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Styreleder Lise Johnsen
(Foto: Gudrun Østhassel)

Forskning til
pasientens beste
Høsten byr på mange høydepunkt. Dette gjelder
også på MS-fronten. Den store ECTRIMS-
kongressen ble avholdt i Berlin i oktober. Kongressen
samler fagfolk fra hele verden som jobber med MS.
Det er spennende at det stadig skjer nye ting på dette
feltet. Noen av årets største nyheter på ECTRIMS
presenterer vi her i årets MS-rapport.
I høst har det også vært landsmøte i MS-forbundet.
I år hadde jeg gleden av å bli valgt som ny styreleder.
Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta en større
del i dette viktige arbeidet for MS-saken fremover.

Pris er avgjørende
Årets utgave av MS-rapporten belyser tema som
handler om økonomi og pasienters valgfrihet.
For første gang i historien er et medikament som
er godkjent i Europa, ikke tilgjengelig for norske
MS-pasienter. Ocrevus ble for dyr, og fikk nei av
Beslutningsforum i slutten av oktober. For oss i
MS-forbundet er dette en stor skuffelse. Les mer om
saken i rapporten.
Pris på legemidler og pasienters valgfrihet er aktuelt.
De nye, effektive medisinene er blant de dyreste
medikamentene, og legene får instruks om å velge
den billigste blant likeverdige behandlinger. Samtidig
er det stadig skarpere fokus på effektiv behandling
tidlig i sykdomsforløpet. Med mange medikamenter
blir det stadig nye muligheter til å skreddersy
MS-behandlingen til den enkelte pasient. Men dette
fokuset på pris hemmer persontilpassingen.

– uavhengig av pris. Dette er selvfølgelig best for
den enkelte pasient, men det vil også være til fordel
for samfunnsøkonomien. Det er ikke bare medisiner
som koster penger; det er også en samfunnsmessig
kostnad ved at vi MS-pasienter blir dårligere.

Forskningssenter for klinisk behandling
Nasjonal kompetansetjeneste for MS, som ligger
i Bergen, har lenge vært en drivende kraft for både
forskning og fagutvikling. Nå har vi også fått et
forskningssenter for klinisk behandling ved
Haukeland universitetssykehus.
Selv om det nye forskningssenteret er lokalisert
i Bergen, er det et nasjonalt senter som vi komme
absolutt alle MS-pasienter i Norge til gode. Ung
eller gammel, attakkvis eller progressiv MS. Senteret
skal bidra til at det blir mer klinisk forskning og
samle data, som igjen kan bidra til mer person
tilpasset behandling.
Mange MS-pasienter i Norge bidrar til viktig
forskning gjennom å svare på spørreskjemaer eller
ved å gi blodprøver, på tross av at undersøkelsene
kan være både tidkrevende og smertefulle, fordi
forskningen kan komme fremtidens MS-pasienter
til gode. Jeg tror at en slik innsats før eller siden vil
føre til suksess.
God lesning!

Dette er alvorlig, og det bekymrer oss i MS-
forbundet. Det er viktig for oss at hver enkelt
pasient får den beste persontilpassede medisin

3

Trygve Holmøy, overlege og professor,
Akershus universitetssykehus
(Foto: Privat)

Likhet, frihet og fremskritt
i MS-behandlingen
2018 har vært et turbulent MS-år. Ved inngangen
til året ble ocrevus (okrelizumab) godkjent av de
europeiske legemiddelmyndighetene. Preparatet har
vist svært gode resultater for relapsing-remitting MS
i kliniske studier. Effekten er etter mitt skjønn minst
på høyde med de mest effektive preparatene som
allerede finnes (tysabri, lemtrada og mavenclad).
Bivirkningsprofilen er gunstig, og mange vil sette
pris på intravenøs infusjon kun hver sjette måned
uten behov for hyppige blod- og urinprøver. Fordi
effekten vedvarer etter at medikamentet er utskilt fra
kroppen, kan kvinner bli gravide uten å måtte velge
mellom attakker eller å utsette fosteret for MS-
medisin. Denne fordelen deler ocrevus med
lemtrada og mavenclad. Den er svært viktig. Kvinner
med MS må i så stor grad som mulig kunne bli
mamma uten å sette helsa på spill.
Ocrevus er også det første preparatet med sikker
effekt ved primær progressiv MS i en klinisk studie.
Effekten er ikke stor og er særlig til stede hos de som
også har attakker eller nye flekker på MR. Likevel er
det veldig gledelig at det endelig kommer et tilbud
for i hvert fall noen med denne MS-typen.
Det var derfor skuffende for mange at de som sitter
på pengesekken, fagdirektørene i de regionale
helseforetakene, sa nei til å ta ocrevus i bruk. Siste
ord er neppe sagt. Vi venter på en metodevurdering,
men til syvende og sist er nok dette et spørsmål
om penger.
Mens vi har ventet på ocrevus, har flere norske
sykehus begynt å tilby rituximab ved MS. Rituximab
er svært likt, men ikke identisk med ocrevus.
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 reparatet viste gode resultater i små studier for flere
P
år siden, men videre utvikling stanset fordi patentet
gikk ut. I Sverige tok man det likevel i bruk, og
rituximab er nå det mest brukte MS-preparatet.
Resultatene har blitt systematisk registrert i det
svenske MS-registeret. Preparatet gir sjelden
bivirkninger, og effekten er for de fleste neppe veldig
forskjellig fra ocrevus. Det er imidlertid tre forskjeller:
Prisen er mye lavere, effekten har ikke vært
dokumentert i kliniske studier, og preparatet er ikke
godkjent av legemiddelmyndighetene til bruk
ved MS.
Det siste betyr ikke at det er ulovlig å bruke rituximab,
men at produsenten ikke har lov til å markedsføre
preparatet for MS. Fagdirektørene ved alle de
regionale helseforetakene ga før sommeren grønt lys
for å bruke rituximab ved MS.
Rituximab er ikke det eneste gode preparatet mot
MS. For mange pasienter finnes det like gode
alternativer. Bør norske pasienter likevel kunne
få dette preparatet dersom de ønsker det, og bør
enkelte norske sykehus tilby det til sine pasienter
så lenge andre sier nei?
Mens rituximab har blitt tatt i bruk i stor stil i
Sverige uten protester fra svenske nevrologer (som
ikke er dårligere enn norske), protesterer mange
norske nevrologer kraftig. Dette skaper problematiske
geografiske forskjeller. I Norge vil vi at alle skal få lik
behandling uavhengig av bosted. Likhetsidealet
utfordres når noen får mulighet til å velge rituximab,
og andre ikke. Men dette er kanskje prisen vi må
betale for valgfrihet, medbestemmelse og fremskritt.

Valgfrihet for både leger og pasienter er viktig for å oppnå best mulig MS-behandling. Hvordan ivaretas hensynet til valgfrihet
og medbestemmelse når prisforskjellen mellom de ulike medikamentene er så stor? (Foto: iStock)

Mangel på markedsføringstillatelse eller frykt for
forskjeller kan ikke trumfe den enkelte pasients rett
til å velge best mulig behandling, særlig ikke når den
er rimeligere enn alternativene.
Saken er imidlertid mer komplisert. Dersom lav pris
gjør at sykehusene pålegger nevrologene å bruke
rituximab, vil dette også true pasientens mulighet til
medbestemmelse. Hvis andre land gjør det samme,
vil det også bremse utviklingen av nye behandlingsmåter, rett og slett fordi det ikke vil lønne seg å
utvikle dem – i hvert fall ikke dersom effekten skal
dokumenteres skikkelig gjennom gode kliniske
studier slik myndighetene har bestemt, og som
fortsatt må være reglen. Dette bør være viktige

argumenter for helsepolitikerne. Men for meg som
lege går hensynet til den enkelte pasient foran.
Myndighetene begrenser i praksis både pasientens
og legens valgfrihet gjennom innkjøpssystemet for
legemidler (LIS). Dette systemet pålegger legene å
bruke det rimeligste medikamentet dersom det er
flere likeverdige alternativer. Dette er grunnleggende
bra, fordi det er med på å gjøre medikamentene så
rimelige at de er tilgjengelige for alle. Valgfriheten
må imidlertid ikke begrenses unødvendig, og ikke
noe system må hindre at den enkelte pasient får best
mulig behandling. Vi trenger både rituximab og
ocrevus i verktøykassa, og vi er likevel ikke i mål.
Utviklingen må ikke stoppe her!
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Tilbud om høyeffektiv medisin fra diagnosetidspunkt fremfor å vente på flere attakker og funksjonsnedsettelse
– det mener stadig flere MS-fagfolk er veien å gå. (Foto: iStock)

Vil ha dyrere og mer effektiv
behandling fra start
MS-pasienter bør starte med høyaktiv behandling tidligst mulig etter diagnose, fremfor å
vente til sykdommen forverres, mener professor og overlege Kjell-Morten Myhr. Han mener
risikoen for funksjonstap bør veie tyngre enn risikoen for bivirkninger fra medisinene.
Tekst: Silje Berggrav

– Jeg mener tiden er moden for at vi som utgangspunkt, etter en grundig risikovurdering og i samvalg
med pasientene, velger høyeffektiv behandling til
alle MS-pasienter som ønsker dette, sier Kjell-
Morten Myhr, professor ved Universitetet i Bergen
og overlege ved Haukeland universitetssjukehus.
Han viser til at stadig mer forskning tyder på at
offensiv behandling er veien å gå. Blant annet fant
en internasjonal studie fra 2016 at MS-pasienter
som fikk tidlig og direkte høyaktiv behandling – det
vil si at de ved diagnosetidspunkt gikk rett på de
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mest effektive medikamentene – hadde lavere grad
av uførhet etter en gitt tid enn de som gikk fra
moderat til høyaktiv behandling.

I tråd med nye retningslinjer
Den nye retningslinjen for diagnostikk og behandling av MS ble publisert i fjor. Også der anbefales en
mer offensiv holdning til bruk av de mest effektive
bremsemedisinene. Det innebærer at en større
gruppe pasienter kan starte direkte på den mest
effektive behandlingen.

VALGFRIHET OG ØKONOMI

De mest effektive MS-medisinene er betydelig dyrere enn de minst effektive. Myhr mener kostnad er et
problematisk argument for ikke å tilby høyeffektiv behandling. (Foto: iStock)

– Mitt personlige syn, som jeg ønsker
å spille inn til fagmiljøene, er at vi bør
behandle MS-pasienter mer offensivt, sier
professor og overlege Kjell-Morten Myhr.
(Foto: Olav Førde)

Den nye retningslinjen bruker ikke lenger begreper
som første- og andrelinjebehandling. Man skiller i
stedet mellom aktiv sykdom og høyaktiv sykdom.

på høyeffektiv behandling, har man i prinsippet
beholdt ordningen med førstelinje- og andrelinje
behandling.

Personer med aktiv sykdom har hatt ett attakk de
senere år. Eller det har vært påvist ny(e) lesjon(er) ved
MR-undersøkelse de senere år. Ved høyaktiv sykdom
foreligger det ett eller flere attakker siste år, samt en
eller flere faktorer som kan indikere dårligere prognose.
Slike faktorer kan være ung alder ved debut, frekvens
eller alvorlighet av attakk, restsymptomer etter
attakk, samt omfang av funn ved MR.

– Mitt personlige syn, som jeg ønsker å spille inn til
fagmiljøene, er at vi bør behandle MS-pasienter mer
offensivt. En del leger tenker at det kan være risiko
for komplikasjoner ved enkelte medikamenter. Men
vi har i dag såpass mange medikamenter at vi kan
styre unna mye av risikoen og velge en behandling vi
tror er rimelig sikker for pasienten. Risikoen for
alvorlig funksjonstap av MS er større enn risikoen
for komplikasjoner av behandling, påpeker Myhr.

Mener risiko kan minimaliseres
Kjell-Morten Myhr sier at selv om fagmiljøet har
endret betegnelsen til behandling for «aktiv» og
«høyaktiv» MS, og starter flere pasienter direkte

Han viser til at man kan vurdere risiko for
komplikasjoner gjennom screening av blant annet
JC-viruset, som kan gi potensielt dødelige
7

VALGFRIHET OG ØKONOMI

k omplikasjoner ved bruk av natalizumab, hjerte
sykdom (fingolimod) og kroniske infeksjoner
(særlig for kladribin, alemtuzumab, rituksimab
og okrelizumab).
Myhr mener at ved bivirkninger eller fortsatt
sykdomsaktivitet kan man etter ny risikovurdering
skifte mellom medikamenter med samme
effektivitetsgrad. Hvis man fortsatt ikke kommer
i mål, kan man i neste rekke vurdere benmargs
transplantasjon eller annen eksperimentell
behandling.

– Økonomi bør ikke avgjøre
Når risikoargumentet for bruk av høyeffektiv
behandling bortfaller, mener overlegen at det kun
er ett argument som gjenstår: de mest effektive
medisinene er betydelig dyrere enn de minst
effektive.
– Dette er et argument jeg synes er vanskelig.
Skal vi vente med å behandle med effektive
medikamenter fordi de er så kostbare? MS-
medikamenter er ikke dyre i forhold til annen
behandling i Norge, for eksempel kreftmedisiner,
påpeker Myhr.
Han viser til at de fleste MS-pasienter som starter
med moderat effektiv behandling, etter en viss tid
likevel går over på høyeffektiv behandling.
– Det er også en kostnad ved at pasienter blir
dårligere. I sum er det ikke sikkert at totalkostnaden
blir så mye større. Man kan dessuten se for seg en
endret dynamikk i markedet ved økt bruk av de
høyeffektive medisinene. Kanskje kan de dyreste
bli noe billigere, sier Myhr.
Han mener aktører i helsevesenet tilslører argumentasjonen når man kun fokuserer på risiko som grunn
for å vente med høyeffektiv behandling.
– Hvis helsemyndighetene mener at prisen skal
avgjøre behandling, da må man si det. Man kan ikke
gjemme seg bak risiko for komplikasjoner, mener
Kjell-Morten Myhr.
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Bosted avgjør
På et oppsummeringsseminar i etterkant av den
internasjonale MS-kongressen ECTRIMS, arrangert
av Dagens Medisin, viste Myhr frem en graf som
viser at det er store forskjeller i bruk av høyeffektiv
behandling mellom de ulike sykehusene. MS-
pasienter tilhørende Helse Bergen og Akershus
universitetssykehus (Ahus) får i langt større grad enn
pasienter tilhørende Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og St. Olavs hospital tilgang til høyaktiv
behandling. Tallene er hentet fra et prosjekt i regi
av MS-registeret, og inkluderer ikke landets øvrige
sykehus.
Myhr mener de geografiske forskjellene i første rekke
skyldes bruk av rituximab, som er en høyeffektiv off
label-behandling.
– Ved Haukeland og Ahus bruker vi mye rituximab.
De andre avdelingene som er med i oversikten, har
en mer tradisjonell tilnærming. Samtidig har vi på
Haukeland en stor andel pasienter på Aubagio.
Tallene er kun foreløpige og har derfor en viss
usikkerhet. Men de viser nok en tydelig trend, sier
Myhr.
– Hvor stor enighet er det i fagmiljøet landet rundt om
at høyeffektiv behandling fra start er veien å gå?
– Det er varierende synspunkter på dette, men hos
oss på Haukeland tror jeg de fleste vil støtte opp om
en mer offensiv behandlingsstrategi, sier overlege og
professor Kjell-Morten Myhr.
Referanse
Giovannoni et al.: Brain health: time matters in
multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2016 Sep;9
Suppl 1:S5-S48. doi: 10.1016/j.msard.2016.07.003.
Epub 2016 Jul 7.

Mona Enstad mener at de faglige retningslinjene må være det overordnede i valg av behandling.(Foto: Fridtjof Woldsdal Glorvigen)

Redd for at pris spiller for stor
rolle i behandlingsvalg
– Jeg er bekymret for at mange nevrologer er satt under press for å velge det billigste
preparatet, og dermed gir pasientene en behandling som i for stor grad baserer seg
på pris, sier generalsekretær Mona Enstad i MS-forbundet.
Av: Gudrun Sofie Østhassel

Enstad peker på at det er i strid med de faglige
retningslinjene at kun prisen skal være avgjørende
for valg av behandling.
Sykehusinnkjøp gjennomfører i dag anbud på
MS-legemidlene og rangerer de ulike legemidlene
etter lavest pris. I utgangspunktet skal pris bare være
ett av syv kriterier i valg av behandling. Nevrologene
kan fravike rangeringen dersom det er klinisk
nødvendig. Det må da begrunnes i journalen
hvorfor man velger annerledes enn de anbefalte
preparatene.

Hemmelige priser
Det er i dag ti legemidler som brukes i behandling av
MS, og som er med i anbudet for 2018. En spesialistgruppe bestående av nevrologer, MS-sykepleier og tre
representanter fra Sykehusinnkjøp har gruppert

legemidlene for behandling av aktiv, aktiv/høyaktiv og
høyaktiv MS. Legemidlene innenfor en gruppe regnes
av spesialistgruppen som likeverdige, og da kommer
prisen inn som en faktor i valg av medikament.
Fra 1. mars 2018 har det vært Aubagio (tablett) eller
Copemyl (sprøyte) som foretrekkes ved valg av
behandling ved aktiv MS, og Lemtrada (infusjon)
ved høyaktiv MS.
Det er bare ved oppstart eller endring av behandling
at billigste alternativ skal velges. Dersom man av
medisinske årsaker ikke bruker det anbefalte preparat, skal det begrunnes i pasientens journal.
Sykehusinnkjøp holder prisene hemmelige. Bakgrunnen skal være at legemiddelindustrien ser på
prisene som bedriftshemmeligheter.
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Pasienten skal være med på valget
I de nasjonale faglige retningslinjene for MS
kommer det tydelig fram at valg av behandling skal
tas sammen med pasienten. Her heter det at valget
skal baseres på forventet nytte og risiko,
administrasjonsmåte av alternativene, samt særlig
følgende forhold:
• Pasienters verdier og preferanser
• Grad av sykdomsaktivitet som vurderes ved
førstegangsbehandling
• Sykdomsgjennombrudd under pågående behandling som gir grunnlag for endring
• Om tidligere eller pågående behandling har gitt
betydelige bivirkninger
• Om pasienten er kvinne i fertil alder
• Særlige risikoforhold knyttet til de enkelte legemidler
• Nasjonale LIS-anbud ved Sykehusinnkjøp
Listen står ikke i prioritert rekkefølge.

Kritisk til dagens system
Mona Enstad i MS-forbundet mener i utgangspunktet det er positivt at Sykehusinnkjøp forhandler på
prisen på legemidlene gjennom anbudssystemet.
Hun er likevel kritisk til måten det gjøres på i dag.
Enstad mener at de faglige retningslinjene må være
det overordnede i valg av behandling. Hun peker på
at pris her bare er ett av syv underpunkter, og
dermed ikke bør veie tungt.

– Det er svært viktig at den enkelte person med MS
får den beste persontilpassede medisin. Dette er
selvfølgelig best for enkeltmennesket, men vil også
være til fordel for samfunnsøkonomien. De samfunnsmessige kostnadene blir raskt høye dersom en
person med MS må forlate arbeidslivet tidlig fordi
man valgte behandling etter pris og ikke etter best
effekt, understreker Enstad.
Generalsekretæren er også kritisk til at legemidlene
grupperes av spesialistgruppen.
– Det er mange nyanser i valg av legemidler. De
ulike preparatene har forskjellig bivirkningsprofil
og administrasjonsmåte. Det er lett å se at MS-behandlingen er kompleks, og nettopp derfor er det
helt avgjørende at valg av behandling tas i samråd
med pasienten og at man sammen kan velge den
medisinen man ser som best egnet for pasienten,
mener hun.
Farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy fra
Divisjon legemidler leder spesialistgruppen som gir
anbefalinger om behandlingsvalg.
– Gode resultater kommer av godt samarbeid og
dialog med leverandørene i forkant, spesialist
gruppen, Sykehusinnkjøp og Beslutningsforum,
sa Ognøy under et seminar i regi av Sykehusinnkjøp
i januar.

FAKTA OM SYKEHUSINNKJØP
Den offentlige legemiddelinnkjøperen Sykehus
innkjøp eies av de fire regionale helseforetakene og
har ansvaret for alle legemidlene som sykehusene
kjøper. Sykehusinnkjøp er delt inn i seks divisjoner,
hvorav den ene heter Divisjon legemidler. Denne
divisjonen het tidligere Legemiddelinnkjøps
samarbeidet (LIS).
Divisjon legemidler gjennomfører årlig anbud på
MS-legemidlene, der preparater rangeres etter laves
te pris. Nevrologer skal i utgangspunktet følge denne
rangeringen i valg av legemidler. Rangeringen er
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gyldig i 12 måneder, før et nytt anbud blir gjeldende.
Legemidlene må være godkjent av Beslutningsforum
for å delta i anbud.
Det er etablert en LIS-MS-spesialistgruppe som gir
anbefalinger til LIS. Gruppen består av seks
nevrologer, en MS-sykepleier og tre representanter
fra Sykehusinnkjøp/LIS. MS-forbundet har også en
observatør i denne gruppen. Observatøren har
talerett i gruppen, men har ikke myndighet i selve
anbefalingene.

Stig Slørdahl er administrerende
direktør i Helse Midt og leder for
Beslutningsforum. Han sier nei til
okrelizumab og gir grønt lys for
rituksimab. (Foto: Terje Visnes)

Okrelizumab ble for dyr
– ny runde etter
metodevurdering
Den nye bremsemedisinen okrelizumab
ble for dyr og fikk nei av Beslutningsforum.
Samtidig gis det unntak for bruk av
rituksimab som er betydelig billigere,
men ikke godkjent for MS.
Av Olav Førde

De fire administrerende direktørene i de regionale
helseforetakene, som utgjør Beslutningsforum for
nye metoder, sa i sitt oktobermøte 2018 nei til å
innføre okrelizumab til behandling av MS. Avslaget
gjelder både for attakkvis MS og for primær
progressiv MS.
– Beslutningsforum sier nei fordi bruk av
medikamentet vil få store økonomiske konsekvenser
for spesialisthelsetjenesten, opplyser Stig Slørdahl,
leder av Beslutningsforum, til MS-rapporten.

Rituksimab betydelig billigere
Okrelizumab er en videreføring av rituksimab, som
er brukt i over 20 år mot forskjellige diagnoser, blant
annet kreft. Rituksimab er også prøvd ut mot MS
med godt resultat, men har ikke vært gjennom fase
3-studier, som kreves for en godkjenning.
Ut fra prisen i felleskatalogen vil okrelizumab koste
rundt 290.000 kroner per år per pasient, mens
rituksimab koster omtrent 20.000. Disse prisene er før
eventuelle rabatter. Hvilken pris produsenten faktisk
har tilbudt er ikke offentlig, og kan være lavere.
– Beslutningsforum har ikke holdepunkter for at det
er betydelig forskjell i effekt mellom okrelizumab
og rituksimab, sier Slørdahl.
Det er bestilt en fullstendig metodevurdering fra
Folkehelseinstituttet, som ventes ferdig i løpet av
våren 2019.
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– Uansett hva metodevurderingen viser vil vi ta
saken opp igjen på nytt i Beslutningsforum. Her vil
vi blant annet diskutere off label-bruken av
rituksimab, opplyser han.

Ny ordning om legens ansvar
Fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene har
gitt et såkalt unntak på gruppenivå for behandling
med rituksimab ved MS.

500 får rituksimab
Om lag 500 MS-pasienter i Norge behandles i dag
off label (utenfor indikasjon) med rituksimab. Over
300 får behandlingen på Haukeland universitets
sykehus. Også Akershus universitetssykehus bruker
rituksimab i stor grad, mens for eksempel Oslo
universitetssykehus bare unntaksvis bruker rituksimab mot MS.

– Betyr dette at ansvaret ved eventuelle skader etter
bruk av rituksimab flyttes fra den enkelte lege til
helsetjenesten sentralt?

Det er stor uenighet i det norske fagmiljøet om bruk
av en medisin som ikke er godkjent. Blant annet
påhviler det legen et ekstra ansvar i forbindelse med
oppfølging og eventuelle alvorlige bivirkninger av
slik behandling.

– Det jobbes med å få til en ordning ved bruk av
medikamenter uten markedsføringstillatelse, sier
Slørdahl. En ordning, for eksempel ved bruk av
rituksimab, som dekker det samme juridiske ansvaret som legemiddelindustrien har når det gjelder
medikamenter med markedsføringstillatelse.

Ja i Sverige og Danmark – nei i Norge
Okrevus er godkjent for attakkvis MS både i Sverige
og i Danmark. Men i Norge blir den altså for dyr.
– Hvorfor er betalingsvilligheten større i våre naboland
enn her i Norge?

Norske nevrologer overrasket og skuffet
Profilerte nevrologer hadde ventet at okrelizumab skulle bli godkjent av Beslutningsforum.
Fagmiljøet er delt i synet på «billigvarianten» rituksimab.

Overlege ved Haukeland universitetssykehus,
professor Øivind Torkildsen, er mest overrasket over
at de sier nei til okrelizumab for pasienter med
primær progressiv MS.
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Det viktigste er at pasienter ikke går ubehandlet,
mener han. Torkildsen har ikke problemer med
å bruke rituksimab.

– Medisinen kan vær nyttig for en undergruppe av
personer med primær progressiv MS, de som er
unge og har aktivitet i sykdommen. Dette er en
forholdsvis liten gruppe, og kostnadene her ville
ikke blitt store, sier Torkildsen.

Det har heller ikke overlege ved Akershus
universitetssykehus, professor Trygve Holmøy.
Han ville aller helst kunnet tilby pasientene
okrelizumab som har vært gjennom fase 3-studier,
men inntil videre vil han fortsette å bruke
rituksimab, sier han til Dagens Medisin.

Selv om Torkildsen er overrasket over resultatet, syns
han det er bra at det endelig er tatt en avgjørelse.

På Oslo universitetssykehus bruker de rituksimab
bare unntaksvis. Overlege og professor Elisabeth
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– Det vet vi ikke om den er, for vi kjenner ikke
prisene som er fremforhandlet i våre naboland, sier
Slørdahl.
Han understreker at betalingsvilligheten i utgangspunktet er høy når det gjelder MS, som er en
alvorlig sykdom.
– Men vi er nødt til å gjøre prioriteringer, og så store
økonomiske konsekvenser som det her er snakk om,
er vanskelig å forsvare når vi ikke har holdepunkter
for store forskjeller i effekt, påpeker han.

Ny pris – ny vurdering
– Hvis prisen for okrelizumab kommer ned på samme
nivå som for de andre medikamentene mot høyaktiv
MS, vil dere da si ja til medisinen?
– Vi må se på det totale bildet. Kommer det betydelige endringer i pristilbud, er vi villig til å gjøre nye
vurderinger, sier Slørdahl.

Gulowsen Celius, opplyser til avisen at de ikke vil
endre praksis.
Overlege Astrid Edland i Vestre Viken Helseforetak
opplyser til MS-rapporten at personer med primær
progressiv MS som er aktuelle for okrelizumab,
inntil videre er satt på venteliste. Hun er i kontakt
med sykehusledelsen når det gjelder bruk av
rituksimab, men i skrivende stund (november 2018)
er det ikke tatt noen avgjørelse.

Produsenten: - Uhørt!
Produsenten, Roche, kritiserer Beslutningsforum
etter avgjørelsen.
– Det vi ser fra Beslutningsforum er uhørt, tar ikke
hensyn til pasientsikkerheten, tøyer det regulatoriske
regimet og gir ingen insentiver til innovasjon, sier
direktør Raiji Mehdwan i Roche Norge, til Dagens
Medisin. Hun ønsker dialog med Beslutningsforum
for å finne gode løsninger for pasientene.  

Enstad:
– Dette handler
om penger
– Dette er et spill om penger. Vi forstår at
sykehusene ønsker å kutte utgifter. Men
MS-pasientene skal ikke være salderingsposten i regnskapet, uttaler general
sekretær i MS-forbundet, Mona Enstad.
Hun er skuffet over avgjørelsen i Beslutningsforum. Enstad mener godkjente
medisiner må være førstevalg ved MS-
behandlingen, og er redd for at økt bruk
av rituksimab vil stå i veien for målet om
persontilpasset medisin.
– Når kostnadene får så stor betydning,
og det er så stor forskjell i pris mellom
rituksimab og de andre medisinene, vil
legens og pasientens valgmulighet snevres
inn, sier Enstad.
Hun mener Beslutningsforum må omgjøre avslaget når saken kommer opp igjen
til våren. Ikke minst med tanke på
personer med primær progressiv MS, som
i dag ikke har annen immunmodulerende
behandling.

HOLMØY OM OKRELIZUMAB:
«Effekten er etter mitt skjønn minst på høyde
med de mest effektive preparatene som
allerede finnes (Tysabri, Lemtrada og Mavenclad). Bivirkningsprofilen er gunstig, og
mange vil sette pris på intravenøs infusjon
kun hver sjette måned uten behov for
hyppige blod- og urinprøver».
Les Trygve Holmøys lederartikkel på side 4-5
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Bekymret for
rekruttering
til stamcelle
studien
15 pasienter har så langt fått plass i den
norske stamcellestudien. Professor Lars Bø
er bekymret for rekrutteringen, og håper at
pasienter som kan være interesserte blir
henvist av sine nevrologer.
Av: Gudrun Sofie Østhassel

Stamcellestudien, som har fått navnet RAM-MS,
skal sammenligne om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog
stamcelletransplantasjon (HSCT) og Lemtrada
(alemtuzumab). Lemtrada regnes som en av de 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.

HVORDAN DELTA?
Potensielle deltakere i studien kan via nevrolog
eller fastlege henvises skriftlig til et RAM-MS
studiesenter. Studiesentrene er lokalisert ved
UNN-Tromsø, St. Olavs hospital, Haukeland
universitetssjukehus og Akershus universitets
sykehus.
Alle pasienter som mener de fyller kriteriene og
ønsker å delta, har rett til å bli vurdert for deltakelse
i studien.
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Lars Bø håper på et samarbeid med den engelske stamcellestudien.
(Foto: Gudrun Sofie Østhassel)

Alle som randomiseres til stamcelletransplantasjon
skal behandles på Haukeland universitetssjukehus i
Bergen. De som randomiseres til Lemtrada-gruppen,
skal 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.

Bekymret for rekrutteringen
Lars Bø opplyser at det til nå er inkludert 15 pasienter
i Norge. Dette er et lavere antall enn de hadde håpet
på så langt inn i studien. Han er bekymret for at en
lav rekruttering kan forsinke resultatene.
– Studien fullføres uansett, men lav deltakelse vil
gjøre at det kan ta lengre tid til man kan få resultatene,
opplyser Lars Bø.
Han anbefaler alle pasienter som kan være interessert
i studien, og som kan fylle kriteriene for å være med,
å kontakte nevrologen sin for å få mer informasjon.
Interesserte kan også lese mer om studien på
www.ram-ms.no.

Vil slå sammen den norske og engelske
studien
Tre universitetssykehus i Sverige, Rigshospitalet
i København og universitetssykehuset i Amsterdam
er med på studien. Lars Bø opplyser at det startes en
lignende studie i England også.

STAMCELLEBEHANDLING

– Under årets ECTRIMS startet vi samtaler om å
samarbeide og få studiene så like som mulig. Det er
god interesse for dette fra engelsk side, og det er vi
glade for, forteller Bø.

HER ER KRITERIENE
1. Attakk under pågående MS-behandling,
verifisert på MR.
2. MR: Minst én kontrastladende lesjon eller
minst tre nye eller forstørrede T2-lesjoner.

Ved å samarbeide om studiene er det mulighet til å
få større tall, og få tydeligere fram en eventuell
forskjell i behandlingene.

3. Alder: 18-50 år.
4. RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.

Til tross for foreløpig lav rekruttering i Norge, er
Lars Bø optimistisk.

5. EDSS: 0 til 5,5.
6. Attakket/attakkene må ha oppstått minst
tre måneder etter oppstart med immun
modulerede medikament.

– I beste fall kan vi få opptil 300 pasienter i disse to
studiene.

(Kilde: Helse Bergen)

ANNONSE

Tilbud til MS foreningene

2 uker!

14 netter hotellopphold per persom i dobbeltrom
med frokost på firestjernes hotell.
Transport til og fra flyplass.
Velkomstmiddag.
Tilgang til fysioterapi behandling på stedet**.
Fri tilgang til treningsrom 2 timer daglig.
Spa behandlinger, oppvamet innebasseng og
boblebad **.
Vertskap og vakttelefon under hele
oppholdet.
Underholding og dans.
Avslutningsmiddag.

Fra ,90

59NOK

SPANIA

Fra 09.03 til 23.03.2019

COSTA BLANCA PHYSIOTHERAPY SL
Calle Narciso Yepes 4, 05381, Albir - Alicante
Generell forespørsel: +34 966 867 178
Reservasjonssenter: +47 21 39 67 43
e-post: info@cbphysio.es

Vil du være med på helsereise til Spania?

Kontaktperson:

**Mot pristillegg

Bente Sneis
e-mail: bentesneis@hotmail.com
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Legestudent Tone Mari
Måseidvåg og nevrolog
Stig Wergeland har spurt
norske MS-pasienter om
de er fornøyd etter å ha
gjennomført stancelletransplantasjon i utlandet.
(Foto: Olav Førde)

Fornøyd etter stamcelletransplantasjon i utlandet

Nesten alle ville gjort
det igjen
Norske MS-pasienter er fornøyd etter å ha tatt stamcelletransplantasjon i utlandet.
Et stort flertall rapporterer stabilt eller forbedret funksjonsnivå. 110 personer av i alt
114 sier de ville ha gjort det igjen.
Av Olav Førde

Det viser en undersøkelse gjort av medisinstudent
ved universitetet i Bergen, Tone Mari Måseidvåg.
Stig Wergeland og Lars Bø ved Nasjonal
kompetansetjeneste for MS, har vært veiledere.
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stamcelletransplantasjonen ble utført. 83 hadde
attakkvis MS. De øvrige var noenlunde likt fordelt
mellom primær progressiv og sekundær progressiv MS.

Målet har vært å kartlegge omfanget av denne
behandlingen i utlandet, hvem som har valgt
behandlingen og hvordan forløpet har vært før
og etter behandling.

Ville unngå forverring
Nesten alle forventet å unngå forverring i form av
attakk og økt invaliditet. 59 personer forventet å
slippe å ta bremsemedisiner etter behandlingen,
og 50 forventet forbedring av funksjonsnivå.

176 personer meldte sin interesse for å være med i
studien. 114 av dem besvarte et elektronisk spørre
skjema på internett. De var i gjennomsnitt 45 år da

Undersøkelsen viser at gruppen med attakkvis MS
rapporterte en gjennomsnittlig EDSS-forbedring på
0,9 poeng. Også personer med progressiv MS har

73 personer i undersøkelsen gjennomgikk stamcelletransplantasjonen i Russland og 28 i Mexico.
De øvrige fordeler seg på Sverige, Israel, Italia, India og Spania (Foto: iStock)

rapportert en forbedring, men den er ikke signifikant (0,1 for SPMS – 0,2 for PPMS). Totalt sett var
gjennomsnittlig EDSS på 4,7 før stamcelletrans
plantasjonen og 4,0 etter. Fastsettelse av EDSS-skår
skjer normalt etter nevrologisk undersøkelse. Her
ble opplysninger om egenrapportert funksjonsnivå
samlet inn ved hjelp av Patient Disability Status
Scale (PDSS).
Kun to personer har opplevd attakk etter behandlingen. Ingen av dem har startet med immun
modulerende behandling (bremsemedisiner).
Jo flere attakker respondentene hadde det siste året
før stamcelletransplantasjonen, desto større var den
rapporterte forbedringen.
Dette er i tråd med data fra publiserte pasientserier,
opplyser Stig Wergeland.
Han mener det er vanskelig å si noe sikkert om
trenden på lengre sikt, fordi det bare er gått i
gjennomsnitt ni måneder etter behandling.

Innleggelser etter behandling
Pasientene har hatt et bredt spekter av komplikasjoner
etter behandlingen. Etter hjemkomst har 51

 ersoner vært til kontroll hos hematolog, mens 17
p
har vært innlagt på sykehus. Det dreier seg om alt
fra planlagte rehabiliteringsopphold til akutt-
innleggelser.

Russland og Mexico
73 personer tok behandlingen i Russland og 28
i Mexico. De øvrige fordeler seg på Sverige, Israel,
Italia, India og Spania. 100 personer betalte mellom
300.000 kroner og 600.000 kroner for behandlingen.
71 hadde brukt sparepenger og 39 hadde tatt opp
lån. 67 hadde mottatt gaver fra familie, venner eller
lokalmiljø.
Strenge kriterier i Norge
Haukeland universitetssykehus har de senere årene
utført stamcelletransplantasjon på MS-pasienter
i et pilotprosjekt. Noe over 30 personer har fått
behandlingen. Kriteriene har vært strenge:
• To eller flere attakker siste år før stamcelle
transplantasjon
• Bedring ved attakkbehandling
• Sykdomsaktivitet sett på MR-bilder
• Alder lavere enn 45
• Sykdomsvarighet lavere enn seks år
• EDSS-skår 6.5 eller lavere
17
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Bare syv personer i undersøkelsen ville fylt disse
kriteriene. Bedring ved attakkbehandling var det
kriteriet som i minst grad ble oppfylt. EDSS-
kriteriet ble oppfylt av nesten alle med attakkvis MS.

«Jeg ville gjort alt for å slippe plagene jeg hadde da
jeg hadde MS»

– Når så mange som ikke fyller kriteriene rapporterer
god nytte av behandlingen, bør ikke kriteriene utvides?

«Det har gått kort tid siden behandlingen, og jeg vet
ikke utbyttet ennå…»

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

«Det har gått nedover siden jeg kom hjem, jeg har
fått nye lesjoner i hjernen»

Mindre strengt i stamcellestudien
Den skandinaviske stamcellestudien, som ledes fra
Haukeland, har betydelig videre inklusjonskriterier.
Alle som har attakk til tross for bruk av bremse
medisin, har rett til å bli vurdert for deltakelse. Men
pasienter som har brukt såkalt induksjonsmedisin,
for eksempel rituksimab/okrelizumab eller Mavenclad, kan ikke delta. (Se egen sak)
Undersøkelsen konkluderer med at pasientene i
overveiende grad rapporterer positive opplevelser
knyttet til stamcelletransplantasjon i utlandet. 110
av 114 personer sier de ville ha gjort det igjen.

«Jeg har fått et liv igjen…»

Selvrapportering kan påvirke
Det at undersøkelsen bygger på selvrapportering,
kan påvirke dataene, mener Wergeland. Høye
forventninger og stor tro på behandlingen kan føre
til overrapportering av funksjonsforbedring. Høye
behandlingskostnader og mottatte gaver fra venner,
familie og lokalmiljø kan også ha påvirket rapporteringen.
– Samtidig vil godt samsvar med tidligere publiserte
data styrke troverdigheten til våre data. Det blir
spennende å se hvor mange som holder seg stabile
eller rapporterer fremgang når vi sender ut invitasjon
til ny spørreundersøkelse om tre år, sier Wergeland.

Her er noen svar fra undersøkelsen:

EDSS-SKALAEN
Expanded Disability Status Scale, EDSS.
Økende funksjonssvikt kan skåres med EDSS-skalaen som går fra 0 til 10, der 0 er frisk og 10 er død.
Grov inndeling:
EDSS 4,0: Kan gå uten hjelp i minst 500 meter
EDSS 6,0: Avhengig av stokk eller krykker for å gå 100 meter
EDSS 7,0: Trenger rullestol
(Kilde: NEL)
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Syv måneder etter transplantasjonen dro Elin til Florida. Her syklet hun for første gang på to år. Mestringsfølelsen var enorm,
skrev hun på sin blogg. (Foto: Privat)

– Jeg har gjort det jeg kunne
Hun var den første med MS i Norge som dro til utlandet for å ta stamcelletransplantasjon
– uten henvisning fra norsk lege. I dag er hun dårligere, men hun angrer ikke.
Av Olav Førde

Elin Maageng Jakobsen fra Tønsberg har hatt MS
i over 30 år. I 2009 ble høyrebeinet og balansen
dårligere. Hun ble behandlet med Tysabri, som også
den gang var regnet som en av de mest effektive
bremsemedisinene.
Men det hjalp ikke, attakkene og funksjons
nedsettelsen fortsatte.

– Jeg måtte prøve
Hun hadde lest i MS-bladet om Hanna Vesterager
som gjennomførte stamcelletransplantasjon i Sverige
i 2011 etter å ha blitt henvist fra norsk nevrolog.
Elin leste det hun fant på nettet om behandlingen,
og ble med i flere internasjonale Facebook-grupper.
Hun bestemte seg raskt for å ta behandlingen.

– Jeg måtte prøve å få stoppet sykdommen, forteller
hun til MS-rapporten.

Vegg av mistillit
Hun møtte en vegg av mistillit hos norske
nevrologer, og dro derfor til universitetsklinikker
i Tyskland og Sverige. Her betalte hun selv for å få
uforpliktende konsultasjoner, og spurte om hun
kunne være en kandidat for stamcelletransplantasjon. Både professoren i Heidelberg og professoren
på Karolinska sjukhuset i Stockholm svarte ja.
Elin valgte Karolinska, der hun ble transplantert
etter en såkalt BEAM-protokoll. Den er mer intens
enn protokollen som brukes ved de fleste klinikker
i dag. Elin var forberedt på at behandlingen var
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tøff, men ikke på hvor lenge hun kom til å slite
i etterkant.
– Jeg ble forferdelig dårlig, og brukte nesten et halvt
år på å hente meg inn.

Ganghastigheten økte med 50 prosent
Men så gikk det bedre. Attakkene var borte, og hun
kunne begynne å trene igjen. Før transplantasjonen
hadde hun gjort målinger av blant annet ganghastighet
på Kysthospitalet i Stavern. Et år etter behandlingen
hadde ganghastigheten økt med 50 prosent.
Men så var det slutt på fremgangen. De siste fire
årene har hun blitt dårligere. I dag kan hun ikke
sykle, gå på ski eller løpe. Hun har begynt å bruke
rullestol som avlastning.
– Det satt langt inne å ta i bruk rullestol, men nå har
jeg akseptert den og opplever større frihet, sier hun.
Elin har fortsatt tro på stamcelletransplantasjon for
personer med MS. Men hun mener behandlingen
må gjøres tidlig, før det har oppstått uopprettelige
skader. Selv har hun fått stoppet attakkene, men
skadene på nervesystemet er der, og har blitt verre.

Dårlige erfaringer bør også fram
Hun har siden transplantasjonen deltatt aktivt i flere
Facebook-grupper. Her har temperaturen til tider
vært høy. Når hun har lagt ut meldinger om at
formen er blitt dårligere, har hun fått tydelig beskjed
om at hun ikke må spre negativitet på forumet.
– Noen ganger blir det halleluja-stemning der inne.
De dårlige erfaringene bør også komme fram. Ingen
er tjent med at vi ikke viser hele bildet, sier hun.
Elin har startet en egen gruppe for norske MS-
pasienter som har gjennomført stamcelletransplantasjon i utlandet. Det begynte med syv-åtte medlemmer. Nå er det over 320 der, forteller hun.

Studien kommer for sent
Hun mener den norske stamcellestudien kommer
for sent, og er forbauset over at det skal ta så lang tid
å rekruttere deltakere. Når hun ser den store
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De siste fire årene har Elin blitt dårligere. Hun bruker stokk når
hun går og rullestol til avlastning. (Foto: Olav Førde)

interessen på nettet, forstår hun ikke at det skal være
så vanskelig.
– Innen de har fylt studien har det gått ti år fra vi
hørte om stamcelletransplantasjon første gang. Jeg er
glad jeg ikke tok sjansen på å vente på norske
nevrologer, sier Elin.

Tre filmer om stamcelletransplantasjon
Elin holdt foredrag om stamcelletransplantasjon på
MS-dagen i 2018, og har redigert opptaket ned til
tre korte filmer om sin og andres erfaring med
behandlingen. Hun informerer, men gir ikke råd,
og er tydelig på at dette er den enkeltes ansvar.
– Når du skal ta en behandling som ikke er godkjent, må du sette deg grundig inn i alt om denne
behandlingen. Jeg fant mye informasjon på internasjonale Facebook-grupper, men jeg måtte inn i
forum for kreftrammede for å finne noe om
bivirkninger, sier hun.
Elin har deltatt i undersøkelsen fra Kunnskaps
senteret. På spørsmålet om hun ville tatt behandlingen
en gang til, svarte hun nei.
– Men jeg angrer ikke på at jeg gjorde det. Jeg har
ikke hatt nye attakk, og nå vet jeg at jeg har gjort alt
for å stoppe sykdommen.
Se filmene på Elins blogg: mindscape.no/om-hsct

Flere MS-pasienter skal få delta i både norske og internasjonale studier på utprøvende medisin når det nye forskningssenteret
er etablert. Blant annet kan det bli aktuelt med en studie på effekten av rituximab. (Foto: iStock)

Nytt forskningssenter
skal gi utprøvende
behandling til flere
med MS
Norge får sitt første forskningssenter for klinisk behandling av MS
og andre nevrologiske sykdommer. Målet er at flere pasienter skal
få delta i utprøving av nye medisiner og annen behandling.
Tekst: Silje Berggrav

– Senteret kan blant annet styrke forskningen
på stamcellebehandling for MS-pasienter, sier
Kjell-Morten Myhr, overlege på Nevroklinikken på
Haukeland universitetssjukehus og professor ved
Universitetet i Bergen.
Forskningsrådet står bak tildelingen av 20 millioner
årlig til å bygge opp det nye senteret for klinisk
behandling av hjernesykdommer. Haukeland

universitetssjukehus og Universitetet i Bergen
samarbeider om senteret, som får navnet Neuro-
SysMed og skal ledes av Kjell-Morten Myhr.
Senteret skal forske på behandling av alvorlige
sykdommer i sentralnervesystemet, som MS, ALS,
Parkinson og demens.
– Målsettingen er at flere pasienter skal få tilgang til
utprøvende behandling innenfor disse sykdoms
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gruppene. For MS har det skjedd en stor utvikling
de siste 25 årene, men det er fortsatt behov for enda
bedre behandling, sier Myhr til MS-rapporten.

I tillegg kan det være aktuelt med en studie som ser
nærmere på effekten av rituximab, som ennå ikke er
offisielt godkjent som MS-behandling i Norge.

Pasienter fra hele Norge
Veien er lang fra de aller første utprøvende studiene
av nye legemidler og fram til behandlingen er
godkjent. Å delta i disse forsøkene kan gi pasienter
tidligere tilgang til nye medisiner.

Pasientene skal med i utformingen
Helseminister Bent Høie uttaler til Forskningsrådet.
no at hjerneforskning er et prioritert satsningsområde for regjeringen.

– Forskningssenteret skal legge til rette for praktisk
gjennomføring av studier på utprøvende behandling
i hele Norge. Noen studier vil være av en sånn
karakter at de må gjennomføres hos oss, men vi
regner med at de aller fleste studiene vil inkludere
nevrologiske avdelinger over hele landet. Det er også
en målsetting å trekke internasjonale studier til
Norge, sier Myhr.

Mer forskning på stamceller
Han peker på at pasienter med alvorlige hjerne
sykdommer som ALS og Parkinson i praksis står
uten noen behandling som bremser selve sykdoms
prosessen i dag.
– Ofte tenker vi at behandling handler om å stoppe
eller helbrede sykdom. Men det kan like gjerne være
snakk om behandling for å lindre plagsomme
symptomer og lette hverdagen for pasienter, sier
Myhr.
Nevroklinikken på Haukeland leder den pågående
utprøvingen av stamcellebehandling av MS. Myhr
regner med at MS-forskningen har veid tungt i
konkurransen om det nye senteret.
– Vi har MS-studier som vi allerede har kommet i
gang med, som vil styrkes gjennom det nye senteret.
Det gjelder benmargstransplantasjonsstudien der vi
sammenligner effekten av slik behandling med
alemtuzumab (Lemtrada). Vi har også planer for en
annen type stamcellebehandling med potensial til å
reparere MS-skader. Her vil vi samarbeide med
stamcelleforskere i Bergen, Italia, Tyskland og Japan,
forteller Myhr.
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– Dette senteret vil bidra til bedre liv og nytt håp for
mange pasienter med alvorlig sykdom. Det føyer seg
inn i rekken med tiltak som blant annet pakkeforløp
for hjerneslag, sier helseministeren.
Senteret skal også bistå forskere og legemiddel
industrien med å organisere og administrere nye
studier. Forskningsrådet har vært opptatt av at
brukergruppene skal involveres i planleggingen og
gjennomføringen av studiene. Administrerende
direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen,
sier det ikke er gitt at pasientenes fokus er lik
legenes, og at det derfor er viktig å inkludere dem
i hvordan forskningen utformes.
– Mens sentrene for fremragende forskning har en
lang tidshorisont når det gjelder nytte, er dette
senteret innrettet for å gi resultater raskere og bety
noe mer umiddelbart for pasienter. Her vil pasientene
være med på å definere hva som er viktig for dem i
studiene, uttaler Røttingen.

Høye forventninger
Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) er en
ny ordning som bygger på anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien for å bidra til bedre klinisk
behandling av høy kvalitet og sterkere internasjonalisering i forskningen.
– Vi har store forventninger til at det første senteret
i den nye ordningen vil løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå, sier Røttingen, og
legger til at rådet har en ambisjon om å etablere
tilsvarende sentre for andre pasientgrupper.

TEMA: BARN SOM PÅRØRENDE

Vil ha samtalegrupper
for barn av MS-pasienter
over hele landet
Hvorfor er mamma trøtt hele tiden?
Kan man dø av MS? Barn og unge setter
pris på å få svar på spørsmål om
foreldrenes sykdom, ifølge fagfolk, som
mener gruppesamtaler bør bli et tilbud over
hele landet.
Tekst: Silje Berggrav

– Vi opplever at barn er nysgjerrige på hva MS er.
De spør om fatigue og andre symptomer foreldrene
har i hverdagen. De har spørsmål om stamcelle

behandling og hvilke andre behandlingsformer som
finnes, forteller MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde
Skår ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS
i Bergen.
Hun har vært med på å organisere et gruppetilbud
for barn og unge mellom 12 og 19 år, som del av
en større satsing på barn som pårørende. Helse
myndighetene har siden 2010 lagt stor vekt på at det
skal gis god oppfølging og veiledning til barn som
pårørende, noe som blant annet fremheves i
Nasjonal Hjernehelsestrategi.

Jo yngre barna er, jo lettere går samtalen
hvis man gjør noe sammen, råder fagfolk.
(Foto: iStock)
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– Vi har lenge sett behovet for et bedre tilbud til barn og
unge som pårørende, sier MS-sykepleier Anne Britt
Rundhovde Skår ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.
(Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for MS)

Fantasien er en dårlig venn
I gruppetilbudet, som ble ledet av Skår, en psykologspesialist og helsesøster, har de unge deltagerne fått
informasjon om MS, med mulighet for å stille
spørsmål og dele erfaringer. Tilbudet har fokus på
«hjelp til selvhjelp», og barna er blitt kjent med
hvordan tanker, følelser og handling henger
sammen. I tillegg har de fått ulike verktøy for å
kommunisere bedre og si fra om egne behov.
Anne Britt Skår forteller at barna stilte nesten de
samme spørsmålene som pasientene selv stiller når
de får diagnose.
– Det mest overraskende var hvor mange av barna
som spør om den syke kan dø av MS. Dette spørsmålet kommer først når de får anledning til å stille
skriftlige spørsmål. Det sier noe om at dette er et
viktig men vanskelig tema for barn. Fantasien er en
dårlig venn, og barn kan lett dramatisere om det de
ikke vet noe om, sier Skår.

Bør ikke skåne barna
Tidligere studier har vist at foreldre med MS ofte
forsøker å skåne barna sine ved å holde tilbake
informasjon om sykdommen. Dette kan i stedet
bidra til å øke barnas bekymring og usikkerhet. Skår
sier at barna de møtte til gruppesamtaler, var
rekruttert fra familier der man antagelig var opptatt
av å gi barna god informasjon.

– I disse hjemmene har det kanskje vært snakket
mer enn gjennomsnittet om MS. Likevel har de
mange spørsmål. Det er krevende å være en trygg
forelder og snakke om noe som er utrygt. Uansett
hvor flinke vi er til å behandle så optimalt som
mulig, vil MS alltid ha et snev av usikkerhet ved seg.
Det viktigste er at foreldre og helsepersonell er ærlige
og åpne og gir alderstilpasset informasjon. Det er
med på å redusere fantasiene om hva som kan skje,
sier Skår.

Fatigue påvirker hele familien
Skår forteller at fatigue ble oppfattet som et av de
vanskeligste MS-symptomene, og at det ofte tar stor
plass og blir dominerende i familien. Det kan handle
om at foreldrene må velge og prioritere hva de
bruker kreftene på. Dersom den syke ikke tåler så
mye lyd, kan barn og ungdom innimellom oppleve
at det er vanskelig å invitere med venner hjem.
Ungdommene opplever fatigue som litt uhåndterlig,
og stiller spørsmål om hva de kan gjøre for å hjelpe.
Noen av ungdommene i gruppene opplevde det som
vanskelig å uttrykke følelser overfor foreldrene sine.
– Ungdom er i en brytningstid der de må få oppføre
seg som vanlige, normale ungdommer. De syntes det
var greit å få høre at det er lov å være sinte på
foreldrene. Vi snakket med dem om hvordan man
kan uttrykke seg når man er misfornøyd og lei seg.

FAKTA OM GRUPPETILBUDET
Gruppetilbudet er en videreutvikling fra Spirit UNG,
som er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom
med forelder med MS. Innholdet er inspirert av det
eksisterende gruppebaserte lærings- og mestrings
tilbudet til barn og unge som pårørende, SMIL
(styrket mestring i livet), som er utviklet for barn av
foreldre med avhengighets- og psykiske problemer.
Deltakerne i SMIL-programmene oppgir at de har
hatt en positiv opplevelse av tilbudet, først og fremst
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knyttet til det å oppleve at man ikke er alene i sin
situasjon, og at foreldres sykdom eller vansker ikke
er deres skyld. Evalueringen tyder også på at
deltakerne i større grad enn før åpner seg for andre
og forteller om sin situasjon og evner å sette grenser
for seg selv. Intervensjoner med fokus på informa
sjon, sosial støtte og mestringsstrategier medfører
mindre følelsesmessig stress og høyere livskvalitet.

TEMA: BARN SOM PÅRØRENDE

I stedet for å slamre med dørene, kan man prøve
å sette ord på hvorfor man blir sint eller lei seg,
sier Skår.

Nasjonalt tilbud?
Nå jobber kompetansetjenesten med å utvikle en
mal for innholdet i gruppesamtalene som kan
brukes landet over.
– Gruppesamtalene er av praktiske grunner testet
ut i Bergen, men innholdet og prosessene i gruppe
møtene er detaljrikt beskrevet slik at andre nevrologiske avdelinger og MS-sykepleiere sammen med
MS-lokalforeninger kan gjennomføre gruppe
tilbudet for ungdom med foreldre med MS.
Evalueringen av tilbudet har vist at barna har satt
pris på å få god informasjon om sykdommen og
møte andre i samme situasjon, sier Anne Britt Skår.

BARN HAR BEHOV FOR:
• Informasjon om sykdomssituasjonen til forelde
ren: alderstilpasset forklaring av diagnose, årsak,
behandling og oppfølging, og hvordan tilstanden
påvirker forelderen, barnet og familiens situasjon.
• Informasjon om egen situasjon: barnet må vite
at det blir tatt vare på, og av hvem. Videre hva
som er normale reaksjoner hos barn når mor
eller far har MS, at pasientens tilstand ikke er
barnets skyld og at barnet ikke kan hjelpe
pasienten med å bli frisk. Barnet må også vite at
det har lov til å ha det bra og kan fortsette med
egne aktiviteter som er bra for seg, selv når
pasienten har det vanskelig. Det er svært viktig
at barnet får vite hvem som er informert om
familiens situasjon, og hvem barnet kan snakke
med om det som er vanskelig.

Barn av MS-pasienter oftere på trygd
En dansk studie kan tyde på at belastningen med å være pårørende påvirker helse og
livskvalitet også i voksen alder. Studien viser at barn av MS-pasienter født i Danmark
mellom 1955 og 1982 har lavere yrkesdeltakelse og økt behov for trygdeytelser.
Det uforutsigbare MS-forløpet medfører stor
usikkerhet både hos foreldre og barn. Faktorer som
funksjonstap, fatigue, foreldres negative følelser og
manglende sosial støtte kan ha negativ effekt på barn
og unges evne til å tilpasse seg livet med foreldrenes
sykdom, viser studien. Ingen tilsvarende studier er så
langt gjort i Norge.
MS-sykepleier Anne Britt Skår har selv observert at
MS kan ramme barn som pårørende også i voksen
alder.
– Innimellom har jeg hatt kontakt med barn som
pårørende, der én i søskenflokken greier seg godt, og
en annen mindre godt. Det handler ofte om at man
har ulike måter å håndtere mors eller fars sykdom.
Mens den ene flytter ut i verden, får seg utdanning

og jobb, tar den andre på seg en omsorgsrolle og blir
boende hjemme langt opp i voksen alder, forteller
hun.
Barn påtar seg ofte et stort ansvar for sin syke
forelder og for familien som helhet på bekostning
av egne behov, som på lengre sikt kan gi engstelse,
tristhet og sinne. Samtidig kan de oppleve positive
konsekvenser som utvikling av større modenhet,
selvstendighet og empati.
– Det er viktig at barn av MS-pasienter får rom til å
være seg selv og utvikle sine egne liv. Vi vil ha et
samfunn der man har omsorg for hverandre, men
man skal også ha omsorg for seg selv, understreker
Anne Britt Skår.
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– Kronisk sykdom
kan gjøre
foreldre kreative

– Jeg blir imponert over kreativiteten
foreldre med kronisk syke har i å tenke litt
annerledes og få til ting, sier psykolog
spesialist Marte Førland ved MS-Senteret
Hakadal. (Foto: MS-senteret)

– Kronisk sykdom kan gi en del ekstra dilemmaer i å utøve
foreldrerollen. Men vi ser også at mange foreldre med MS blir flinkere
til å prioritere, og mer opptatt av hva som er verdifullt for familien,
sier psykologspesialist Marte Førland.
Tekst: Silje Berggrav

Hun opplever stor interesse blant foreldre med MS
om å snakke om barns behov.
– Jeg har inntrykk at foreldre i dag er gode på å
snakke med barna sine om sykdommen. De fleste
vet at det er lurt å være åpen. All forskning viser at
det å få sosial støtte og kunnskap om MS gir mindre
følelsesmessig stress og økt tilfredshet med livet hos
barna, sier Marte Førland.
Førland er helse- og sosialfaglig leder ved MS-
Senteret Hakadal. MS-senteret har i mange år hatt
egen barneansvarlig, men har i 2018 hatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har hatt ekstra fokus på å
synliggjøre barn som pårørende. På rehabiliteringsopphold får deltagere tilbud om å snakke om
foreldrerollen både i individuelle samtaler med
sosionom, og i gruppesamtaler med andre pasienter.
– Foreldre som har MS er verken bedre eller dårligere
enn andre foreldre. De har de samme foreldre
ferdighetene som andre. Men det å få en kronisk
sykdom gir noen spesielle utfordringer, påpeker
Førland.

Mange bekymringer
Hun sier foreldre med MS kan ha mange
bekymringstanker.
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– De bekymrer seg mye for framtiden, hvordan det
skal gå, og hvilken plass barna får i livet med
sykdommen. Mange går rundt og lurer på om de
strekker til som forelder. En del foreldre opplever det
som en utfordring at de er mer fraværende. De kan
være fraværende rent fysisk, med innleggelser og
rehabiliteringsopphold. Men også mentalt kan det
være utrolig krevende å være til stede for barna i
hverdagen, sier psykologen.
Samtidig mener hun MS kan bidra til å styrke
familier:
– Når foreldre holder fokus på hva som er viktig
for barna, kommer de ofte tilbake til at det handler
om å gi dem trygghet, om å ha et godt forhold til
barnet. Det er ikke alltid det vi springer rundt og
gjør med dem som skaper de gode og trygge
relasjonene. I samfunnet ellers kan det være høyt
tempo. Det kan være mye godt for barn i at foreldre
senker tempoet og bare er til stede sammen med
dem. Jeg blir imponert over kreativiteten foreldre
med kronisk sykdom har i å tenke litt annerledes
og få til ting, sier Marte Førland.

TEMA: BARN SOM PÅRØRENDE

– Gull verdt for barn
å snakke med andre
i samme situasjon
– At ungene har en plass der de kan være lik alle andre, tror jeg er gull verdt.
At de har mulighet for å snakke om ting de ikke vil dele med foreldre, sier Mari-Anne Dale.
Tekst: Silje Berggrav

41-åringen bor på Hamar og er alenemor til ei jente
på 18 og en gutt 11. Hun mener samtalegrupper for
barn som pårørende burde bli et nasjonalt tilbud.
– Det er så verdifullt for barn å møte andre i samme
situasjon, i tillegg til fagfolk som kan ufarliggjøre
sykdommen og gi skikkelig informasjon. Ellers blir
det lett til at man bare sitter og googler, eller hører
på andres skremselshistorier, sier Mari-Anne Dale.

Selv var hun aldri i tvil om at hun skulle være helt åpen
med barna da hun selv fikk MS-diagnosen i 2013.
– Jeg var syk så lenge uten diagnosen, at vi nærmest
heiste flagget da jeg endelig fikk en avklaring. Jeg
reiste rett fra sykehuset til en håndballturnering. Selv
om jeg ikke klarte å gå, var jeg der. Det er noe med å
ikke stoppe opp. Jeg tror hvordan man selv tar det,
har mye å si for hvordan ungene takler slike situasjo-

– Det er viktigere å involvere barn
enn å rosemale situasjonen, mener
Mari-Anne Dale. Familien har stor
glede av å være ute i naturen når
Mari-Annes form er god nok. Her er
hun på padletur sammen med
datteren Linnea (18) og Mikael (11).
(Foto: Privat)
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ner. For oss ble det en god livsendring, fordi diagnosen åpnet hjelpeapparatet, forteller Mari-Anne.

Tett oppfølging fra sykehuset
Hun kan ikke få fullrost MS-sykepleieren og nevrologen sin ved Elverum sykehus.
– Både jeg og barna har fått tett oppfølging, og de
har pusha på at jeg skulle ha med ungene til time.
Barna kan nok gå og tenke på ting på egenhånd – da
har det vært fint med en MS-sykepleier som har
dratt spørsmålene ut av dem, sier Mari-Anne.
Hun og barna har også hatt stor glede av familieleire
og barne- og ungdomsleire i regi av MS-forbundet.
– Det har vært fint å komme tettere innpå andre
familier og høre hvordan andre håndterer sykdom-

men. Vi har også hatt stor glede av boka «Mai Elins
mamma har MS». Den dekker en god del av utfordringene man kan ha, som skiftende humør, eller at
man kan glemme ord eller bruke feil ord i en
setning. Her i huset har vi galgenhumor og synes det
er fryktelig morsomt når det skjer. Vi har ligget i
latterkramper noen ganger, forteller Mari-Anne.
Bortsett fra tema knyttet til fordøyelsessystemet har
Mari-Anne stor tro på full åpenhet med barna.
– Er det noe jeg har lært i livet, er det at å holde
tilbake sannheten ikke gjør annet enn skade. Det er
ikke tragisk at jeg har fått MS. Det er ikke kult
heller, men det er en del av meg, det er noe jeg må
håndtere. Da er det greiere å håndtere det sammen
med andre. Spesielt de som er glad i deg, sier
tobarnsmoren.

LOVENDRING GIR BARN FLERE RETTIGHETER
En lovendring som trådte i kraft ved nyttår, gir flere
rettigheter til barn som pårørende. Barn som har et
søsken med alvorlig somatisk sykdom, er nå også
inkludert i målgruppen som helsepersonell har et
lovpålagt ansvar å følge, i tillegg til barn som har en
forelder med alvorlig somatisk sykdom. Lov

endringen gjelder også barn som er etterlatte. Det vil
si at hvis foreldre dør, har barna lovpålagt rett til at
helsevesenet følger dem opp. Før lovendringen
trådte i kraft, opphørte denne rettigheten dersom
personen døde. Dette er nå utbedret i lovverket.

Foreldretips for å snakke med barn om MS
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• Barn er i utvikling og vil trenge kontinuerlige
samtaler om mors eller fars sykdom. Voksne kan
tenke at: «Nå har jeg fortalt det», men det er ikke
nok for barnet. Temaet bør tas opp på litt forskjellige måter over tid.

• Barn kan oppleve det som veldig avlastende å høre
at den voksne får hjelp. Det kan være lurt å
formidle til barnet at: «Nå har jeg vært på sykehuset/rehabilitering, der har jeg fått snakke med
leger og sykepleiere som hjelper meg».

• For å forklare selve MS-sykdommen, kan nettsidene til Kompetansetjenesten være til god hjelp:
https://helse-bergen.no/nasjonal-
kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms

• Jo yngre barna er, jo lettere går samtalen hvis man
holder på med noe sammen: tegne, bake, holde på
med leire. Da kan man gå litt inn og ut av samtalen når det føles vanskelig.

TEMA: BARN SOM PÅRØRENDE

HVA FINNES AV TILBUD TIL BARN SOM PÅRØRENDE?
Helsepersonell har et lovpålagt ansvar for kartleg
ging, oppfølging og samarbeid til beste for barn
under 18 år som pårørende. Ulike hjelpetiltak på
barnas premisser fremheves og som viktig. Det
finnes internettbaserte informasjons- og mestrings
pakker, bøker, brosjyrer, film og samtalegrupper. For
gruppen barn som pårørende når foreldre har MS,
finnes ulike barnebøker og tegneserier om temaet,
som «Benjamins mamma er spesiell».
Nasjonal kompetansetjeneste for MS (NKMS) sitt
tilbud til barn og unge som pårørende inneholder i
tillegg til gruppesamtalene en nettside med alderstil
passet informasjon (www.MSpårørende.no), et

nettbasert selvhjelpsprogram rettet mot barn 6-12 år
og foreldre sammen (SPIRIT Barn) og et tilsvarende
selvhjelpsprogram rettet mot ungdom 13-18 år
(SPIRIT Ungdom). Tilbudet er utarbeidet av fagper
soner ved NKMS og E-helsefirmaet Changetech.
Blant tilbudet som gis ved MS-Senteret Hakadal,
er barnefokuserte familiesamtaler, barn får komme
på besøk og overnatte på senteret, kartlegginger,
individuelle samtaler og gruppesamtaler om barn.
MS-forbundet arrangerer jevnlig barneleire og
familieleire, der MS-senteret bidrar med den faglige
delen.

Kilder:
Moberg JY, Laursen B, Koch-Henriksen N, Thygesen LC, Brødsgaard A, Sørensen, PS, Magyari M. Employment,
disability pension and income for children with parental multiple sclerosis. Mult Scler J 2016;1-9.
Best practice, Gruppetilbud til ungdom som pårørende ved MS. Av Liv Solfrid Berge, Psykologspesialist Bergen
kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Torild Mauseth, Helsesøster, M.Sc, Bergen kommune, Nasjonal
kompetansetjeneste for MS, Anne Britt Rundhovde Skår, MS-sykepleier, M.Sc,, Nasjonal kompetansetjeneste for MS

• Noen barn synes direkte spørsmål blir litt mye å
håndtere. Da kan man fortelle litt selv, og så vente
og se om barnet har noe på hjertet. Man kan si at:
«Jeg har vært på MS-senteret, der møtte jeg mange
andre som hadde MS. De hadde også barn.» Det
kan hende barnet ikke sier noe, men da har de fått
litt informasjon, og de har fått normalisert det å
ha en mamma eller pappa med MS.
• Barn kan synes det er vanskelig å si fra om noe
som kan virke som en anklage mot foreldrene. Et
samtalegrep kan være å tenke høyt i stedet for at
barnet selv skal sette ord på det. For eksempel:

«Jeg har tenkt på at det kanskje var leit for deg at
jeg ikke kunne komme på den konserten. Jeg ville
gjerne vært der.» Da kan barnet si: «Ja, det var
leit», eller tenke: «Så godt at pappa så at det var
leit».
• Hvis man synes at det blir for tøft og vanskelig å
ha samtalen alene, er det greit å be om hjelp. Man
kan si til partner/ektefelle at dette klarer jeg ikke
alene, eller be noen andre i nettverket, for eksempel en MS-sykepleier, om å være en støtte i
situasjonen.
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– Bedre helsetilbud og mer avanserte diagnose
verktøy er antagelig en viktigere forklaring enn
at miljøfaktorer har bidratt til en økning i MS
blant kvinner, sier Ola Nakken, klinisk stipendiat
og overlege ved Akershus Universitetssykehus,
Ahus. (foto: privat)

MS blant kvinner forklart
som hysteri og syfilis
Hysteri og en form for syfilis som angrep nervesystemet var blant merkelappene kvinner
med MS fikk påskrevet av leger før diagnoseverktøy ble utviklet. En ny studie konkluderer
med at kvinner med MS i årevis er blitt diskriminert i helsevesenet.
Tekst: Silje Berggrav

– Menns høyere status og inntekt har hatt betydning
for at menn i langt større grad ble diagnostisert med
MS enn kvinner. Bedre helsetilbud og mer avanserte
diagnoseverktøy er antagelig en viktigere forklaring
enn at miljøfaktorer har bidratt til en økning i MS
blant kvinner, sier Ola Nakken, klinisk stipendiat og
overlege ved Akershus Universitetssykehus, Ahus.

Ola Nakken sier studier på sykdomsforekomst og
endringer over tid kan gi nyttig innsikt i årsaks
sammenhenger.

Flere faktorer forklarer økning
Han peker på at det i hovedsak er tre faktorer som
kan «drive» trender i sykdomsforekomst: alder,
periodeeffekter og kohorteffekter. Alderseffekter
handler om forholdet mellom sykdomsrisiko og
biologisk alder. For mange sykdommer er alders
effekten betydelig, ved at forekomsten, og dermed
risikoen, øker i takt med økende alder. Periode
effekter er faktorer som er spesifikke for ulike
tidsperioder, og som påvirker enkeltpersoner på tvers
av generasjoner og aldersgrupper. Det kan for
eksempel handle om medisinsk utvikling som fører
til enklere diagnostikk, økt motivasjon for å stille
diagnose og nye diagnosekriterier.

– For MS har man i mange land sett en generell
økning i forekomst over flere tiår, men da særlig

– For MS er det eksempelvis lett å tenke seg at
introduksjonen av MR og spinalvæskeanalyser på

Sammen med kolleger ved Ahus har Ola Nakken
studert kjønnsforskjeller i dødelighet som følge av
MS over en periode på 65 år. Studien ble tidligere i
år publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of
Neurology.
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blant kvinner. Andelen av kvinner med MS har altså
økt, sier overlegen.

Kvinners symptomer på MS ble i mange år ikke tatt på samme alvor som når menn ble rammet. Status og inntekt har hatt betydning
for at menn i langt større grad ble diagnostisert med MS enn kvinner, mener forskere. (foto: iStock)

1980-tallet har gjort diagnosen enklere å stille, særlig
for de med et mildere sykdomsforløp. Krav om spesifikk diagnose for å oppfylle nye trygderettigheter på
slutten av 1960-tallet, samt nye behandlings
muligheter på 1990- og 2000-tallet er andre
eksempler på faktorer som kan ha bidratt til periodeeffekter knyttet til forekomst av MS, sier Ola Nakken.

Forskjeller mellom generasjoner
Kohorteffekter er generasjonsspesifikke. Det vil si at
ulike risikofaktorer knyttet til miljø og adferd kan
variere avhengig av hvilken generasjon, eller fødselskohort, man er født inn i. Eksempler på dette kan
være røykevaner, fedme og vitamin D-mangel.
– Andre som har studert fenomenet med den
økende kvinneandelen i MS, har i første rekke
tilskrevet dette kohorteffekter. Det vil si at man
antar at risikofaktorer som røyking, fedme og
vitamin D-mangel påvirker kvinner sterkere enn

menn. Det er ikke sånn at vi avviser denne effekten.
Men i vårt materiale finner vi sterkere holdepunkter
for at økningen i MS blant kvinner har å gjøre med
historisk likestillingsarbeid og bedret tilgang på
diagnose for kvinner, sier Nakken.

Kvinneandelen økte kraftig
Nakken og kollegene studerte trender i MS-relatert
dødelighet ved å innhente data på samtlige dødsfall
som følge av MS i Norge i perioden 1951 til 2015,
totalt 6060 dødsfall. Frem til 1980 var det det en
liten mannlig overvekt av MS-dødelighet, men etter
dette økte kvinneandelen betydelig.
– Mot slutten av perioden registrerte vi nesten
dobbelt så mange kvinnelige som mannlige
MS-dødsfall. Ved hjelp av avanserte statistiske
modeller forsøkte vi å skille ut den eller de faktorene
som hadde størst betydning for den økte kvinne
andelen, forteller Ola Nakken.
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Stigmatiserende diagnoser
I motsetning til tidligere studier fant forskerne at
periodeeffekter så ut til å spille en større rolle enn
kohorteffekter. Forskerne peker på at MS i årene før
andre verdenskrig var en særlig vanskelig sykdom å
diagnostisere. Nakken forteller at hysteri og nevro
syfilis – en variant av kjønnssykdommen som setter
seg i nervesystemet, og var langt mer vanlig før i
tiden – var blant lidelsene norske leger forklarte
MS-symptomer med blant kvinner for drøyt 70 år
siden.
Nakken påpeker at det heller ikke for menn fantes
noen MS-behandling av betydning før på 1990-tallet.
– Men det å ha symptomer på en demyeliserende
sykdom som ikke ble tatt på alvor, men tolket av
helsevesenet som langt mer stigmatiserende lidelser,
kan sikkert ha vært ekstra belastende for disse
kvinnene, mener overlegen.

Bare én nevrolog i landet
Frem til 1947 ble nesten alle MS-pasienter i Norge
diagnostisert ved Rikshospitalet i Oslo av én eneste
professor i nevrologi. Den første nevrologiske
avdelingen utenfor Oslo ble etablert i Bergen i 1952.
– Gradvis bedret helsetilbud og medisinske ny
vinninger på 1980- og 90-tallet har gitt kvinner
mer jevnbyrdig tilgang til MS-diagnose. Selv om
generasjonsavhengige miljøfaktorer nok har spilt en
rolle, konkluderer vi med at det er slike periode
effekter som særlig forklarer den økende kvinne
andelen i MS-relatert dødelighet i Norge, sier
Ola Nakken.

Interessant
Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo
universitetssykehus Ullevål er en av dem som har
drevet mest med epidemiologisk MS-forskning i
Norge, og mener studien er interessant.
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– Den bekrefter våre tidligere funn og funn ellers i
verden, som viser en økning av MS hos kvinner. Det
er også nettopp publisert en artikkel fra det danske
MS-registeret som viser denne økningen, og at
økningen er mest markant hos godt voksne kvinner
– noe som passer med funnene til Nakken og
medarbeidere, sier Celius.
Hun mener denne typen epidemiologiske studier vil
kunne bistå i jakten på årsaksfaktorer.
– Eksempelvis er det mange som nå studerer hvilke
faktorer som har endret seg spesielt for kvinner over
de siste en til to generasjonene. Vi vet at kvinner i
denne perioden tar mer utdanning enn tidligere,
bruker mer hormoner, får barn senere og røyker
mer. Med andre ord er det mange ulike faktorer som
kan ha betydning, og videre studier vil forhåpentligvis
kunne hjelpe oss til å avklare hvilke faktorer som er
viktige for MS-risikoen, sier Elisabeth Celius.
Referanse:
Ola Nakken, Jonas Christoffer Lindstrøm & Trygve
Holmøy: Sex ratio in multiple sclerosis mortality over
65 years; an age-period-cohort analysis in Norway.
Journal of Neurology, Volume 265, Number 6, J
Neurol (2018) 265:1295-1302 DOI 10.1007/
s00415-018-8832-9

Øvelsene i GroupCoreDIST skal styrke kjernemuskulaturen, føttenes tilpasning til underlaget og balansen. De fokuserer ikke bare på de dype
mage- og ryggmusklene, men ser på hvordan de ulike kroppsområdene og musklene i hele kroppen samarbeider. (Foto: Einar Eliassen)

MS-pasienter trente seg til
bedre balanse og selvfølelse
Intensiv trening av kjernemuskler kan
gi betydelig bedring av balanse og
gangfunksjon hos personer med MS, viser
en ny norsk studie.
Tekst: Silje Berggrav

– Treningen påvirket også deltagernes selvfølelse og
identitet, forteller Britt Normann, førsteamanuensis
og spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Norges
arktiske universitet (UiT) og Nordlandssykehuset
HF, Bodø.
Utgangspunktet for studien var at personer med
MS ofte har problemer med balanse og gange, også
i tidlig fase av sykdommen.

– De første balanseproblemene ved MS er ikke alltid
så tydelige. Det kan handle om endringer i de små
balansejusteringene man gjør før og underveis i
enhver bevegelse. Eller at det går litt tregere.
Kroppen tilpasser seg gradvis, men den blir sliten av
å kompensere for dårlig balanse, sier Britt Normann.

Tilpassede øvelser
Sammen med Ellen Arntzen, doktorgradsstudent og
spesialist i nevrologisk fysioterapi, har hun gjennom
flere år utviklet et nytt gruppebasert treningsopplegg
ledet av en fysioterapeut, kalt GroupCoreDIST.
Med et trettitalls øvelser får deltagerne hjelp til å
styrke kjernemuskulaturen, føttenes tilpasning til
underlaget og balansen. Kjernemusklene er stabiliseringsmusklene i kroppen: mage, rygg og andre
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muskler på fremside og bakside av overkroppen, og
som er viktige for de små balansejusteringene vi
kontinuerlig gjør både når vi er i ro og i bevegelse.

Undersøkt i forkant
Treningen foregår i grupper på tre, i 60 minutter,
tre ganger i uken i seks uker, og ledes av en fysio
terapeut. Store terapiballer og små massasjeballer
med knotter brukes ofte i øvelsene, som tilpasses og
tilrettelegges hver enkelt deltaker. Siden gruppene er
små, kan fysioterapeuten følge med, tilrettelegge og
justere ved bruk av hendene, og gjøre øvelsene
enklere eller vanskeligere. Deltakerne oppfordres
også til egentrening hjemme to ganger i uka.
– Før deltakerne startet med GroupCoreDIST, ble
de undersøkt av fysioterapeuten som ledet treningen, noe som ikke er så vanlig i forbindelse med
andre typer gruppetreninger, sier Normann. Resultatene fra denne delen av studien viser at individuell
undersøkelse i forkant er avgjørende for at fysio
terapeuten skal kunne velge hensiktsmessige øvelser
og tilpasse treningen til den enkelte mens gruppetreningen foregår.

Effekten varte
Effekten av treningsopplegget har Normann og
Arntzen målt i en såkalt randomisert kontrollert
studie (RCT), med 80 personer med MS (gående
med minimale, moderate eller alvorlige funksjonsforstyrrelser) registrert ved Nevrologisk poliklinikk
ved Nordlandssykehuset HF. Gjennom selvrapportering og standardiserte balanse- og gangtester målte
forskerne effekt umiddelbart etter at treningsopplegget var avsluttet, samt etter 18 og 30 uker. Resultatene
viste at seks uker med GroupCoreDIST hadde
signifikant effekt sammenlignet med kontroll
gruppen, som fortsatte sin vanlige oppfølgning i
kommunehelsetjenesten, både på balanse, gang
funksjon og helserelatert livskvalitet.
– Ingen andre studier på feltet har oppfølging over
så lang tid. Resultatene viser at deltagerne har god
effekt av treningen et halvt år senere. Vi tror effekten
henger sammen med at treningsformen er spesifikt
rettet inn mot deres bevegelsesproblemer. Vi mener
det kan være lurt å starte tidlig med trening av
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Studien til Britt Normann (t.h.) og Ellen Arntzen ved Norges
arktiske universitet (UiT) viser at de fleste deltagerne opplevde
positive kroppslige endringer i form av økt kontroll og eierskap
til egen kropp og bevegelse, motivasjon og håp for framtiden.
I midten Andreas F. Lahelle som også er doktorgradsstudent ved
UiT, tilknyttet den samme studien. (Foto: Privat)

kjernemusklene, da det sannsynligvis er lettere å få
til endring og effekt enn sent i MS-forløpet, sier
Britt Normann.

Bedre selvfølelse gjennom nye muligheter
for aktivitet
Deltagerne rapporterte i intervjuene også om bedret
kognitiv funksjon.
– Den enkle forklaringen er at når du får bedre
balanse, bruker du mindre oppmerksomhet og
kognitive ressurser på å holde deg på beina.
Deltagerne forteller at plutselig kan de gå opp trappa
uten å bruke gelenderet, eller manøvrere seg forbi
skolesekker i gangen uten å snuble. Når ting går mer
automatisk, kan de bruke konsentrasjonen sin til
andre ting, forteller Ellen Arntzen.
Hun sier de 25 intervjuene som ble gjennomført
med deltagere fra GroupCoreDIST-gruppen og de
26 intervjuene med personer fra gruppen som
fortsatte med standard oppfølging avdekket mange
sterke historier.
– Bevegelsesproblemer virker inn på selvfølelse og
identitet. Denne spesifikke treningen i små grupper
og bedringen i funksjon påvirket noe eksistensielt:
hvordan deltakerne ser på seg selv, og hva de tror er
mulig å gjøre, sier Arntzen.

Ønsker bredt tilbud
Flere av deltagerne fortalte at de etter treningen
klarte å gjøre nye ting, og startet med aktiviteter de
aldri trodde de skulle få til.

I denne dynamiske øvelsen holder man ryggen i kontakt med ballen mens man kaster et håndkle til en annen i treningsgruppen.
Her trenes stabilitetsmuskler i mage og rygg og bevegeligheten i hofte og bekken. I forgrunnen, Hanne Fikke. (Foto: Einar Eliassen)

– For noen kan det handle om småting som å rekke
opp i kjøkkenskapet. For andre kan det handle om å
få mer energi til å være sammen med barna, å gå på
ski eller trene aerobic. Ting de kanskje hadde lagt
bort, fordi de trodde at de bare skulle bli dårligere,
forteller Arntzen.
Forskerne mener GroupCoreDIST vil være et nyttig
tilskudd i tjenestetilbudet til personer med MS.
– Dette er et treningsopplegg som ikke krever verken
mye utstyr eller tid, og som kan gi en markant
bedring i dagliglivet for en stor gruppe MS-pasienter.
Dette burde være gjennomførbart i kommunehelsetjenesten over hele landet, mener Ellen Arntzen og
Britt Normann.
Stine Marit Moen, overlege og leder for forskning
og utvikling ved MS-Senteret Hakadal, er enig:

– Slik behandling burde være mulig i alle deler av
helsevesenet. Dessverre er tilgangen på spesialisert
nevrologisk fysioterapi og fysioterapeuter med
kompetanse på MS og andre nevrologiske tilstander
mangelvare. Det er behov for kompetansespredning
og større kapasitet. I tillegg bør det være lavere
terskel for å oppsøke og henvise til steder og fagfolk
med spisskompetanse på dette feltet, mener Moen.
Referanser:
Arntzen EC, Straume B, Feys P, Zanaboini P, Odeh F,
Normann B. Group-based individualized core stability
training improves balance in people with MS: a randomized controlled trial. Physical Therapy (In press) 2018.
Lahelle AF, Øberg GK, Normann B. Physiotherapy
assessment of individuals with multiple sclerosis prior to
a group intervention – a qualitative observational and
interview study. Physiother Theory Practice
2018;Published online.
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Karin Andreasson mener somatisk dans bør tilbys
som del av MS-rehabilitering. (Foto: Privat)

– Dans kan gi
personer med MS
et bedre forhold
til kroppen
– Å danse uten å tenke på hvordan man ser
ut kan gi personer med MS en mer positiv
kroppsopplevelse, mener dansepedagog
Karin Andreasson.
Tekst: Silje Berggrav

– Dans kan lære oss å være i hele kroppen, og ikke
bare i hodet, sier Karin Andreasson. Hun har skrevet
masteroppgave i fag- og yrkesdidaktikk og lærer
profesjon ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
I studien undersøker Andreasson kroppsopplevelsen
til personer med MS som får undervisning i somatisk dans. Somatisk dans innebærer å lære elevene å
være bevisst sin egen kropp og dens særpreg. Dansen
tar gjerne utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger
for bevegelse, og vil derfor kunne tilpasses forskjellige
grader av fysiske begrensinger. Somatisk dans trenger
ikke nødvendigvis å innebære «trinn», og det går fint
å danse for eksempel kun med armene.
Det er ikke vanlig å bruke speil, siden det er viktigere
hvordan dansen kjennes ut enn hvordan den ser ut.
– Somatisk dans handler om å utforske, observere og
akseptere istedenfor å prøve å korrigere og rette på.
Man starter gjerne med å roe ned og rette fokus mot
sansestimuli som for eksempel pust, muskel
spenninger og kontakt med gulvet. Istedenfor
å strebe etter en korrekt måte å bevege seg på,
fokuserer man på hvordan det kjennes ut når
man beveger seg, forteller Andreasson.

Fikk selv MS-diagnose
Andreassons interesse for tematikken springer ut
av at hun selv er danser, og fikk en MS-diagnose i
2011. Hun forteller at diagnosen MS i 2011 utløste
en form for identitetskrise.
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– Jeg hadde som dansekunstner bestandig hatt stor
glede av kroppen min, som har gitt meg mulighet til
kunstnerisk utfoldelse og uttrykk for følelser. Ting
jeg ikke kunne si verbalt, hadde jeg gjennom mange
år lært å si med kroppen. Men plutselig ble
forholdet til kroppen forandret, skriver Andreasson
i oppgaven.
Et kraftig attakk gjorde at store deler av kroppen
hennes ble nummen, og krevde oppmerksomhet på
en måte hun ikke likte.
– Jeg følte ikke lenger at bevegelsene jeg utførte var
en del av meg, av mitt personlige uttrykk, men at de
var noe jeg måtte fortelle kroppen at den skulle
gjøre. Kroppen gikk fra å være subjekt til å være
objekt. Istedenfor å erfare at «jeg er min kropp»,
ble kroppen noe jeg hadde, forteller hun.
Andreasson sier at det å danse ble en viktig del av
prosessen med å løse identitetskrisen.
– Da jeg begynte å danse igjen, fant jeg stor nytelse i
opplevelsen av å være ett med bevegelsene. I dansen
fant jeg tilbake til min kroppslige identitet, men jeg
fikk også uttrykt den sorgen jeg følte over diagnosen.
Ting jeg ikke orket å prate om, forteller hun.

Danset med lukkede øyne
I oppgaven undersøker Andreasson kroppsopplevelsen til fire personer med MS før og etter at de har
deltatt i fem workshops i somatisk dans. Mange av
øvelsene foregikk liggende, for at de skulle kjenne
kroppen i kontakt med gulvet. Det var også viktig at
deltakerne danset med øynene lukket slik at de ikke
observerte og sammenlignet seg med hverandre.

Somatisk dans handler om å danse uten tanke på eget
eller andres blikk. Bildet er fra en forestilling med danse
kompaniet Dance Noir, som Karin Andreasson er med i.
(Foto: Emil Nicolaisen)

– Det gjorde at de følte seg tryggere og friere i
bevegelsene. Flere var litt nervøse i begynnelsen,
men vi snakket mye på forhånd om å ha fokus på
hvordan man kjente seg, ikke om man så pen eller
interessant ut. Etter hvert ble de modige nok til å slå
seg mer løs, og la kroppen bevege seg slik de følte
for, forteller Andreasson til MS-rapporten.

Følte seg fri
Til slutt fortalte deltakerne om opplevelsene sine
i individuelle intervjuer.

kunne du på en måte bare slippe deg løs og være fri,
forteller han i studien.

Anbefaler yoga
Karin Andreasson mener somatisk dans burde tas i
bruk i MS-rehabilitering, og kan gi personer med MS
en sterkere forståelse av og bevissthet rundt egen kropp.

– De fortalte at de blant annet opplevde å bruke og
erfare kroppen på nye måter, at de kunne se muligheter istedenfor begrensninger, og at de rettet oppmerksomheten mot kroppen på en positiv måte,
forteller Andreasson.

– Deltakerne i studien hadde ulike forutsetninger og
fysiske utfordringer som følge av diagnosen, men MS
er ikke noe hinder for å danse. Det handler om å
rette oppmerksomheten mot kroppen på en positiv
måte der målet ikke er å kontrollere den, trene
den og underlegge seg den, men å lytte til den. Yoga
er en treningsform som kan gi en lignende mind
fulness, der man bruker bevegelse og pust for å få
kontakt med kroppen, sier Andreasson.

En deltaker som ofte følte seg stiv i kroppen, opplevde
at øvelsen som gikk ut på å rulle frem og tilbake på
gulvet, myket opp kroppen på en behagelig måte.
En annen forteller at hun følte at hun fikk strukket
ut kroppen på en annen måte.

Får støtte fra fagfolk
Stine Marit Moen, overlege og leder for forskning
og utvikling ved MS-Senteret Hakadal, er helt enig
med Andreasson i at dans er en tilnærmingsform
som med fordel kan benyttes ved MS.

– Jeg fikk brukt muskler som jeg ikke bruker ellers.
Bare det å kjenne gulvet med skulderbladene, det
er jo ikke noe man ellers gjør. Skulderbladene har du
jo ikke på gulvet. Men det går faktisk an, sier hun
i rapporten.

– Arbeidet hennes er veldig interessant, og helt i tråd
med andre studier som benytter potensialet som
finnes i å utnytte ulike former for bevegelse og
aktivitet, samt elementer fra ulike mestringsteknikker. Oppgaven hennes peker på mange momenter
som berører både fysiske og psykiske faktorer, samt
mestringselementer som er helt sentrale i en
helthetlig behandlingsstrategi ved MS. Derfor kan
en slik tilnærming ha noe for seg i ulike settinger,
også i forbindelse med rehabilitering, mener Moen.

En tredje deltaker opplevde at det var godt å ta seg
selv mindre høytidelig:
– Da vi lå på gulvet, følte jeg at jeg var litt friere, på
en måte. Du tenkte ikke over at du så dum ut. Da
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Therese er i verdenstoppen
som pole-danser
15 år med MS-diagnose har ikke stoppet Therese Moen Heimdahl (45) fra å satse alt
på dans og akrobatikk. To år på rad har hun vunnet VM-bronse i parapole.
Tekst: Silje Berggrav

– Da jeg startet for fire år siden, var jeg stiv som en
stokk, forteller Therese Moen Heimdahl. I dag går
hun lett i spagaten og snurrer akrobatisk opp-ned
rundt dansestangen.
45-åringen har hele livet vært opptatt av trening, og
brukt mye tid på treningssenter. Da det ble satt opp
et poledans-kurs i hjembyen Fredrikstad, ble hun
nysgjerrig.
– Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv og kroppen
min på nye ting. Jeg syntes det var en vanvittig
morsom treningsform! Ikke minst var det gøy å
oppleve mestringsfølelse og rask progresjon, sier hun.
Therese har hatt MS-diagnose i 15 år. Etter at hun
ble ufør og fikk mye tid på formiddagen, ble treningen en viktig rutine.
– Det er fint å komme ut og treffe mennesker, og
samtidig holde meg i god fysisk form. Mange med
kronisk sykdom kan tenke at det ikke finnes noen
treningsform som passer for dem, men det fins alltid
noe. Jeg har mine begrensninger, og hopper over det
jeg ikke kan. Plutselig henger det ene beinet eller
armen. Men jeg holder musklene intakt, og er trygg
på at jeg har styrken, sier Therese.

Ukomfortabel med dans
Mens somatisk dans handler om å danse uten å
tenke på hvordan man ser ut (se forrige sak), er
poledans mer på den andre siden av skalaen. Poledans inneholder både utholdenhet, fleksibilitet,
styrke og koreografi, i tillegg til at man skal se
grasiøs ut på scenen.

– I utgangspunktet er det en sport, men man
kommer ikke unna at det er et element av eksotisk
dans. Det handler også om å ta på seg høye hæler og
utforske den indre divaen. Koreografi og dans er vel
den delen jeg er mest ukomfortabel med. Grasiøs er
jeg ikke, ler Therese.

Ikke nervøs på scenen
Like fullt har hun gjort det stort i internasjonale
konkurranser.
– Konkurranse var aldri i mine tanker før inntil i
fjor, da den internasjonale Pole Federation annonserte en ny kategori, ParaPole, som gjorde det mulig for
utøvere med handikap å prøve seg. Jeg har konkurrert mot deltakere som er blinde, døve og sitter i
rullestol, forteller Therese.
To år på rad har hun kommet hjem med bronse
medalje i kofferten.
– Jeg er åpen om MS-en min og har ingen problemer
med å fronte den i en konkurranse. Jeg hadde aldri
stått på scenen før VM, men ble ikke nervøs. Alle så
at jeg hadde det moro. Jeg gjorde flere feil, men det
gjorde jo ikke noe. Jeg gjorde bare det beste jeg kan,
og det var godt nok for meg, forteller Therese Moen
Heimdahl.
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Høyere
hjernealder
blant personer
med MS
MS-pasienter hadde signifikant høyere
hjernealder enn en frisk kontrollgruppe,
viser ny studie. Funnene understreker at det
er viktig med tidlig behandling, mener
forsker.

alder. En persons hjernealder kan være både høyere
og lavere enn den faktiske alderen. Hjernealder har
i andre studier vist seg å henge sammen med både
kognitiv og fysisk aldring, risiko for nevrologiske
sykdommer og dødelighet blant eldre.

Tekst: Silje Berggrav

I tillegg ble deltagerne målt på en rekke andre
kliniske markører, som kognisjon, fatigue og
depresjon.

– Hjernealder er et svært spennende og aktivt
forskningsfelt innen MR-forskning. Det har potensial til å forutsi sykdomsforløp og legge føringer for
valg av MS-behandling, sier Einar August Høgestøl,
doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo
(UiO) og lege i spesialisering ved Oslo universitetssykehus (OUS).
Nylig presenterte han resultatene av studien sin til
stor interesse fra forskerkolleger på den internasjonale
MS-kongressen ECTRIMS (European Committee
for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) i
Berlin. Høgestøl har gjennomført studien sammen
med kolleger ved MS-forskningsgruppen ved OUS/
UiO, i tett samarbeid med NORMENT-senteret
ved UiO og OUS. Studien konkluderer med at
pasienter med MS i snitt har signifikant høyere
hjernealder enn den friske sammenligningsgruppen.

Omfattende tester
Ved hjelp av MR-bilder og maskinlæringsalgoritmer
(AI) har forskerne målt og analysert den såkalte
hjernealderen hos 76 MS-pasienter ved tre tids
punkter frem til nesten seks år etter at de fikk MS-
diagnosen. Maskinlæringsalgoritmen er utviklet ved
hjelp av en frisk kontrollgruppe på 3208 personer.
Dermed kan man bruke programmet til å beregne
forskjellen mellom faktisk alder og estimert hjerne
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– Hjernealder er et mer sensitivt verktøy for
å følge med på sykdomsforløpet, sier Einar
Høgestøl, doktorgradsstipendiat ved
Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

4,4 år eldre hjerne
Når MS-pasientene ble undersøkt nesten seks år
etter at de fikk diagnosen, var hjernen i snitt 4,4 år
eldre enn faktisk alder. Forskerne fant også at
MS-pasientene som gruppe hadde 41 prosents
økning i hjernealdring i forhold til normalen, per år.
Det vil si at hjernen eldes betydelig raskere enn hos
befolkningen for øvrig.
– Det er lett å tenke at dette er dystre nyheter, men
det må presiseres at vi så veldig stor variasjon i
gruppen. Noen MS-pasienter er stabile, og enkelte
faller faktisk i hjernealder, påpeker Einar Høgestøl
overfor MS-rapporten.
Han sier gruppen de har undersøkt i hovedsak er
unge, friske pasienter som er stabile på EDSS.
– Deltakerne fungerer bra i det daglige, de har fått
seg jobb etter endte studier og får barn som alle
andre. Selv om EDSS er stabilt på gruppenivå i hele
perioden, ser vi etter andre målinger eller symptomer
som forklarer den økte hjernealderen. Hjernen har
en stor reservekapasitet og klarer å kompensere til et
visst nivå, sier Høgestøl.

Ved hjelp av MR og nye maskinlæringsalgoritmer kan man beregne forskjellen mellom faktisk alder og estimert hjernealder. En persons
hjernealder kan være både høyere og lavere enn den faktiske alderen. (Foto: iStock)

Økt presisjon i behandling
Han mener forskningsfeltet både kan bidra til å
forutsi sykdomsforløp og legge viktige føringer for
behandling av MS.
– Dette er en påminnelse om at det er viktig å starte
behandling tidlig, ettersom det er mest sykdoms
aktivitet i de første årene etter at man har fått
MS-diagnosen. I tidlig fase kan hjernealder gi en
indikasjon på om du har en mer aggressiv MS som
ikke er åpenbar gjennom andre symptomer eller
plager. Konvensjonelle MR-mål slik som lesjoner
og hjernesvinn gjenspeiles ikke alltid i den faktiske
sykdomsaktiviteten MS har. Hjernealder gjør det
mulig å følge med på effekten av behandling og gi
økt presisjon på behandlingen. Det kan bidra til at
man i større grad ser pasienten og ikke bare diagnosen,
mener Høgestøl.

Mer sensitivt verktøy
Studien har ikke store nok data, men forskeren sier
at man ser tendenser til at behandling demper og
stabiliserer hjernealdring.
– Vi håper studien kan skape mer oppmerksomhet
om betydningen av å starte tidlig med effektiv
behandling. I dag bruker vi MR i oppfølgingen av
pasienter, men det brukes fortsatt på et enkelt nivå.
Teknologien har kommet mye lenger, påpeker
Høgestøl.

De store målene som brukes i MS-forskning i dag er
lesjoner og hjernesvinn.
– Hjernealder er et mer sensitivt verktøy for å følge
med på sykdomsforløpet. Det er underliggende
mekanismer som ligger i bakgrunnen og gir hjernealdring, men som ikke er så lett å oppdage med
konvensjonelle MR-målinger, sier han.

Ønsker flere studier
Ifølge Høgestøl er dette den første studien i sitt slag
om hjernealder. Han håper forskerteamet får muligheten til å jobbe videre med prosjektet, gjerne med
andre forskeres datamateriale.
– Det kan være særlig interessant å se nærmere på
effekt av behandling, sammenheng mellom hjerne
alder og progressive former for MS, og om det kan
være sånn at for eldre pasienter dabber økningen i
hjernealder litt av, sier Einar Høgestøl.
Referanse:
Einar August Høgestøl, Tobias Kaufmann, Gro Owren
Nygaard, Mona Kristiansen Beyer, Piotr Sowa, Jan
Egil Nordvik, Knut Kolskaar, Genevieve Richard, Ole
Andreas Andreassen, Hanne Flinstad Harbo, Lars
Tjelta Westlye: Cross-sectional and longitudinal brain
scans reveal accelerated brain aging in multiple
sclerosis.
doi: https://doi.org/10.1101/440412 (preprint)
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Nye MR-teknikker kan gi
mer informasjon om
hjernevevsskade
Nye MR-teknikker kan gi mer detaljert informasjon om hjernevevsskade
og om nevrologisk funksjonshemming hos MS-pasienter.
Tekst: Silje Berggrav
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– Selv om MR er blitt et viktig verktøy i diagnostikk
og oppfølging av MS-pasienter, er det et behov for
nye og mer detaljerte MR-målinger for å forbedre
diagnostisk og terapeutisk presisjon i MS, sier Piotr
Sowa, overlege ved Klinikk for radiologi og nukleær
medisin, Oslo universitetssykehus (OUS). Sammen
med forskerkolleger har Sowa undersøkt nytten av
to nye og avanserte MR-teknikker.

Mer detaljert informasjon
Diagnose og oppfølging av MS-pasienter er i stor
grad basert på MR. Siden vanlig MR i liten grad er
i stand til å si noe om MS-pasienters symptomer og
fysiske tilstand, leter forskerne etter nye MR-teknikker som kan gi mer detaljerte målinger av vevsskade
i hjernen, som igjen kan gi bedre oppfølging og
behandling av MS. Teknikkene Sowa og kollegene
har studert på MS-pasienter, er perfusjons-MR
(PWI) og diffusjons-MR (på engelsk kalt restriction
spectrum imaging, RSI). Perfusjons-MR måler
blodgjennomstrømning i biologisk vev, mens
diffusjons-MR måler tilfeldig bevegelse av vann
molekyler. Både perfusjon og diffusjon i biologisk
vev kan påvirkes at sykdomsprosseser. Teknikkene
kan med andre ord gi mer detaljert informasjon om
hjernevevet og identifisere mer subtil vevskade, som
ikke er synlig med tradisjonelle MR-metoder.
Første studie i sitt slag
Dette er den første studien på bruk av RSI ved MS.
Forskningsartikkelen om metoden ble publisert i
Multiple Sclerosis Journal tidligere i år, og presentasjonen av arbeidet er belønnet med flere priser ved
internasjonale MS-konferanser.

Deretter registrerte forskerne de overnevnte diffusjonsmålingene fra RSI-sekvensen både i synlig
skadet hjernevev (hvitsubstanslesjoner) og i normalt
utseende hvit substans i hjernen.

Sammenlignet med uførhetsgrad
Pasientene ble så delt inn i tre grupper ut fra EDSSskår (expanded disability status scale), basert på om
de hadde minimal, lav eller vesentlig redusert
funksjonsnivå. Sowa sier at studieresultatene viste
godt samsvar mellom MR-målene og funksjonsnivå.
– Spesielt var det god sammenheng mellom redusert
funksjonsnivå og tap av hjerneceller i hvit substans
som så normal ut med vanlige MR-teknikker. Dette
kan tyde på at prosesser i hjernen utenfor synlige
MS-lesjoner er viktige for sykdomsforløp i MS.
Studien kan også bidra til å forstå det såkalte klinisk-radiologiske paradokset, om dårlig sammenheng mellom uførhet og radiologiske funn synlige
på tradisjonell MR i MS, mener Piotr Sowa.
Referanse:
Piotr Sowa, Hanne F Harbo, Nathan S White,
Elisabeth G Celius, Hauke Bartsch, Pål Berg-Hansen,
Stine M Moen, Atle Bjørnerud, Lars T Westlye, Ole A
Andreassen, Anders M Dale and Mona K Beyer
Restriction spectrum imaging of white matter and its
relation to neurological disability in multiple sclerosis.
Multiple Sclerosis Journal 2018 Mar
1:1352458518765671.

I studien ble skanning av hjernen med RSI utført på
80 MS-pasienter i ulike sykdomsstadier med en 3
Tesla-maskin. Dette er en av de mer avanserte
MR-maskinene på markedet. Den høyere magnetfeltstyrken gir enda bedre innblikk i bløtvevet
gjennom økt signal-støyforhold og litt høyere
oppløsning.

Diffusjons-MR er en teknikk som kan gi mer detaljert informasjon om hjernevevet og identifisere mer
subtil vevskade, som ikke er synlig med tradisjonelle MR-metoder. (Foto: iStock)
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Skal bli lettere
å finne fram
i helsetilbud
på nett
Hvor i landet kan man få yrkesrettet
rehabilitering, og hvor er det hjelp å få med
en hånd som ikke funker, eller blære- og
tarmproblemer? En valgomat skal gi svar
på hvilket rehabiliteringstilbud som passer
best til MS-pasienters ulike behov.
Tekst: Silje Berggrav

Den såkalte rehabiliteringsvalgomaten er bare én av
flere digitale løsninger som skal gjøre MS-pasienters
behandlingshverdag enklere og mer sømløs.
– Mange som lever med MS er unge og vant med
den digitale verden, og mange undrer seg over at det
står så dårlig til i helsevesenet når det gjelder gode
digitale løsninger for effektive tjenester, sier prosjektleder Tori Smedal ved Nasjonal kompetansetjeneste
for MS.

– Rehabilitering kan bli tilfeldig
Utgangspunktet for valgomaten, som bygger på
samme prinsipp som velgerhjelper-verktøy som skal gi
svar på hvilket politisk parti man er mest enig med, er
at MS-pasienter ikke alltid havner på rehabiliteringssteder som er best egnet for deres behov.
– Vi vet at det er vanskelig for personer med MS,
og også for helsepersonell, å få oversikt over de ulike
rehabiliteringstilbudene, og at det kan være noe
tilfeldig hvor man mottar spesialisert rehabilitering.
Dermed risikerer man at den enkeltes behov ikke er
i tråd med tilbudet man søker seg til, og at man ikke
oppnår ønsket effekt av rehabiliteringen, sier Smedal.
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– Rehabiliteringsvalgomaten er et spennende
innovasjonsprosjekt som bygger på at det er viktig
å få rett pasient til rett sted, sier prosjektleder Tori
Smedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.
(Foto: privat)

Kompetansetjenesten samarbeider om det nye
verktøyet med Institutt for data- og realfag ved
Høgskolen på Vestlandet. Det skal samles informasjon om rehabiliteringstilbud over hele landet, og
denne skal danne grunnlaget for riktig valg for den
enkelte pasient. Prototypen skal være klar til våren,
men lansering og drift av valgomaten er avhengig
av finansieringsmidler.

MS-app for bedre kontroller
Et annet verktøy under utvikling hos kompetanse
tjenesten er MS-appen, en mobil-applikasjon for
kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell
i forkant av kontroller.
– Ideen med appen sprang ut fra at mange pasienter
meldte om stor frustrasjon rundt polikliniske
kontroller. De syntes ikke det var satt av nok tid til
å snakke om det de hadde behov for, forteller Smedal.
Med appen skal pasienter kunne melde inn til
nevrologen på forhånd tema de selv ønsker å ta opp,
slik at man frigir tid til det som er viktig. Det kan
for eksempel være om man har nye symptomer siden
sist, eller nye bivirkninger fra medisiner.
– Vi tror appen også kan gjøre det enklere å ta opp
tabubelagte tema, ved at man kan krysse av på en
symptomliste i forkant heller enn å måtte si det med
egne ord, sier Tori Smedal.

Spørsmål og svar gjennom MS-dialogen
Et tredje prosjekt som allerede er i drift, er kalt
MS-dialogen med sykepleier. Tjenesten gir pasienter
mulighet til å stille spørsmål og få svar fra MS-syke-

Mange som lever med MS undrer seg over at helsevesenet henger bakpå i utviklingen av gode digitale løsninger.
Nye prosjekter er i gang for å gjøre behandlingshverdagen enklere. (Foto: iStock)

pleier via den offentlige helseportalen helsenorge.no.
Dette gjelder spørsmål som fastlegen ikke kan svare på.
– Både spørsmål og svar blir loggført i pasientens
journal, og dersom det blir vurdert som noe fast
legen skal vite om, lages et notat til fastlegen slik at
han eller hun kan følge det opp. Dette er en tjeneste
vi allerede har god erfaring med, sier Tori Smedal.
Foreløpig er den kun åpnet opp for pasienter
tilhørende Helse Bergen.

E-læringskurs
Det siste digitale prosjektet det jobbes med er et
e-læringskurs for nydiagnostiserte og pårørende, med
arbeidstittelen «MS – hva nå?». Verktøyet utvikles i
samarbeid med Seksjon for e-læring ved Haukeland
universitetssjukehus og brukerrepresentanter, og er
planlagt ferdigstilt til våren 2019.
– Vi har erfart at det er behov for et nettbasert
pasient- og pårørendekurs, som både tar for seg hva
MS er, symptomer, hvordan man behandler og
hvordan man lever med MS, forteller prosjektleder
Anne Britt Skår.

Kurset er planlagt med fire bolker hver på rundt 15
minutter. Man kan gå ut og inn av kurset og fortsette
der man slapp. Skår mener verktøyet vil være et
verdifullt tilskudd til MS-veilederen (se
mskompetanse.no/veileder).

Krever tid og tålmodighet
– Kurset vil inneholde både video, bilder og tekst,
og forhåpentlig være mer pedagogisk og litt lettere
tilgjengelig enn MS-veilederen. Det er ikke alle som
takker ja til temadager for nydiagnostiserte, og dette
e-kurset er en måte å gi denne gruppen et tilbud.
God kunnskap om sykdom og behandling er viktig
for samvalg, understreker Anne Britt Skår.
Aktører fra en rekke ulike miljøer er involvert
i utviklingen av de digitale verktøyene, både personer med IKT-kompetanse, kunnskap innenfor
innovasjon og helsetjenesteutvikling, bruker- og
erfaringskunnskap og medisinskfaglig kunnskap.
– Utvikling av gode og sikre nettløsninger tar tid
og krever stor tålmodighet, påpeker prosjektleder
Tori Smedal.

ALLE SKAL FÅ TILGANG TIL EGEN HELSEJOURNAL
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for
innbyggere i Norge. Målet med nettportalen er
enklere tilgang til informasjon, kommunikasjon og
selvbetjeningstjenester. Alle innbyggere kan i dag
logge seg inn med sikker innlogging til sitt eget
område, der man blant annet kan finne relevant

helseinformasjon. I dag har pasienter i Helse Vest og
Helse Nord tilgang til å lese sin egen sykehusjournal
gjennom helsenorge.no. I Helse Sør-Øst jobbes det
nå med å få opp denne tjenesten, og planen er at
journalen skal bli tilgjengelig i løpet av våren 2019.
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MS-forbundet:

Lise Johnsen
er ny
styreleder
– Tverrfaglig rehabilitering og riktig
informasjon er avgjørende for at personer
med MS skal kunne delta i arbeidslivet
og samfunnet, sier Lise Johnsen, nyvalgt
styreleder i MS-forbundet.

Lise Johnsen overtar stafettpinnen etter Lars Ole Hammersland.
(Foto: Gudrun Sofie Østhassel)

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

Under MS-forbundets landsmøte på Gardermoen
9.-10. november ble Lise Johnsen valgt som ny
styreleder. Med sin brede erfaring og kunnskap fra
lokalforeningen og MS-forbundet sentralt, mente et
enstemmig landsmøte at hun er rett person på rett
plass.
Johnsen overtar etter Lars Ole Hammersland. Han
har vært leder av MS-forbundet siden 2012. Ifølge
MS-forbundets lover kan lederen maksimalt velges
for seks år, og derfor måtte Hammersland nå gi
stafettpinnen videre.

Skolering av tillitsvalgte er viktig
Lise Johnsen har lang fartstid i MS-forbundet. Hun
er leder av Tromsø og omegn MS-forening og har
sittet i MS-forbundets styre som nestleder 2006–
2007 og styremedlem 2016–2018. Hun har også
vært i styret i region Nord som styremedlem,
nestleder og leder 2011–2016.
– Jeg har lang erfaring fra MS-forbundet både
sentralt og lokalt. Jeg har valgt å engasjere meg fordi
jeg synes det er utrolig givende å få lov til å være
med å faktisk gjøre en forskjell for andre, sa Johnsen
i sin tale til landsmøtet.
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Fra 2008 til 2012 var Lise Johnsen ansatt som organisasjonskonsulent i MS-forbundets administrasjon. En
av hovedoppgavene hennes da var skolering av tillitsvalgte, noe som hun fortsatt er veldig opptatt av og vil
sette fokus på videre i den rollen hun nå går inn i.
– For at våre tillitsvalgte skal kunne gjøre en god
jobb, er det viktig at de vet hva rollen innebærer og
hva som forventes av dem, sier Johnsen.
– Likepersonsarbeidet blir bare mer og mer viktig,
særlig siden det er så mange i organisasjonen som
definerer seg som likepersoner. Vi må ha gode
rutiner på opplæring og skolering av disse, slik at
de blir trygge i rollen, sier hun.

Lagspill
Den nyvalgte styrelederen er ydmyk og takknemlig
over å ha blitt vist tillit til et slikt stort ansvar, og
hun er veldig glad for at hun har et solid sentralstyre
med seg på laget.
– Det er viktig at vi i sentralstyret blir et godt team
som spiller på lag. Hvis vi skal klare å fortsatt jobbe
for denne viktige saken, er vi helt avhengig av
hverandre. Dette gjelder ikke bare i styret, men i
hele organisasjonen, sier Lise Johnsen.

MS-forbundets styre 2018-2020: Første rekke fra venstre: Ståle Normann, Jan Petter Myrvold, Lise Johnsen, Truls Kleven og Bjarni
Dagbjartsson. Andre rekke fra venstre: Trond Arne Tveita, Reidun Tjønn Rinde og Marianne Drevland. (Foto: Gudrun Sofie Østhassel)

MS-forbundets styre 2018 – 2020 består av:
Leder: Lise Johnsen, Tromsø og Omegn MS-forening (tidl. styremedlem)
Nestleder: Jan Petter Myrvold, Romerike MS-forening (tidl. styremedlem)
Styremedlem: Truls Kleven, Oslo MS-forening (tidl. varamedlem)
Styremedlem: Ståle Normann, Nordland MS-forening (tidl. varamedlem)
Styremedlem: Marianne Drevland, Trondheim og Omegn MS-forening (ny)
Styremedlem: Bjarni Dagbjartsson, leder for ungutvalget (ny)
Første vara: Reidun Tjønn Rinde, Bergen og Hordaland MS-forening (ny)
Andre vara: Trond Arne Tveita, Sogn og Fjordane MS-forening (ny)

MS-forbundets samarbeidspartnere
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Retur: MS-forbundet,Tollbugata 35, 0157 Oslo
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Vi setter fokus på
progressiv MS!
Målet er å samle inn kr. 500.000,- til forskningsprosjekter
i regi av MSIF og The International Progressiv MS Alliance
Det ﬁnnes ingen bremsemedisin for progressiv MS, kun forebyggende 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), ”The Progressive MS Alliance”.

Utvid til familiemedlemskap
– sammen blir vi sterkere!

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
medlemskap
er svært viktig
for MS-forbundet
og
På et familiemedlemskap i MS-forbundet kan man
tilDitt
prosjekter.
22 prosjekter
er godkjent
og satt i gang.
for
våre
47
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rundt
om
i
landet.
Kostnadene for prosjektgjennomføring i perioden 2013 til registrere
2019 inntil 12 personer som bor på samme adresse.
er den samme, uavhengig av hvor mange
er ca. 200 millioner kroner – 1,5 millioner per prosjekt perKontingenten
år.
Nye medlemmer gir lokalforeningene større inntekter
som registreres.
og mulighet til å øke
aktiviteten.
MS-organisasjoner
over
hele verden vil være med
For deg og din familie betyr det at dere blir ekstra gode
å bidra med store og små beløp.
Oppgrader ditt medlemskap!
støttespillere. For MS-forbundet betyr flere medlemmer
på samme adresse? Oppgrader ditt enkeltøkt statsstøtte, som igjen betyr at vi kan øke aktiviteten
NåBor
erdere
det flere
vår tur!
medlemsskap til familiemedlemsskap for kun kr. 140
både sentralt og lokalt. Dette gir oss mulighet for å sette
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år. Du
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forforskningskonto,
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personer med MS og deres pårørende.
kontonr.: 7038.09.25778
Et enkeltmedlemskap i MS-forbundet koster kr. 520,For
mer informasjon: www.progressivemsalliance.org
Familiemedlemskap koster kr. 670,-

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

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