner 
i  utgangspunktet, er menn som pårørende gjerne 
fiksere. Det kan være vanskelig å leve med at de ikke 
kan fikse MS. En del sliter med å tilvenne seg 
sykdommen og gjøre de endringer som kreves. 
Mange tenker at endringer handler om å gå fra noe 
som er godt, til noe som er verre. Men slik trenger 
det ikke være. Endringer kan også være å bli bedre 
på å prioritere her og nå. Ikke utsette reiser 

PÅRØRENDE
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og  opplevelser man har krefter og overskudd til 
akkurat nå, sier Posti. 

I den danske studien kom det fram at risikoen for 
samlivsbrudd var høyere for mannlige pasienter og 
de som var eldre enn 36 ved diagnosetidspunkt. 
Studien viste at det å ha yngre barn ga lavere risiko 
for samlivsbrudd. 

Anne Kristin Posti understreker at også barn trenger 
å involveres i sykdommen.

– Barn tenker på masse, og de trenger å vite, slik at 
de slipper å bruke fantasien og trekke sine egne 
slutninger. Barn lurer på hvorfor den voksne svinger 
i humøret, hvorfor mamma alltid er sliten, hvorfor 
pappa ikke blir frisk når han tar så mange medisiner, 
sier Posti.   

Hun påpeker at man ikke trenger å ta «den store 
samtalen», men å snakke om det jevnlig og når det 
faller naturlig. 

– Man kan være ærlig på at man ikke vet hvordan 
sykdommen utvikler seg. Men vi ser at barn ikke er 
så bekymret for fremtiden. De lever her og nå.  

Balansen mellom kjæreste og omsorgs person  
Et tema som gjerne kommer opp blant pårørende, 
er hvordan man skal balansere forholdet mellom å 
være kjæreste og omsorgsperson.

– Pårørende ser ofte endringer før pasienten. 
De skal motivere for at man tar den telefonen 
til ergo terapeuten, eller at det er på tide å søke om 
hjelpemidler. Samtidig er det viktig at pårørende selv 
tar ansvar for å lene seg litt tilbake og tenke at de 
først og fremst er kjæreste og ektefelle. Så får hjelpe-
apparatet komme inn og bistå fysisk og psykisk, 
sier Posti. 

Å ta i bruk hjelpemidler kan være en tøff prosess, 
både for personen med MS og den pårørende.

– Enkelte ønsker ikke at handicappet skal vises 
i huset. De ser på hjelpemiddelet som en 
 begrensning, ikke som en mulighet. De kan tenke 
at tar man i bruk rullestolen, har man tapt. Men 
rulle stolen er et fantastisk hjelpemiddel. For en liten 
familie kan det handle om å reise eller ikke reise til 
Legoland, sier Posti. 

Evalueringer fra kursene viser at pårørende har stor 
nytte både av det faglige og å treffe andre i samme 
situasjon.

– Mange er slitne når de kommer. De blir så glade 
når de ser endring. For mange kan det innebære 
 vendingen som par eller familie, sier Anne 
 Kristin Posti.

Å ta i bruk hjelpemidler, som rullestol, kan være en tøff prosess både for personen med MS og den pårørende. Men å bruke rullestolen 
innimellom kan bidra til at man har energi til å være mer aktiv. (Foto: iStock)
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– Den første tiden hadde jeg mange spørsmål, og det var 
vanskelig å føle seg utestengt når jeg ønsket å snakke om 
sykdommen. Det har gått seg til, og vi lever med en MS som går 
ganske bra til å være en kronisk sykdom, sier Gun Inger Heibø. 
Her fra tur i Aurlandsdalen (Foto: Privat). 

– Man er aldri alene om å bli syk. Det 
involverer både ektefeller og barn. Derfor 
er det tungt når partneren ikke vil inkludere 
deg i sykdommen, sier Gun Inger Heibø.

52-åringen fra Porsgrunn er åpen om at det var en 
stor påkjenning at ektemannen ikke lot henne slippe 
til de første årene etter at han fikk MS-diagnosen for 
rundt 18 år siden. 

– Holdningen hans var at det var han som var syk, 
det var hans problem. Ungene og jeg skulle ikke vite 
noe. Det var ikke snakk om at jeg fikk være med på 
legetimer og andre ting. Han skjønte ikke hvorfor jeg 
ville, og trodde nok han gjorde meg en tjeneste ved å 
skåne meg for informasjon, forteller Gun Inger Heibø. 

Selv hadde hun massevis av spørsmål, og måtte 
oppsøke sin egen lege for å få svar og utløp for 
 redselen sin.  

– Selv om det kan være skummelt å få mange 
detaljer om MS-sykdommen, tror jeg til syvende 
og sist det er best både for barn og ektefeller å vite, 
enn at man skal gjøre seg sine egne tanker og 
bekymringer, sier hun. 

Trodde pappa var lat
Fordi MS-sykdommen ikke ble snakket om, hadde 
de to sønnene til Svein og Gun Inger liten forståelse 
under oppveksten for at faren var sliten og ikke 
alltid i form til å delta i lek og aktiviteter.

– De så på pappaen sin som lat, og var ofte sinna på 
ham. Det var vanskelig for meg å forklare når Svein 
ikke ville si noe selv, sier Gun Inger. 

Hun husker ikke helt når det snudde. Men etter 
at Svein begynte å engasjere seg i den lokale MS- 
foreningen og annet frivillighetsarbeid, så det ut til 
at han begynte å tenke nytt, og fikk litt andre 
perspektiver på hvordan man kan forholde seg til 
sykdommen. 

– Det tok mange år, og vi snakker ikke så mye om 
sykdommen nå heller. Det kan henge sammen med 
at han har en mild MS og fungerer ganske godt. 
Ting har gått seg til, sier Gun Inger. 

– Helsevesenet bør innkalle begge
Hun har selv engasjert seg som likeperson og 
telefonkontakt for pårørende i MS-forbundet, samt 
som leder for MS-foreningen i Telemark.  

– Engasjementet vokste nok ut av at jeg selv lenge 
savnet noen å snakke med. Det hadde hjulpet meg 
mye hvis jeg hadde hatt en likeperson å ringe til, en 
som kunne lytte og gi meg riktig informasjon. Det 
er mye rar informasjon i Facebook-grupper og på 
nettet – jeg har mer troen på å snakke med noen 
som har erfaringer og kunnskap, sier hun.

Gun Inger Heibø skulle ønske helsevesenet ble bedre 
på å inkludere pårørende i informasjonsprosessen fra 
dag én. 

– Det hadde vært til stor hjelp om vi hadde blitt 
innkalt sammen den dagen han fikk diagnosen, og 
det ble satt av tid til å gi og fordøye informasjon, og 
at vi kunne komme tilbake igjen hvis vi hadde flere 
spørsmål. Den som blir syk, må gi tillatelse til at 
pårørende blir med, men sykehusene kan godt 
oppfordre og legge noen føringer, mener Heibø.

– Tungt å ikke 
bli inkludert 
da Svein 
ble syk
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MS-forbundet hører stadig fra pårørende 
som forteller at de er slitne og skulle ønske 
seg mer støtte fra hjelpeapparatet.

– Når man får en MS-diagnose, finnes det et 
 offentlig hjelpeapparat som hjelper den som har fått 
diagnosen. Men det er ikke like sannsynlig at de 
pårørende får hjelp. Og ofte er det slik at verken den 
som har MS eller pårørende er kjent med hvilke 
tjenester og hjelpemidler som kan lette hverdagen, 
sier Gurli Vagner i MS-forbundet. 

Hun sier det ikke er noen selvfølge at den pårørende er 
involvert i tiltak som gjøres for personen som har MS. 

– Det er ofte slik at de må bite tennene sammen og 
greie seg selv, noe som raskt kan forsterke følelsen av 
hjelpeløshet og det å være alene i situasjonen, sier 
Vagner. 

Hun siterer en ektefelle som har uttrykt det slik: 
«Jeg føler skyld for at jeg trenger hjelp av det offentlige, 
jeg føler at jeg utleverer min mann». En ung jente 
uttrykte seg på en annen måte: «De dagene jeg 
hadde det best på skolen var når jeg visste at 
hjemme hjelpen var hos mamma». 

Med midler fra Extrastiftelsen har MS-forbundet 
med Vagner som prosjektleder gjennomført 
 pårørende-skole som pilotprosjekt i Sarpsborg og 
Porsgrunn kommune. Det er også laget en film, 
«Å være den det ikke gjelder», med fokus på 
 pårørendes forskjellige roller: som partner, barn, 
søsken og foreldre. Den kan ses på MS-forbundets 
nettside www.ms.no.

Vanskelig å nå pårørende
– Vi hører stadig fra pårørende at de gjerne skulle ha 
mer kunnskap om MS, rettigheter for den som har 
MS og for dem selv. Mange ønsker også å møte 
andre i samme situasjon, forteller Vagner.

Hun sier det kan være vanskelig for forbundet å nå 
ut til de pårørende, fordi en del føler de har mer enn 
nok MS i hverdagen, og kan være redde for at i møte 
med andre pårørende blir det mye «syting, klaging 
og sykdomsprat». 

– Vi hører også at mange med MS mener sykdom-
men er deres, ikke noe de pårørende har noe med, 
og de kan være redde for at man på pårørende-kurs 
skal prate om den som har MS, sier Vagner.

Biter tennene sammen 
og må greie seg selv

SNAKK MED EN PÅRØRENDE

Har du spørsmål om det å være pårørende/nær en person med MS?  
Kontakt pårørende-telefonen for å få noen å prate med.  
De som betjener telefonen, har lang erfaring som pårørende.

Tlf. 22 42 45 45 
E-post: likemann@ms.no

Telefonen er betjent: 
Tirsdag kl. 17.00 - 21.00

PÅRØRENDE
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Gurli Vagner forteller at tilbakemeldingene fra 
deltagerne har vært overveiende svært positive. 
I tillegg til å lære mer om MS og danne nettverk med 
andre  pårørende, har hensikten med kurset vært å 
gjøre deltakerne mer kjent med kommunale tjenester 
og hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. 

– Flere lokale MS-foreninger har hørt om pårørende-
skolen og ønsker bistand til å starte opp lignende 
tilbud i egen forening, forteller Gurli Vagner.

Kilder og referanser:  
Sammen er vi sterkere. En informasjonsbrosjyre til deg 
som er pårørende til en person med sykdommen 
Multippel Sklerose

CCH Pfleger, EM Flachs and Nils Koch-Henriksen 
(2010): Social consequences of multiple sclerosis. Part 
2. Divorce and separation: a historical prospective 
cohort study. Multiple Sclerosis 16(7) 878–882

www.parorendesenteret.no – Et landsdekkende nettsted 
for pårørende

Barnebøker: Mai-Elins mamma har MS av Barbro 
Ernemo, Benjamin: min mamma er spesiell av 
 Stefanie Lazai
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HVA KAN DU SOM PÅRØRENDE GJØRE FOR Å HJELPE DEG SELV?

• Forebygg egen helsesvikt: Ta symptomer som 
å være sliten, tankekaos og lignende på alvor. 
Søk hjelp hos fastlege eller annet helsepersonell. 

• Gjør hyggelige aktiviteter: Oppretthold dine egne 
interesser og aktiviteter som er viktige i ditt liv. 
Du vil kanskje ha litt dårlig samvittighet i begynnel-
sen, men tren på å si til deg selv at «Dette er viktig 
for meg i mitt liv». Å gjøre hyggelige ting for seg 
selv bidrar til at du henter verdifull energi til å takle 
vanskelige og utfordrende faser som pårørende. 

• Snakk med noen: Å snakke med en venn/ 
venninne eller en profesjonell kan være til god 
hjelp. Det som deles med andre, gir følelsen av 
å ikke være alene med utfordringene, og letter på 
følelser som tristhet, sorg og sinne. 

• Snakk med den du er pårørende til: Sett ord på 
utfordringen i hverdagen med den du er pårøren-
de for. Si hva du tenker og føler, og lytt til hvordan 
den du er pårørende for har det. 

• Vær tålmodig, på egne og den sykes vegne: 
Sykdom gjør mye med følelseslivet. Gode og 
dårlige dager blir ofte forsterket. Lag avtaler på 

hvordan du på best mulig måte kan hjelpe den 
andre gjennom å være til stede, ikke være til 
stede, trøste, ikke trøste etc. 

• Ta grep om situasjoner skapt av sykdommen: 
Lag avtaler på for eksempel «Hva skal jeg og 
barna gjøre den dagen alle står i penklærne, klar til 
å dra i selskap, og du orker ikke dra? Skal jeg og 
barna dra, eller skal alle bli hjemme?». Det er stor 
forskjell på å lage slike avtaler i en rolig, planlagt 
samtale, og å ta den når situasjonen oppstår. 
Ta gjerne barna med i samtalen, eller velg å 
informere dem i etterkant av en samtale, hvor de 
voksne har blitt enige om hva som gjelder 
 fremover. 

• Be om informasjon: Vær delaktig i den informasjon 
som blir gitt. Dette gjør du ved å bli med til 
legetimer, kontroller osv. Du får direkte 
 informasjon, slik at du selv kan spørre om det 
du lurer på. Samtidig får den som har MS, en som 
han/hun kan huske informasjonen sammen med. 

• Humor er et godt våpen mot sykdom: Latter 
kurerer det meste. Bruk humoren for det den 
er verdt.
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Håper hjernehelsestrategi 
vil gi bedre tjenester
Mer enn hver tredje nordmann vil bli rammet av en hjernesykdom eller skade i hjernen 
i løpet av livet. Regjeringen skal nå lage en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre 
tjenester for disse pasientgruppene. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– I Norge har hjernesykdommer blitt underprioritert i årevis, og kronikere er blitt skjøvet til side for andre behov i helsetjenestene, 
sier generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad. (Foto: Fridtjof Woldsdal Glorvigen)

– Behovet for en helhetlig strategiplan er stort, 
og nå er det viktig at det raskt kommer konkrete 
tiltak. Det er et gap mellom hva pasientene forventer 
og det helsetjenestene tilbyr, og det er disse gapene 
en hjernestrategi må ha som mål å tette, sier Mona 
Enstad, generalsekretær i MS-forbundet.

Hjernesykdommer utgjør halvparten av alt ikke- 
dødelig helsetap i Norge. Regnes dødelighet og 
sykelighet under ett, representerer hjernesykdommer 

34 prosent av sykdomsbyrden. Dette er norske tall 
hentet ut fra «Global Burden of Diseases»-prosjektet 
i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Med hjerne-
sykdommer menes sykdom og skade i hjernen, 
ryggmargen og nervetrådene, for eksempel MS. 

– I Norge har hjernesykdommer blitt under prioritert 
i årevis, og kronikere er blitt skjøvet til side for andre 
behov i helsetjenestene, sier Enstad.
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Svikt i helsetjenestene
Sammen med Epilepsiforbundet, Parkinson-
forbundet og CP-foreningen har MS-forbundet 
siden 2015 jobbet aktivt overfor Stortinget for at 
politikerne skulle se de store utfordringene til 
hjerne sykdommene. Pasientorganisasjonene har 
krevd en konkret satsing på hjernehelseområdet. 
Som  samarbeidsorgan ble Hjernerådet etter hvert 
sentralt i arbeidet.

Høsten 2015 skrev Stortingets helse- og omsorgs-
komite en enstemmig merknad i statsbudsjettet 
2016, og ba regjeringen vurdere behovet for en 
hjerneplan. Helseministeren ba Helsedirektoratet 
lage en statusrapport for hjernehelse i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble offentliggjort 
i begynnelsen av februar i år, og avdekket flere 
eksempler på svikt i helsetjenestene og store regiona-
le forskjeller i behandlingstilbudet, både innen 
spesialist- og kommunehelsetjenesten. En av ti 
pasienter får ikke de tjenestene de trenger. 

Som svar på rapporten inviterte regjeringen til 
et toppmøte om hjernehelse 21. mars. Toppmøtet 
handlet spesielt om hvordan Norge kan øke 
 kunnskapen om hjernesykdommene MS, ALS og 
 demens, og flere av de innledende innleggene satte 
fokus på MS-forskning og behandling. Under 
møtet annonserte statsminister Erna Solberg at 
regjeringen skal utarbeide en nasjonal hjernehelse-
strategi. 

15 millioner til forskning
Som en del av oppfølgingen etter toppmøtet om 
hjernesykdommer ble det også bevilget 15 millioner 
kroner i revidert statsbudsjett 2017 til en ny senter-
ordning for klinisk helseforskning. Forskning på 
MS, ALS og demens skal prioriteres. 

Mange av pasientene som rammes av hjerne-
sykdommer, ønsker å delta i kliniske studier 
 nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen mener selv 
at forslaget om å etablere et senter for fremragende 
klinisk helseforskning for sykdommer som rammer 

Mange hjernesykdommer, som MS, har fortsatt ukjent årsak. Nye MR-teknikker og mer MR-forskning er viktig for å komme til bunns 
i hva som forårsaker og opprettholder hjernesykdommer. (Foto: iStock)
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sentralnervesystemet, vil bidra til at norske fag-
miljøer øker kompetansen og får mer ressurser til 
å delta i internasjonale studier.

Statsminister Erna Solberg uttalte i en pressemelding 
at denne bevilgningen vil gi blant annet MS- 
pasienter større mulighet til tidlig å ta del i 
 utprøving av ny diagnostikk og nye behandlings-
former.

– Innsatsen må styrkes
I fremlegg til statsbudsjettet 2018 bekrefter regjeringen 
for første gang skriftlig at den nasjonale strategien 
for hjernehelse kommer i desember i år. 

– Når vi vet at mer enn én av tre nordmenn får en 
hjernesykdom i løpet av livet, må innsatsen styrkes 
betraktelig. Det er bra at regjeringen har besluttet 
å iverksette utviklingen av en strategi for hjerne-
helsen. Det helhetlige blikket på hjernesykdommer 
er viktig, og innsatsen på dette området bør opp 
på samme nivå som forskning og behandling av 
kreft og hjerte- og karsykdommer, sier Mona 
Enstad.

Hun peker på at det er mange pasientgrupper 
innenfor dette området som står overfor like 
 problemstillinger knyttet til utredning, behandling, 
rehabilitering og forskning. 

Behovet er stort
Enstad mener det er et stort behov for en nasjonal 
strategiplan for både forskning og behandling på 
hjernehelseområdet. Hun trekker blant annet fram 
utfordringer ved behandling av MS. Over halv-
parten av alle med MS i Norge har ikke tilbud om 
behandling med bremsemedisiner. I tillegg avdekker 
statistikker store geografiske forskjeller, både i hvor 
mange som får behandling og hvilken behandling 
de får.

MS-forbundet har vært i møte med departementet 
og sendt dem skriftlig innspill, for å sikre at våre 
medlemmers interesser blir ivaretatt i strategien, 
opplyser Enstad.

OM HJERNERÅDET

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for bruker-
organisasjoner og fagmiljø som arbeider med 
hjernen og hjernesykdom. Organisasjonen har i dag 
51 medlemmer. Hjernerådet har som formål å 
arbeide med saker av felles interesse for alle som 
har befatning med hjernesykdommer og/eller studier 

av hjernefunksjoner. Hjernerådet driver opplysnings- 
og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner 
og sykdommer i hjernen og øvrige deler av nerve-
systemet. En sentral sak for Hjernerådet er arbeidet 
for politisk satsning innenfor hjernehelse.

Les mer på www.hjerneradet.no

Hjernerådets styre 2017/2018 består av Magne Wang Fredriksen 
(t.v.), Anne Hege Aamodt, Joel Glover, Henrik Peersen (leder), 
Gudrun Sofie Østhassel, Kari Henriksen og Anette Storstein 
(nestleder). (Foto: Aud Kvalbein)
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– Lys i enden av tunnelen 
for progressiv MS-forskning
MS-pasienter og fagmiljø venter i spenning på tre store internasjonale 
forskningsprosjekter som kan gi viktige gjennombrudd på sikt. 

Tekst: Silje Berggrav og Gudrun Sofie Østhassel

– Det er håp og lys i enden av tunnelen. Vi  begynner 
å få en bedre forståelse for mekanismene som 
ligger bak progressiv MS. Vi vet mer om ulike 
 behandlingsstrategier og metoder for å måle om 
behandling virker. Slike forskningsprosesser tar alltid 
lenger tid enn man ønsker, men vi gjør gode 
 fremskritt, understreket den canadiske forskeren 
Douglas Arnold under årets ECTRIMS-kongress, 
som samlet MS-fagfolk fra hele verden. 

Arnold leder en av de tre forskningsgruppene som 
i fjor ble bevilget tilsammen 116 millioner kroner av 
det internasjonale forskningssamarbeidet Progressive 
MS Alliance. Prosjektene er nøye valgt ut av 
 alliansens vitenskapelige styringsgruppe, som består 
av noen av verdens ledende MS-forskere.

Mer sofistikerte metoder
Fra å engasjere en håndfull personer har forskning 
på progressiv MS gått til å samle tusenvis av 
 interesserte MS-fagfolk for å lytte til oppdateringer 
om nye studier. Under årets ECTRIMS i Paris 
presenterte de tre forskningsgruppene status for 
studiene til nærmere 2000 konferansedeltakere. 

– At pasienter med progressiv MS er så forskjellige, 
med ulike sykdomsmønstre og symptomer, 
 kompliserer forståelsen vår av sykdommen. Men 
med årene har vi har utviklet mer sofistikerte 
metoder for å studere underliggende mekanismer 
på celle- og molekylnivå som finner sted ved den 
progressive sykdomsfasen. Vi har identifisert flere 
mål vi kan sikte mot når vi jobber med å utvikle nye 

MS-forbundet gjentok i år suksessen «Trå til for MS» fra 2016, hvor sykkelinteresserte deltakere, med og uten MS, gjennomførte 
treningsopplegg i Norge, og syklet til toppen av Mont Ventoux i Frankrike. (Foto: MS-forbundet)
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behandlingsformer, sa Gianvito Martino, som leder 
et annet av forskningsprosjektene.

Om lag 50 prosent av alle med MS vil til enhver tid 
ha en progressiv variant av sykdommen. Det er en 
sykdomstype hvor sykdommen forverres gradvis 
over tid. Til tross for flere godkjente bremse-
medisiner for attakkvis MS, finnes det i dag få 
behandlingsmuligheter for den progressive 
 varianten. Det er bakgrunnen for den brede 
 internasjonale forskningssatsingen på å finne 
 behandlingsformer for progressiv MS.

Raskere og billigere forskning
To av prosjektene det er gitt støtte til har som 
hovedmål å finne nye medikamenter mot progressiv 
MS, mens ett av dem har som mål å finne nye 
MR-markører for sykdomsutvikling.

– Hvis du i dag vil utvikle en behandling for 
 progressiv MS, må du teste ut medikamentet på 
kanskje tusenvis av pasienter som følges over flere år, 
noe som også er enormt kostbart. Vi forsøker å 
utvikle en MR-markør som er mer sensitiv enn 
kliniske resultater som brukes i store fase 3-studier, 
som kan forutsi hvilke pasienter som vil ha nytte av 
behandlingen eller ikke. Dette vil gjøre studier raske-
re, mindre kostbare og inkludere langt færre pasien-
ter, sa Douglas Arnold, leder for forskningsgruppen.

Mange tråkket til for MS
MS-forbundet i Norge er, sammen med flere andre 
nasjonale MS-forbund, medlem i alliansen og samler 
inn penger til alliansens arbeid. Forbundet bidro 
med 500.000 kr både i 2015 og 2016, og gir i år 
igjen 500.000 kr til dette arbeidet. Ca. 200.000 kr 
er samlet inn gjennom sykkelaksjonen «Trå til for 
MS». I underkant av 100.000 kr er gitt som gave til 
forskning på progressiv MS fra lokalforeninger. 

– En av våre største utfordringer på MS-feltet er 
å få et godt behandlingstilbud til personer med 
 progressiv MS. Det er et stort behov for mer 
forskning, og vi må satse stort og samlet for å få 
dette til, sier generalsekretær i MS-forbundet, 
Mona Enstad.

HER ER PROSJEKTENE: 

Utvikling av MR-markører for sykdoms-
progresjon til bruk i kliniske studier.
Prosjektets formål er å utvikle nye MR-markører 
for klinisk sykdomsutvikling ved progressiv MS. 
MR-markørene skal bidra til en mer effektiv og 
nøyaktig vurdering av effekten til ulike behandlin-
ger. Disse skal brukes til å finne mer individuelt 
tilpasset og effektive legemidler.

Forskningsgruppe: Douglas Arnolds, Canada, 
i samarbeid med 16 forskere fra hele verden

Bioinformatikk og celleprogrammering til 
 utvikling av en in vitro-platform som videre 
fører til oppdagelse av nye legemidler mot 
progressiv MS
Formålet med prosjektet er å øke forståelse av de 
underliggende mekanismer som forårsaker ned-
brytningen av nervesystemet som finner sted ved 
den progressive sykdomsfasen. Denne ned-
brytningen er i dag umulig å reparere. Prosjektet vil 
benytte seg av bioinformatikk og nevrovitenskapelig 
kompetanse fra hele verden. Resultatet fra dette 
prosjektet skal videre bidra til å utvikle nye lege midler.

Forskningsgruppe: Gianvito Martino, Italia, i 
sam arbeid med 12 forskere fra Europa og USA

Utvikling av legemidler mot sekundær 
 progressiv MS
I dette prosjektet skal et tverrfaglig team av 
 forskere fra USA og Canada, i samarbeid med 
legemiddel firmaet Genzyme, adressere mangelen 
på behandlingsmidler mot sekundær progressiv 
MS. De leter etter medikamentell behandling som 
modulerer aktiviteten til immuncellene i nerve-
systemet, da det er denne aktiviteten som 
 fremmer sykdoms progresjonen ved sekundær 
progressiv MS.  Legemidler som allerede er 
godkjente til behandling av andre sykdommer, 
vil bli testet ut i dette prosjektet. 

Forskningsgruppe: Francisco Quintana, USA, 
i samarbeid med syv forskere fra USA, Canada 
og Israel.

Les mer om the Progressive MS Alliance 
og forsknings prosjektene her:   
www.progressivemsalliance.org  

PROGRESSIV MS
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Primær progressiv MS er en kronisk tilstand som 
forstyrrer strømmen av informasjon i hjerne og 
kropp. Sykdommen rammer mellom 10-15 prosent 
av personer med MS, og kommer til uttrykk ved at 
symptomene og funksjonsnedsettelsen skjer konti-
nuerlig, for de fleste uten noen tydelige attakker. 

Samtidig er det ikke en håpløs tilstand. På Nevro-
dagene tidligere i år holdt Elisabeth Farbu, klinikk-
sjef og professor ved Stavanger universitetssjukehus, 
et innlegg om primær progressiv MS som oppsum-
merte mye av kunnskapen på feltet, men også bidro 
til å oppklare noen misoppfatninger. Her presenterer 
vi noen av de viktigste.

Myte: Det finnes ingen behandling for primær 
progressiv MS
Fakta: En ny medisin er utviklet, og 
 symptomer kan behandles
– Det er korrekt at de fleste tradisjonelle medika-
menter mot attakkvis MS ikke er sykdoms-
begrensende ved primær progressiv MS. Men nye 

studier gir håp for enkelte undergrupper av pasienter 
med primær progressiv MS, sier Elisabeth Farbu.

Størst forventning knytter det seg til ocrelizumab, 
det første medikamentet som har vist effekt og blir 
godkjent til bruk ved primær progressiv MS. Den 
såkalte ORATORIO-studien viste at ocrelizumab 
over en treårs-periode bremset sykdomsutvikling og 
tegn på sykdomsaktivitet noe, sammenlignet med 
placebo.

– I tillegg har Olympus-studien på rituximab vist 
noe effekt på de yngste pasientene i studien, og på 
de som hadde kontrastladning ved MR. I sin helhet 
var studien ikke positiv, men for noen undergrupper 
hadde rituximab en viss effekt, sier Farbu. 

Hun legger til at noen pasienter med primær 
progressiv MS også har god nytte av Fampyra, også 
kalt gangpillen. I tillegg finnes det en rekke 
 behandlingsstrategier for symptomer, som 
 rehabilitering, fysioterapi, mestring og forebygging 
av  komplikasjoner. 

– Nye studier gir håp for enkelte undergrupper 
av pasienter med primær progressiv MS, sier 
Elisabeth Farbu, klinikksjef og professor ved 
Stavanger universitetssjukehus. (Foto: Svein 
Lunde, Helse Stavanger)

Primær progressiv MS: 

Ingen håpløs tilstand
Primær progressiv MS er en kompleks sykdom med mange variasjoner, som ikke 
alltid innebærer full invaliditet. Det finnes mange misoppfatninger om primær 
progressiv MS, og her imøtegår vi noen av dem.

Tekst: Silje Berggrav
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– God symptomlindring har betydning for 
 sykdomslindring og mestring totalt sett. God 
vedlikeholdstrening, tilpasset fysioterapi og 
regelmessig aktivitet kan forebygge gangproblemer, 
påpeker Elisabeth Farbu.

Myte: Primær progressiv MS forekommer 
primært hos kvinner
Fakta: Primær progressiv MS rammer menn 
og kvinner like ofte
Andre former for MS rammer flere kvinner enn 
menn. Totalt sett har dobbelt så mange kvinner som 
menn MS-diagnose i Norge.

– Dette gjelder ikke primær progressiv MS, der det 
ikke er noe kjønnsforskjell. Det er heller ingen 
sikker forskjell i hvordan primær progressiv MS arter 
og utvikler seg for kvinner og menn, sier Farbu. 

Myte: Primær progressiv MS rammer først 
og fremst eldre
Fakta: Gjennomsnittsalder for diagnose er 
40 år
Utbruddet av primær progressiv MS har en tendens 
til å forekomme senere enn andre former for MS. 
Det er imidlertid en misforståelse at den i hovedsak 
rammer eldre mennesker. 

Fysisk aktivitet, tilpasset trening og fysioterapi kan forebygge komplikasjoner og gangproblemer. Elisabeth Nordby, som har diagnosen 
primær progressiv MS, har hatt god nytte av rehabiliteringsopphold ved Eiksåsen MS-senter i Lørenskog. (Arkivfoto: Lisbeth Michelsen)

PROGRESSIV MS
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– Gjennomsnittsalderen for diagnose er 40 år, ti år 
høyere enn for attakkvis MS. Men det er fortsatt 
ofte snakk om folk i sin beste alder, sier Farbu. 

Prosessen med å sette diagnose er også annerledes for 
PPMS enn for andre MS-former. Primær progressiv 
MS kan ikke diagnostiseres før man har registrert 
symptomer i ett år.

– Noen ganger er symptomene vage i starten. Andre 
ganger kan det være krevende å finne ut hvilken type 
MS det er snakk om. Har man kontrastladende 
lesjoner på MR og variasjon i symptomer, kan det 
være klinisk vanskelig å avgjøre om det er snakk om 
attakkvis MS eller primær progressiv MS før en har 
noe observasjonstid, sier professor Elisabeth Farbu.

Myte: En primær progressiv MS-diagnose 
medfører invaliditet
Fakta: Graden av funksjonshemming varierer 
– En primær progressiv MS-diagnose medfører ikke 
nødvendigvis invaliditet. Sykdommen finnes i ulike 
varianter. Noen har en mer aggressiv form enn 
andre, men mange kan fortsette lenge  i jobb og 
aktivitet, sier Elisabeth Farbu. 

Det er litt ulike data for hvordan forløpet arter seg, 
men man kan anta at etter fire år har om lag halv-
parten av pasientene EDSS-skår 4 der gangfunksjon 
er påvirket, og tilsvarende er det rapportert at det 
kan gå mellom syv til 14 år før halvparten trenger 
ganghjelpemidler. Noen personer med primær 
progressiv MS kan derfor trenge hjelpemidler som 
stokk eller rullestol, mens andre har en mer stabil 
sykdom uten dramatisk utvikling.  

 – Lesjoner på ryggmargen gir større utfall på EDSS 
enn flekker i hjernen. Primær progressiv MS skiller 
seg fra attakkvis MS ved at det ofte er motorikk og 
gangfunksjonen som påvirkes. Primær progressiv 
MS er også forskjellig ved at man ikke har disse klare 
attakkene, at den utvikler seg mer gradvis. Det 
trenger ikke være en dramatisk utvikling, understre-
ker Farbu. 

Myte: Primær progressiv MS er dødelig
Fakta: Primær progressiv MS er en progres-
siv sykdom, men ikke nødvendigvis dødelig
Personer med MS lever i snitt sju år kortere enn 
normalbefolkningen, for personer med primær 
progressiv MS er forskjellen ti år. Omtrent halv-
parten dør av andre sykdommer eller komplikasjoner 
knyttet til MS. Det er en klar tendens til lavere 
dødelighet de siste årene, og ekspertene mener det 
er all grunn til å være optimistisk med tanke på 
overlevelse ved MS i fremtiden. 

– En del av dette handler om at MS-pasienter får 
bedre oppfølging enn tidligere, og introduksjon av 
nye behandlinger. På mange måter har vi opplevd et 
paradigmeskifte når det gjelder behandling og 
oppfølging av MS-sykdommen, sier professor 
Elisabeth Farbu.  

Kilder:
www.webmd.com, www.healthline.com

Referanser:
Hawker et al: Rituximab in patients with primary 
progressive multiple sclerosis: results of a randomized 
double-blind placebo-controlled multicenter trial. 
Ann Neurol. 2009 Oct;66(4):460-71. doi: 10.1002/
ana.21867.

Koch MW, Greenfield J, Javizian O, et al. The natural 
history of early versus late disability accumulation in 
primary progressive MS Neurol Neurosurg Psychiatry 
2015;86:615–621.

Ordforklaringer:
EDSS (Expanded Disability Status Scale): EDSS-skala 
brukes som vurderingsverktøy for å måle funksjonssvikt 
ved MS. Skalaen deles i 0,5 poengtrinn fra 0 (ingen 
symptomer) til 10 (død pga. MS).

Kontrastlading ved MR: kontrastladende lesjoner 
indikerer aktiv inflammasjon og pågående sykdoms-
aktivitet.
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– Denne kunnskapen kan bidra til forståelsen av 
hvordan B-cellene hos MS-pasienter både fremkaller 
og vedlikeholder sykdommen, sier lege og stipendiat 
Rune Høglund ved Nevroklinikken på Akershus 
universitetssykehus til MS-rapporten. 

Sammen med forsker og lege Andreas Lossius ved 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 
ved Universitetet i Oslo har han studert hvilken rolle 
B-cellene, en viktig del av kroppens immunforsvar, 
spiller for utviklingen av MS. Lossius’ studie, nylig 
publisert i Annals Clinical Translational Neurology, 
viser en helt ny egenskap ved antistoffene som finnes 
i spinalvæsken hos personer med MS, som aldri har 
vært påvist tidligere. 

– Det er grunn til å tro at B-celler som finnes 
i ryggmargsvæsken som omslutter sentralnerve-
systemet, bedre gjenspeiler sykdomsprosesser i 
hjernen og ryggmargen enn B-celler som finnes 
i blod, forteller Lossius. 

MS-pasienter manglet variant av B-celler
Det har lenge vært kjent at man i spinalvæsken til 
pasienter med MS finner en spesiell type B-celler, 
såkalte effektor-B-celler, som skiller ut antistoffer. 

– Det handler om to varianter av effektor-B-celler 
som skiller seg fra hverandre ved at de har en litt 
ulik sammensetning av reseptoren i cellemembranen 
og antistoffene de skiller ut. Når B-cellene produseres 
i benmargen, er det en like stor sjanse for at den skal 

Andreas Lossius tror forskning på 
B-celler kan avdekke nye angreps-
punkter for behandling. (Foto: Privat)

Rune Høglund har sammen med 
forskerkolleger utviklet en modell 
for hvordan immunsystemet kan 
løpe løpsk ved MS.  
(Foto: www.terjeaamodt.com)

Håper B-cellestudier 
kan føre til bedre   
MS-behandling
MS-behandling rettet mot B-celler har vist seg å være svært effektiv. To nye norske 
studier kaster lys over B-cellenes rolle ved MS, og kan på sikt bidra til mer 
målrettet behandling.

Tekst: Silje Berggrav
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bli den ene eller andre varianten, og det vil 
 produseres like mange B-celler av begge varianter. 
Det viktigste funnet vårt er at det i spinalvæsken til 
pasienter med MS bare finnes effektor-B-celler av 
den ene varianten. I blod hos disse pasientene finnes 
imidlertid begge varianter, sier Lossius. 

Forskerne sammenliknet deretter pasienter med MS 
med pasienter med nevroborreliose, en infeksjons-
sykdom i sentralnervesystemet som skyldes 
 Borrelia-bakterien. 

Viktig ledetråd
– Det viste seg at antistoffene i spinalvæsken til 
pasienter med MS bare kom fra effektor-B-celler av 
den ene varianten, mens vi fant antistoffer fra 
effektor-B-celler av begge varianter i spinalvæsken 
til pasienter med nevroborreliose. Vi har ennå ikke 
en forklaring på hvorfor det er slik hos pasienter 
med MS, men vi tror dette kan være en viktig 
ledetråd for å finne ut av hvilken rolle B-celler spiller 
i sykdomsprosessen ved MS, sier Lossius.

Rituximab og ocrelizumab er eksempler på lege-
midler som er rettet mot B-celler, og som de siste 
årene har vist god effekt.

– Det ser imidlertid ikke ut til at behandling som 
brukes mot B-celler i dag, påvirker cellene i spinal-
væsken i like stor grad som i blod. Forskning på 
disse effektor-B-cellene vil kunne avdekke nye 

terapeutiske angrepspunkt og føre til bedre MS- 
behandling i fremtiden, tror Andreas Lossius.

Reduserer betennelse
I Rune Høglunds studie, som nylig er publisert 
i Frontiers in Immunology, har han sammen med 
medarbeidere i USA utviklet en modell for hvordan 
immunsystemet kan løpe løpsk ved MS. Forsknings-
gruppen har ved hjelp av avanserte bioinformatiske 
analyser og gensekvensering studert B- og T-celler 
i spinalvæsken.

– Ved å fjerne B-cellene fra blodsirkulasjonen ved 
hjelp av anti-CD20-antistoffer – for eksempel 
legemidler som rituximab eller ocrelizumab – opp-
når man en formidabel reduksjon av betennelses-
aktivitet i hjernen. Forskningsgruppen vår har i 
mange år jobbet med å avdekke hvilke mekanismer 
B-cellene utøver som fremkaller og/eller vedlikehol-
der sykdommen MS. Selv om det en stund har vært 
kjent at B-celler antakelig er viktige for å presentere 
antigener til T-celler, vet man ikke nøyaktig hvilke 
antigener som presenteres, sier Høglund.

Mer målrettet behandling
Forskernes hypotese for hvordan sykdommen 
oppstår, er at ulike virus starter en immunrespons 
som vedlikeholdes ved at T- og B-cellene gjensidig 
stimulerer hverandre. Det kan skyldes at cellene 
aktiveres av et antigen, eller at det finnes andre 
mekanismer som fører til en gjensidig stimulering.

B-CELLER OG MS

B-celler er en type immunceller som kan ha flere 
funksjoner. De kan skille ut antistoffer som binder 
seg til virus eller bakterier, eller til egne proteiner i 
kroppen ved autoimmune sykdommer. De kan skille 
ut signalstoffer (såkalte cytokiner) som kan aktivere 
andre immunceller. De kan også ta opp biter av 
proteiner og presentere dette for en annen type 
immunceller som kalles T-celler. T-cellene kan 

deretter i neste omgang bli aktivert for å uskadelig-
gjøre virus og bakterier – eller skade kroppens eget 
vev ved autoimmune sykdommer. Det er grunn til å 
tro at effektor-B-cellene i sentralnervesystemet og 
spinalvæsken til pasienter med MS kan gjøre alle 
disse tingene, og at de bidrar til sykdomsprosessen 
ved MS. 
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– Studien vår viser at denne mekanismen er mulig, 
at B-cellene kan stimulere T-cellene på denne måten 
og potensielt fremkalle sykdom. Studien kan bidra 
til å forklare hvorfor B-cellene i spinalvæsken til 
MS-pasienter reagerer eller binder til en rekke ulike 
antigener. Uavhengig av våre funn vil gense-
kvenseringsteknikker som bidrar til å identifisere 
spesifikke, sykdomsfremkallende B-celler i MS, være 
viktige for en potensielt mer målrettet terapi, sier 
Rune Høglund. 

Referanser:
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intrathecal enrichment of G1m1 positive B cells in 
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Ordforklaringer:
Antistoffer er proteiner som dannes av de hvite 
blodlegemene for at kroppen skal motstå skadelige 
fremmedstoffer, såkalte antigener

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

Bioinformatikk er en fagretning innen informa-
tikk der man bruker informasjonstekniske hjelpemidler 
i biologiske studier. Bioinformatiske metoder er viktige 
hjelpemidler for molekylærbiologiske problemer som 
analyse av gener, proteiner, evolusjon og systembiologi. 

Gensekvensering er et annet ord på kartlegging av 
gener. Teknologien, som har utviklet seg raskt de siste 
årene, gjør det mulig å avkode genene, lage analyser av 
lange rekker av DNA og kartlegge hele genomer.
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– Vi hadde en magefølelse på at Fampyra var effektiv 
på flere andre MS-symptomer enn gangfunksjon, 
etter å ha opplevd at pasienter med mye fatigue og 
dårlig kognisjon ble bedre. Vi ville undersøke 
nærmere om det stemte, forteller Cecilia Simonsen, 
lege i spesialisering ved nevrologisk avdeling, 
 Drammen sykehus, og forsker i MS-forsknings-
gruppen ved Oslo universitetssykehus. 

Fampyra er en såkalt kaliumkanalblokker. Det betyr at 
den virker ved å hindre at kalium lekker ut i nerve-
cellene. Dermed styrkes signalene som hjernen sender 
gjennom nervene der myelinet er skadet eller 
forsvunnet. Forskning viser at drøyt en tredel av 
MS-pasienter får effekt av legemiddelet, blant annet 
ved at ganghastigheten økes med gjennomsnittlig 25 
prosent. Det er viktig for eksempel når man skal 
komme seg over gaten før lyset skifter, når man skal 
rekke å ta telefonen eller komme seg raskt nok på 
toalettet.

Særlig bedring for vannlating
Fampyra gis i dag kun til pasienter med gang-
vansker, og forskerne ønsket å undersøke om 
medikamentet også har effekt på andre variabler som 
syn, fatigue, kognisjon og blærefunksjon. Pilot-
studien, som var sponset av Biogen, inkluderte 29 
pasienter ved nevrologisk avdeling ved Drammen 
sykehus, med en snittalder på 57 år. Av de 23 som 
fullførte, viste pasientene bedring i gange etter både 
to uker og tre måneder. Fatigue og vannlatings-
funksjon ble målt med spørreskjema, mens 
 kognisjon ble målt med test. 

– I tillegg til bedre gange fant vi betydelig bedring av 
vannlatingsfunksjon, og en tendens til bedring av 
fatigue og kognisjon. Vi fikk ikke inkludert så 
mange pasienter som vi ønsket. Dessuten var det en 
observasjonsstudie uten en kontrollgruppe, så 
placeboeffekt er vanskelig å utelukke. Derfor skal en 
være forsiktig med å trekke sikre konklusjoner fra 

– Funnene støtter våre antagelser 
om flere nyttige effekter av 
Fampyra, sier forsker Cecilia 
Simonsen (Foto: OUS).

Gangpillen Fampyra kan ha effekt både på vannlating, fatigue 
og kognisjon, viser en ny norsk pilotstudie.

Tekst: Silje Berggrav

Gangpillen 
Fampyra viste 
effekt på en rekke 
MS-symptomer
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Fatigue er et utbredt symptom ved MS, i tillegg til gangproblemer. En ny pilotstudie fant at gangpillen Fampyra hadde en tendens 
til bedring av blant annet fatigue. (Foto: iStock)

studien. Vi mener likevel at funnene støtter våre 
antagelser om flere nyttige effekter av Fampyra, sier 
Simonsen.

Det er ikke gjort mye forskning på andre effekter av 
Fampyra, men de studiene som er publisert de siste 
årene, har gjort lignende funn. 

– Bedring av kognisjon er funnet i flere studier, 
men effekt på vannlating er det gjort få studier på. 
Der var jo våre funn særlig interessante, mener 
 Simonsen. 

Hun påpeker at pilotstudien må følges opp av større, 
dobbelt blindede, randomiserte studier før det kan 
bli aktuelt å bruke Fampyra for MS-pasienter som 
ikke først og fremst har gangproblemer. 
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Flere doktorgrader på MS-feltet er avlagt i år, og 
spenner fra studier på søvn og eksponering for 
risikofaktorer til nye, lovende MR-teknikker.

Hanne Marie Bøe Lunde disputerte nylig for 
ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhand-
lingen: «Patient-centered outcomes in multiple 
sclerosis – Results from observational studies on 
sleep, employment and survival». I Bøe Lundes 
doktorgradsarbeid var formålet å undersøke tre 
sentrale konsekvenser av MS: søvn, arbeid og 
overlevelse. I den første studien, basert på en MS- 
befolkning i Hordaland, fant hun at syv av ti 
MS-pasienter hadde søvnvansker. Risikofaktorer for 
redusert søvnkvalitet hos MS-pasientene var 
 forbundet med kjønn (kvinne), bruk av medisiner 
for MS og redusert psykologisk livskvalitet.

I den andre studien undersøkte hun arbeids-
deltagelse og hva som kjennetegner yrkesaktive med 
MS i Sogn og Fjordane. Hovedfunnene viste at 
rundt 45 prosent av MS-pasientene var i jobb etter 
gjennomsnittlig 19 års sykdomsvarighet. I den siste 

studien fant Bøe Lunde at forventet levealder ved 
MS i gjennomsnitt var 75 år. Risiko for å dø for 
personer med MS var høyere enn hos normal-
befolkningen, men studien viste en oppmuntrende 
bedring av forventet levealder gjennom hele 
 oppfølgingsperioden.

Miljøfaktorer i ungdomstiden
Lege og forsker Kjetil Lauvland Bjørnevik disputerte i 
april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen: «The interplay between environmental 
risk factors for multiple sclerosis». Hensikten var å 
undersøke samspillet mellom kjente risikofaktorer for 
MS, og se på når eksponering for disse var viktigst for 
senere sykdomsrisiko. Basert på en stor, internasjonal 
samarbeidsstudie fant Bjørnevik og medforskerne at 
eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut 
til å være sentralt for senere sykdomsrisiko. Mer 
utendørsaktivitet, som et mål på eksponering for sol 
og vitamin D, særlig i ungdomstiden, var knyttet til 
lavere sykdomsrisiko. Videre fant forskerne at de 
kjente risikofaktorene vitamin D, røyking, infeksiøs 
mononukleose (kyssesyken) og overvekt ikke kunne 

Søvnproblemer  
og miljøfaktorer  
i årets doktorgrader
Syv av ti MS-pasienter har søvnvansker, viser en ny doktorgradsavhandling. 
En annen fant at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til 
å være sentralt for senere sykdomsrisiko.

Tekst: Silje Berggrav
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Søvnproblemer er svært vanlig blant personer med MS, ifølge en ny doktorgradsavhandling. (Foto: iStock)

forklare den tidligere rapporterte sammenhengen 
mellom lavere utdannings nivå og høyere risiko for 
MS. Dette kan tyde på at hittil ukjente miljøfaktorer 
knyttet til  sosioøkonomisk status kan øke risikoen for 
sykdommen.

Mer detaljerte MR-målinger
Videre forsvarte Piotr Wladyslaw Sowa nylig sin 
avhandling for ph.d.-graden ved Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo. I avhandlingen «MRI 
biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted 
imaging and restriction spectrum imaging» har Sowa 
og medarbeidere undersøkt nytten av to avanserte 
MR-teknikker: perfusjons-MR (PWI) og 
 diffusjons-MR (RSI) i MS.

Diagnose og oppfølging av pasienter med MS er 
i stor grad basert på MR. Siden konvensjonell MR 
viser beskjedent samsvar med klinisk tilstand hos 
MS-pasienter, er det ønskelig med nye MR-teknik-
ker som muliggjør mer detaljert måling av vevsskade 
i hjernen og kan forbedre oppfølging og behandling 
av MS.

PWI måler blodgjennomstrømning i biologisk vev. 
RSI er en diffusjonsteknikk som måler størrelse og 
orientering av diffusjon av vannmolekyler. 

– Både PWI og RSI viste lovende resultater i forhold 
til sykdomsalvorlighet, sykdomsaktivitet og nevro-
logisk uførhet ved MS og kan bli nyttig i 
 oppfølgingen av MS i framtiden, skriver Sowa 
i presentasjonen av avhandlingen.

Cand.med. Egil Rørvik Røsjø ved Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo har også 
disputert for graden ph.d. med avhandlingen 
«Vitamin A, D and E and inflammation in multiple 
sclerosis», som ble omtalt i fjorårets MS-rapport.
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Antistoffer – proteiner som dannes 
av de hvite blodlegemene for at 
kroppen skal motstå skadelige 
fremmedstoffer, såkalte antigener.

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

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

B- og T-celler - ulike typer hvite 
blodlegemer, en del av 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 legemidler som påvirker 
immunsystemet.

Bremsemedisiner er legemidler som 
bremser sykdomsforløpet ved å hindre 
attakk.

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

Demyelinisering betyr tap av myelin 
i den hvite substansen i sentralnerve-
systemet.

EDSS-skala brukes som vurderings-
verktøy 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 celle-
deling av B-lymfocytter og hvor 
blodbildet overfladisk sett kan ligne 
akutt leukemi. 

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

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

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

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

Immunmodulerende medikamen-
ter, 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 «fremme-
de inntrengere» som bakterier eller 
virus, parasitter eller sopp.

JCV: John Cunningham-viruset. 
Rundt halvparten av Norges befolk-
ning 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 hjernehalvdele-
ne er skrumpet, kan føre til mental 
svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter 
som styres av vår vilje.

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

Kognisjon er mentale prosesser 
forbundet med oppmerksomhet, 
persepsjon, tenkning, læring og 
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 
tenketempo, konsentrasjons-
problemer, hukommelsesvansker og 
vansker med planlegging. Vi snakker 
først om kognitive symptomer når 

Ordliste

44

https://sml.snl.no/tonsillitt
https://sml.snl.no/B-lymfocytter


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 demyeli-
nisering har funnet sted.

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

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

NEDA står for No Evidence of 
Disease Activity. For å oppnå NEDA 
skal man ikke ha noen attakker, ingen 
invaliditetsutvikling og ingen nye eller 
større MS-flekker på MR-bilder av 
hjerne og ryggmarg. 

Nerveceller (nevroner) – celler i 
nervesystemet. Friske nevroner kan 

lage og sende nervesignaler, som 
elektriske impulser.

Nevrolog – lege som er spesialist på 
sykdommer i nervesystemet.

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

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

Progressiv multifokal leukoence-
falopati (PML) – en virusinfeksjon i 
hjernen som kan være dødelig. 
Vanlige symptomer på PML er 
muskelsvakhet, talevansker, psykiske 
forandringer, gangvansker, nedsatt 
følelse i huden og synsforstyrrelse. 
PML forårsakes av JC-virus (JCV). 
Den skyldes nesten alltid reaktivering 
av latent JCV i forbindelse med im-
munsuppressiv behandling, steroi-
der, monoklonale antistoffer: rituxi-
mab, 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 fullsten-
dig eller ufullstendig.

Remyelinisering vil si gjenoppretting 
av myelin som var ødelagt.

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

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

Spinalvæske: fargeløs, vannklar væske 
som fyller rommet mellom de to 
hjerne-ryggmargshinnene, hjerneven-
triklene 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

45



MS-forbundets styre 2016-2018: Første rekke fra venstre: Ståle Normann, Nordland MS-forening (2. vara), Lise Johnsen, Tromsø 
MS-forening (styremedlem), Lars Ole Hammersland, Odda og omegn MS-forening (leder), Henriette Børke, leder av ungutvalget. Andre 
rekke fra venstre: Jan Petter Myrvold, Romerike MS-forening (styremedlem), Nina Kvernmo, Molde og omegn MS-forening (nestleder), 
Truls Kleven, Oslo MS-forening (1. vara). Nina-Karin Laakso Søreng, Lillehammer og omegn (styremedlem), var ikke tilstede da bildet 
ble tatt. (Foto: Gudrun Sofie Østhassel)

MS-forbundet: 

Rehabilitering i fokus 
- Tverrfaglig rehabilitering og riktig informasjon er avgjørende  
for at personer med MS skal kunne delta i arbeidslivet og samfunnet. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

Det sier generalsekretær i MS-forbundet, Mona 
Enstad. Hun viser til medlemsundersøkelsen som 
MS-forbundet gjennomførte våren 2017. Undersø-
kelsen viser at god informasjon om sykdommen, 
gjerne så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, er 
avgjørende for mestring senere. Men dessverre viser 
undersøkelsen at nesten halvparten av respondentene 
ikke har fått tilbud om informasjonskurs.  

Under høring på Statsbudsjettet 2018 var tverrfaglig 
rehabilitering hovedbudskapet til MS-forbundet. 

39 prosent av respondentene i medlems-
undersøkelsen oppgir at de aldri har fått noe tilbud 
om  rehabilitering. 

- Det er urovekkende. Over halvparten av de som 
har MS er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Jeg 
tror langt flere ville ha mulighet til å være i arbeid 
dersom de fikk bedre tverrfaglig oppfølging helt fra 
starten av sykdommen, sa hun under høringen. 
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MS-forbundets  samarbeidspartnere

Behandlingsreiser til varmt klima
Ordningen med behandlingsreiser til varmt klima 
ble også løftet fram for komitéen. Enstad pekte på at 
det gjennom forskning er vist at behandlingsreiser til 
varmt klima har god effekt for personer med MS. 
Kostnaden for rehabiliteringsopphold i varmt klima 
er også billigere enn i Norge. 

- Dagens regelverk oppleves som sterk forskjells-
behandling. Tilbudet om behandlingsreiser må 
omfatte alle pasientgrupper som har forsknings-
basert kunnskap som viser at behandling i varmere 
strøk gir bedret funksjon og økt livskvalitet, sa hun. 

I regjeringsplattformen til Solbergs første regjering 
ble det lovet at de ville styrke tilbudet om behand-
lingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere 
pasientgrupper. Det er enda ikke skjedd. MS- 
forbundet har hatt flere møter med helsepolitikere 
på Stortinget og i Helse- og omsorgsdepartementet, 
og vil fortsette å løfte fram denne saken. 

Bedre rehabilitering i kommunene
I Statsbudsjettet 2018 understreker regjeringen at 
det meste av rehabiliteringen skal skje der pasientene 
bor, nemlig i kommunene. 

- For at det skal bli et godt tilbud, er det et stort 
behov for å bygge opp tverrfaglig nevroteam i alle 
kommuner. I tillegg er det avgjørende at spesialist-
helsetjenesten overfører kunnskap til kommunene, 
og at det legges økonomisk til rette for at spesialist-
helsetjenesten og kommunene kan utvikle et sam-
arbeid, slo Enstad fast.

Generalsekretær Mona Enstad og kommunikasjonsleder 
Gudrun Østhassel representerte MS-forbundet i høring hos 
Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: stortinget.no)
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Mange opplever fordommer

B

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

MS-forbundet gjennomførte en medlemsundersøkelse 
våren 2017 der det blant annet kommer frem at én av tre 
opplever at mange rundt dem har fordommer mot MS. 

I dag lever over 11.000 personer i Norge med MS. 
MS er en sykdom som mange har hørt om, men som 
få vet hva egentlig er. For familie, venner og arbeidsgiver 
til  personer med MS kan det være vanskelig å forstå 
 hvordan det er å leve med MS. Det er veldig viktig for 
MS- forbundet å bryte ned fordommene mot MS, og 
bidra til at personer med MS får en bedre hverdag 
og forståelse for sin situasjon. 

Med fotoutstillingen «PS! Jeg har MS» ønsker seks 
personer å bli sett for den de er, og ikke sin diagnose. 
Personer med MS er en mangfoldig gruppe. Bildene viser 
et utsnitt av livet til seks personer: en nybakt mor, en 
syklist, en musiker, en sauebonde, en bibliotekassistent 
og en eventyrer. Felles for alle er at de lever på hver sin 
måte med MS. 

Fotoutstillingen ble avduket på den internasjonale 
MS-dagen 31. mai på Rådhusplassen i Oslo. I løpet 
av sommeren og høsten har utstillingen vært innom 
 Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Drammen, Ullevål 
sykehus og Asker. Planen er en ny turné i 2018.  

Vi trenger din støtte! 
MS-forbundet satser, gjennom sitt informasjonsarbeid, 
på å bryte ned fordommer og feiloppfatninger knyttet 
til MS. 

Vi trenger din hjelp for å klare dette viktige arbeidet. 
Pengegaver MS-forbundet mottar går til å utbre 
 kjennskap om sykdommen, støtte vitenskapelig 
forskning, interessepolitisk arbeid og skape en bedre 
hverdag for personer med MS og pårørende.  

Kontonummer: 7038.05.40043 - merkes med “gave” 
Vipps: 96977

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

Fotoutstillingen «PS! Jeg har MS» har vært å se på Rådhusplassen i Oslo og en rekke andre steder i landet. (Foto: Arash Nejad)
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