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Forskning er viktig
Det er gledelig at det hele tiden kommer nye
forskningsprosjekter som inkluderer det å leve med
MS, symptombehandling eller annen behandling.
I høst har flere prosjekter fått økonomisk støtte av
blant annet fra Stiftelsen Dam som for eksempel
prosjektet «MS og graviditet». I tillegg er det flere
pågående prosjekter, og noen av de presenterer vi her
i MS-rapporten.

MS og arbeid
Hovedtema i år er MS og arbeid. Til tross for mer
effektive bremsemedisiner og raskere oppstart av
behandling er det fortsatt mange personer med MS
som står utenfor arbeidslivet. Både norske og
internasjonale undersøkelser har funnet at fatigue og
kognitive vansker er viktigste årsaker til at personer
med MS faller ut av arbeidslivet. På MS-Senteret
Hakadal arbeider de tverrfaglig for å hjelpe personer
med MS til å bli i arbeidslivet lengst mulig. Her
tilbys blant annet rehabiliteringsopphold med
arbeidsrettet fokus, hvor deltakerne kan få veiledning når det gjelder energiøkonomisering. Det tilbys
også nevropsykologiske undersøkelser for å kartlegge
om det handler om kognitiv svikt grunnet MS eller
andre forhold. I rapporten kan du lese hva flere ulike
faggrupper legger vekt på når det gjelder arbeidsliv.

ulike medisinene.» Vi følger spent med på om
systemmedisin-metoden vil gi nye behandlings
prinsipper i fremtiden.
Hvert år får 500–550 personer i Norge en MS-
diagnose. De fleste er kvinner rundt 30 år. Bruk av
MS-medisiner og graviditet er derfor et høyaktuelt
tema for de aller fleste som får MS. I rapporten kan
du lese om at det er mange hensyn og avveininger
som må tas når det gjelder graviditet og bruk av
MS-medisiner, og ny forskning vil hele tiden gi oss
mer kunnskap om de MS-medisinene vi bruker.

MS-registeret
MS-registeret er et viktig verktøy i flere forskningsprosjekter. Et nytt rapporteringsverktøy til registeret
ble lansert i høst. Dette inkluderer pasient
rapporterte data, og kan gjøre det lettere å fange
opp sykdomsaktivitet.
Jeg oppfordrer dere til å etterspørre MS-registeret
hos deres nevrologer, og sørge for at dere er registrerte. Slik kan vi alle være med å bidra til enda bedre
forskningsdata.
God lesning!

Sys4MS og graviditet
Forskning fører til nye behandling og behandlingsmetoder. Prosjektet Sys4MS er et internasjonalt
forskningsprosjekt med blant annet 95 deltakende
pasienter fra Oslo universitetssykehus. Professor
Hanne F. Harbo har vært prosjektleder i Oslo. Hun
uttaler at: «Målet med denne typen forskning er å
finne metoder for å hjelpe oss til å finne ut av
hvilken type pasienter som skal ha de ulike medisinene. I dag kan behandlingen være preget av prøving
og feiling før man finner den beste medisinen for en
enkelt pasient. Det er ikke optimalt. Målet er å
bedre kunne forutsi hvilke pasienter som bør ha de
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Trygve Holmøy, overlege og professor,
Akershus universitetssykehus
(Foto: Privat)

Et begivenhetsrikt MS-år
2019 har vært et spennende år for oss som lever med
MS, enten det er gjennom vårt arbeid eller som
pasienter og pårørende.
I januar kom resultatene av den såkalte MIST-
studien, der forskere i USA, Latin-Amerika og en
rekke europeiske land sammenlignet beinmargs
transplantasjon med konvensjonell MS-behandling.
Jeg har lest mange studierapporter innen MS, men
aldri har jeg sett så klare resultater. Stamcelle
behandlingen var veldig mye bedre enn den
konvensjonelle MS-behandlingen.
La meg straks helle litt kaldt vann i blodet til alle
som nå vil bestille stamcellebehandling utenlands:
MIST-studien sammenlignet ikke stamcelle
behandling med mest mulig effektiv MS-medisin.
Mange pasienter fikk relativt lite effektiv behandling. Det er ikke slik vi vil behandle MS-pasienter
med så aktiv MS-sykdom i Norge. Det var heller
ikke slik at stamcellebehandlingen stoppet sykdommen fullstendig hos alle. Det er likevel klart at disse
resultatene var svært positive. De stemmer også godt
med erfaringene fra de første pasientene som har fått
slik behandling ved Haukeland universitetssykehus,
før stamcellestudien der (RAM-MS) startet.
Utviklingen av nye MS-medisiner fortsetter, samtidig som vi lærer mer om de gamle. For meg var det
veldig lærerikt å få tilgang til alle bivirknings
rapportene der MS-pasienter som har blitt behandlet med alemtuzumab (Lemtrada) i Europa, har
omkommet. Det er dessverre slik at behandling som
effektivt bremser MS-sykdommen ved å påvirke
immunsystemet, slik all MS-behandling gjør, kan ha
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alvorlige bivirkninger. Vi har lært at Lemtrada er et
veldig effektivt medikament, men at det krever stor
årvåkenhet ikke minst i de første uker etter infusjon.
Det har vært positivt å se at både det norske og det
europeiske legemiddelverket har tatt skikkelig tak i
dette, og utreder videre bruk av preparatet.
De store bivirkningsdatabasene til legemiddel
produsentene og legemiddelmyndighetene bør bli
brukt mer aktivt. Det er tankevekkende at for
eksempel metodevurderingen om MS-behandling
som har blitt utarbeidet av Folkehelseinstituttet,
ikke har tatt med informasjonen som ligger her.
Den vitenskapelige litteraturen om MS-behandlingen har blitt stadig mer preget av såkalte «real-
world» studier. Dette er studier som gjerne bruker
data fra behandlingsregistre, og der man har fulgt et
start antall pasienter i mange år. Disse dataene er
ikke så nøyaktige som de planlagte kliniske studiene.
Til gjengjeld bidrar de til å besvare mange spørsmål
som de kliniske studiene ikke belyser. Det svenske
MS-registeret har vært mye brukt til slike studier,
og er en av de viktigste grunnene til at flere norske
sykehus nå tilbyr rituximab til MS-pasienter.
Dette har mange positive sider, men må ikke bli et
påskudd til å kutte de gale hjørnene i MS-
behandlingen. Det er bra at det nå blir startet
sammenlignende studier med rituximab. Personlig
er jeg imidlertid enda mer opptatt av en systematisk
oppfølging av pasienter som får rituximab – og
annen potent MS-behandling – utover de to årene
slike studier varer. De fleste pasienter skal leve i
mange tiår med behandlingen. Det er avgjørende at
vi systematisk samler erfaring med ulike doseringer

Det er dessverre slik at behandling som effektivt bremser MS-sykdommen ved å påvirke immunsystemet, kan ha alvorlige bivirkninger.
Nye rapporter viser at Lemtrada er et veldig effektivt medikament, men krever stor årvåkenhet ikke minst i de første uker etter infusjon.
(Foto: iStock)

og behandlinger, slik at vi hele tiden kan tilby den
behandlingen som vil tjene pasientene best på kort
og lang sikt.

mesenkymale stamceller, som er en annen type
stamceller enn de som hittil har blitt undersøkt,
ved primær progressiv MS.

I oktober åpnet behandlingssenteret for nevrologiske
sykdommer, der MS er spesielt nevnt som en
kjerneoppgave, ved Haukeland universitetssykehus
i Bergen. Selv om jeg var med på en konkurrerende
søknad om på få dette senteret, er jeg veldig glad for
at dette senteret nå blir etablert på Haukeland, og
føler meg faktisk også selv som en vinner. Det tror
jeg norske MS-pasienter også bør gjøre. Senteret fikk
etter kort tid en pangstart gjennom millionstøtte til
to MS-studier fra Klinbeforsk, helseforetakenes
program for kliniske behandlingsstudier. Den ene
studien vil sammenligne rituximab med ocrelizumab. Den andre vil undersøke effekten av såkalte

To av ni prosjekter som fikk støtte fra de regionale
helseforetakene, er om MS. Dette viser at Norge
satser på MS-forskning, også rettet mot progressiv
MS, og at helseforetakene har tro på at vi kan bidra
til å løse viktige spørsmål. Det er en jobb som forskere
ikke kan gjøre alene. All klinisk forskning krever at
pasienter stiller opp. For meg er all den positive
responsen fra norske MS-pasienter, enten det gjelder
en blodprøve, ekstra spinalvæske eller en behandlingsstudie, en kontinuerlig kilde til inspirasjon.
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Sterke reaksjoner på kutt
av MS-medisiner
Nytt nei til Ocrevus, utfasing av Tysabri og Gilenya, og ja til rituximab til
behandling av attakkvis MS. Den nye avgjørelsen i Beslutningsforum ryster
både MS-forbundet og fagmiljøet.
Tekst: Silje Berggrav

– MS-forbundet er sjokkert over vedtaket, uttaler
generalsekretær Mona Enstad. Hun får støtte av flere
av landets ledende nevrologer.
Forumet besluttet både at man skal satse videre
på off label-behandling med rituximab, og at nye
MS-pasienter ikke skal gis tilgang til medisinene
Tysabri og Gilenya. Samtidig takket Beslutnings
forum nei til innføring av legemiddelet ocrelizumab
(Ocrevus) for attakkvis MS. Om ocrelizumab skriver
Beslutningsforum at det er ønskelig å ta metoden
i bruk, men at prisen er altfor høy i forhold til
dokumentert effekt. Avgjørelsen er begrunnet i en
metoderapport levert av Folkehelseinstituttet i høst.

Gode resultater i mange land
MS-forbundet mener at Ocrevus må tas i bruk av
norske MS-pasienter, da den har godkjent indikasjon for MS.
– Ocrevus er tatt i bruk i svært mange land med
gode resultater for pasientene. Svært mange MS-
pasienter er unge og vil benytte MS-medisin i
mange år. Derfor er det ekstra viktig med meget god
pasientsikkerhet og de beste medisinene. MS-
forbundet mener at også norske pasienter må få
tilgang til Ocrevus, sier en opprørt generalsekretær
i MS-forbundet, Mona Enstad.
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Beslutningforum avgjorde videre at MS-legemidlene
fingolimod (Gilenya) og natalizumab (Tysabri), skal
utfases fra 1. desember i år. Årsaken er at de ikke
regnes som kostnadseffektive med dagens priser.
Pasienter som står på medisinene i dag, skal få
mulighet til å fortsette bruken, men nye pasienter
vil ikke starte behandling med disse medisinene.

Ikke rådført
– Dette kom meget overraskende både på MS-
forbundet og fagmiljøet. Etter det vi erfarer er ikke
MS-nevrologene rådført i forhold til denne beslutningen, sier Enstad. Hun tror dette vil føre til
begrensninger i mulighetene for pasienttilpasset
medisin.
Nevrolog Elisabeth Celius ved Oslo universitetssykehus er blant MS-legene som er sterkt kritiske til
avgjørelsen:
– Dette betyr at nye pasienter med aktiv eller svært
aktiv sykdom kun kan velge mellom rituximab og
Mavenclad. De tre øvrige er ikke lenger tilgjengelige,
og Lemtrada har en del begrensninger. Min opplevelse av dette er at muligheten til persontilpasset
behandling er sterkt innskrenket, og det betyr
dårligere behandling av våre pasienter, sier hun.

Beslutningsforum viser til at rituximab
(MabThera) har effekt på linje med andre
effektive MS-legemidler, og har en gunstig
bivirkningsprofil. Medikamentet er ifølge
forumet det klart mest kostnadseffektive
alternativet blant alle MS-legemidlene.
(Foto: Roche)

– Dramatisk
Professor og overlege ved Nasjonal kompetanse
tjeneste for MS, Øivind Grytten Torkildsen, sier han
er veldig overrasket over avgjørelsen.
– Jeg hadde forventet at ocrelizumab skulle bli
godkjent. Vi har planlagt og fått midler til en klinisk
studie for å sammenligne effekten av ocrelizumab
mot rituksimab. Jeg antar at vi vil få mulighet til å gi
ocrelizumab i studiesammenheng, men dette må vi
nok forhøre oss nærmere om, forteller Torkildsen.
Torkildsen stiller også et stort spørsmålstegn ved at
Gilenya og Tysabri ikke skal gis til nye pasienter
etter 1. desember.
– Dette er en ganske dramatisk endring, ettersom
dette hos noen pasienter vil være den absolutt beste
behandlingen. Vi holder på å forhøre oss om dette
skal tolkes som et absolutt forbud eller om vi fortsatt
skal ha mulighet til å starte denne behandlingen hos
pasienter der vi mener at dette er beste alternativ,
sier Torkildsen.

Økonomi, ikke medisin
Nevrolog og overlege Trygve Holmøy ved Akershus
universitetssykehus sier han oppfatter vedtaket i
beslutningsforum som et nokså drastisk forsøk på
å kutte kostnadsveksten til MS-behandling.

– Det er et tegn på at de som sitter på pengesekken,
ikke synes at de har god nok styring over utgiftene
til MS-medisiner. Det har jeg en viss forståelse for,
ettersom utgiftene har økt veldig mye. Men dette er
likevel svært drastisk. Etter mitt skjønn har de lagt
veldig stor vekt på en ganske usikker metodevurdering. Det er ikke lett for meg som fagperson å forstå
denne avgjørelsen, men så er det da også økonomi
og ikke medisin som ligger bak, påpeker Holmøy.

Ønsker bedre system
Han sier han håper og tror at det nå skjer en rask
prosess slik at Beslutningsforum kan godkjenne både
Ocrevus, Tysabri og Gilenya, slik at alle disse
preparatene kan være med i neste års anbudskonkurranse og bli tilgjengelige for norske MS-pasienter.
– På sikt håper jeg at vi kommer fram til et bedre
system for prising av MS-legemidler, som sikrer at
norske pasienter får tilgang til de beste medisinene.
Rituximab er et bra medikament, men det er
kommet inn utenom vanlige godkjenningsordninger
og er derfor så rimelig at det er umulig å utvikle nye
medisiner til samme pris. Dersom vi ikke er villige
til å betale noe ekstra for nyvinninger som krever
kostbare kliniske studier, så risikerer vi at norske
pasienter ikke får nyte godt av disse, sier Trygve
Holmøy til MS-rapporten.
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– At folk blir i arbeid, er helsefremmende. At man har noe å stå opp til, en hverdagsrytme, kolleger og en meningsfull
hverdag, sier sosionom Heidi Elnæs og ergoterapeut Jeanette Richwood (t.h). De er avbildet foran et fotografi i utstillingen
«PS – jeg har MS» av fotograf Fredrik Arff. (Foto: Lisbeth Michelsen)

Usynlige symptomer mest
begrensende i arbeidslivet
Fatigue og kognitive vansker er hovedgrunnene til at personer med MS faller ut av
arbeidslivet. – En seiglivet myte at folk med MS ønsker å jobbe mindre, mener fagfolk.
Tekst: Silje Berggrav

– Synlige symptomer er ofte enklere å tilrettelegge
for. Hvis man trenger en tilpasset stol eller pult, ser
kolleger som regel hva som er behovet. De usynlige
symptomene er ofte mer sårbare. Det kan være at
man begynner å føle seg mer glemsk, eller at man
trenger å være i nærheten av et toalett for å rekke
frem i tide. Dette er vanskelige ting å kommunisere
om, mener sosionom Heidi Elnæs og ergoterapeut
Jeanette Richwood ved MS-Senteret Hakadal.
Ved rehabiliteringssenteret har man i flere år jobbet
tverrfaglig for å hjelpe personer med MS til å bli i
arbeidslivet lengst mulig.
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– Arbeid er viktig for den enkelte, men også for
samfunnet. Det er positivt for identiteten, for familien,
økonomien og for hverdagslivet. Vi har aldri hatt
opplevelsen av at personer med MS forsøker å
utnytte situasjonen til å snike seg unna det å være
i arbeid, sier Richwood.

Halvparten ikke i arbeid
Likevel er over halvparten av MS-pasienter ikke
lenger i arbeid 19 år etter diagnose. Det viser en
norsk undersøkelse som inkluderte 213 MS-
pasienter i Sogn og Fjordane. En undersøkelse blant
MS-forbundets drøyt 10.000 medlemmer viste at

TEMA: MS OG ARBEID

40 prosent var uføretrygdet og 10 prosent sykmeldt
i 2010.
Både disse og flere internasjonale studier har funnet
at fatigue (utmattende trøtthet) og kognitive vansker
er viktigste årsaker til at personer med MS faller ut
av arbeidslivet. Mellom 20 og 65 prosent av MS-
pasienter har kognitive vansker tidlig i sykdoms
forløpet, mens hele 80 prosent opplever fatigue
i større eller mindre grad.

Seiglivet myte
Fagfeltet jobber i dag aktivt og på tvers for å få folk
med MS til å stå i arbeidslivet lengst mulig.
– De som trenger hjelp til å bli i arbeidslivet, er en
prioritert pasientgruppe hos oss. Det handler ikke
bare om det som skjer fra klokken åtte til fire.
Vi må tilrettelegge for hele døgnet, og kartlegge alle
aspekter som bidrar til at man klarer å bli i arbeid,
sier Heidi Elnæs.
Hun peker på at en rekke faktorer kan påvirke
opplevelsen av fatigue.
– Man kan ha bekymringer knyttet til økonomi,
eller man kan være i en livsfase med småbarn som
gjør fullt arbeid ekstra krevende. Vi ser på hvilke
rutiner folk har med måltider: får man i seg næringsrik mat, og hvordan er det med søvn? Alt dette er
forhold man forsøker å påvirke for at hverdagen i sin
helhet kan forenes på en bedre måte, sier Elnæs.

Energiøkonomisering
Ergoterapeuten leder en energigruppe ved MS-
senteret i samarbeid med fysioterapeut og psykolog
spesialist. Opplegget i gruppen bygger på et omfattende fatiguemestringsprogram som er utviklet i
Storbritannia, med elementer fra energiøkonomisering og kognitiv terapi. Deltagere som sliter med
fatigue, får praktiske råd om å planlegge dagen slik
at de får mest mulig ut av den energien de har.
I tillegg snakker deltagerne sammen om hvordan
man kan håndtere de store endringsprosessene som
følger med sykdommen.

– Vi ser på den enkeltes ukeplan: hvordan ser uka ut
nå, hva bruker man energien på? Bruker man opp
alt på jobben, eller er det familielivet som krever
mest? Deretter setter vi opp en mer realistisk ukeplan som kan gi en bedre balanse i hvordan man
bruker energien, forteller hun.
I gruppen snakker de om hvordan man kan lære seg
å kommunisere egne behov, ta flere pauser og stoppe
negative tankemønstre.
– Fysisk aktivitet er også viktig og nødvendig.
Mulighet for trening i arbeidstiden er et gode ved
mange arbeidsplasser for alle arbeidstakere. Vår
erfaring er at noen personer med MS ikke gir seg
selv «lov» til å benytte seg av dette, da de føler at de
må bruke tiden effektivt på arbeidet. Andre kan
oppfordres til å undersøke denne muligheten med
arbeidsgiver, sier Richwood.

Vanlig glemsk eller kognitiv svikt?
I tillegg til fatigue er kognitiv svikt en annen stor
utfordring for mange med MS.
– Vi bør nok være obs på at dette kan skje tidligere
enn vi har tenkt før. Mange opplever at de kan bli
uoppmerksomme og glemske, og bekymrer seg for
hva det kommer av. Vi kan alle glemme litt. «Hvor
la jeg nøklene?», slike ting. Mange som har MS,
synes sånne opplevelser er ekstra ubehagelig, sier
Heidi Elnæs.
Nevropsykologiske undersøkelser kan gjøres for å
kartlegge om det handler om kognitiv svikt grunnet
MS eller andre forhold.
– Hvis ikke det er funn som tilsier kognitiv svikt,
kan man se på andre områder. Glemsomhet kan
også være knyttet til stress, bekymringer, kognitiv
fatigue eller medisiner, forteller sosionomen.

Trives dårlig i åpne landskap
Elnæs og Richwood understreker at de strukturelle
arbeidsforholdene har mye å si for den enkeltes
mulighet til å stå i jobb.
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– Det er liten tvil om at det kan være vanskelig å
jobbe i åpne kontorlandskap. Er du omgitt av mye
støy, bevegelse og folk som stadig avbryter arbeidet
ditt, kan det være krevende nok selv for friske. Her
må man se på muligheten for å skjerme seg. Kan
man bruke øreklokker, sette opp en skillevegg? Det
er ikke sikkert man trenger så store grep for at
arbeidshverdagen blir bedre, mener de.
Heidi Elnæs peker på at tilknytningen til arbeidslivet
også har stor betydning.
– De fleste bedrifter i Norge er små. Hvor enkelt er
det å tilrettelegge på små arbeidsplasser rundt i
landet? Er du vikar, er det kanskje ekstra skummelt å
si at man har en kronisk sykdom. Noen er selvstendig næringsdrivende. Sykdommens utfordringer kan
være uforutsigbare, og hvis man for eksempel er
tømrer eller sanger, kan man bekymre seg om folk
vil tørre å booke deg om et halvt år hvis de vet at du
har en sykdom. Her er det ingen enkle svar på hvor
åpen man skal være, mener hun.

Tenk alternativer
Sosionomen og ergoterapeuten råder unge med MS
som fortsatt er under utdanning, til å tenke nøye
gjennom hvilke krav som stilles i ulike yrker. De
peker på at både turnusarbeid og jobber i helse- og

omsorgssektoren som krever tunge løft, kan være
særlig krevende. Det samme gjelder arbeid i barnehage og skole, der man må forholde seg til mange
barn og foreldre, mange beskjeder og uforutsette
hendelser.
– Det er viktig å tenke over hvilke muligheter
studiene leder til. Finnes det andre alternativer
innenfor de erfaringene og kompetansen man har?
Kanskje kan man bruke samme utdanning til noe
mer administrativt i kommunen? Det er stor forskjell på å ha en jobb som er fast og rigid, med lite
rom for å justere etter helsesituasjonen, og yrker der
man har eget kontor og til en viss grad kan regulere
arbeidsdagen, sier Heidi Elnæs.

Lettere for uføre å jobbe
Da uførereformen trådte i kraft i 2015, var målet at
det skulle bli lettere å kombinere uføretrygd og
arbeid. Mange uføretrygdede er i stand til å arbeide
litt, og ikke alle er like syke hele tiden. Det ble
derfor lagt til rette for at uføre kan jobbe mer i gode
perioder, samtidig som de skal kunne falle tilbake på
uføretrygden dersom helsen i perioder er dårligere.
– Mange med MS synes lovendringen er god. Hvis
man blir uføretrygdet, kan det være godt å tenke på
at hvis man blir bedre, kan man klare å jobbe litt.

REHABILITERING MED ARBEIDSRETTET FOKUS
MS-Senteret Hakadal har tilbud om tre- og fire-ukers
rehabiliteringsopphold med arbeidsrettet fokus.
Målet er å gjøre det mulig for den enkelte å beholde
eksisterende arbeid lengst mulig eller komme seg ut
i arbeid.
Arbeidsrettet rehabilitering er en tverrfaglig
tilnærming som fokuserer på den enkeltes ressurser,
utfordringer og muligheter, blant annet med:
• Informasjon og refleksjon om muligheter for
tilrettelegging på arbeidsplassen, hjemme og
i fritiden.
• Det legges til rette for et nært samarbeid med
fastlege, arbeidsgiver, NAV og eventuelt andre.
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• Vurdering av behov for nevropsykologisk
undersøkelse. En nevropsykologisk undersøkelse
er en undersøkelse av hjernefunksjoner som
oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og
problemløsning. R
 esultatene kan danne grunnlag
for innsikt i kognitive ressurser og eventuelle
utfordringer.
• Deltageren får tilbud om en skriftlig tverrfaglig
uttalelse om arbeids- og helsesituasjon. Denne
kan brukes i videre dialog med arbeidsgiver,
kolleger og NAV.
Kilde: MS-Senteret Hakadal

Åpne kontorlandskap kan være krevende nok selv for friske. Det kan være lurt å se på muligheten for å skjerme seg,
for eksempel med øreklokker eller skillevegg. (Foto: iStock)

Det er fint å opprettholde tilknytningen til arbeids
livet, være i aktivitet, få stimuli og oppleve seg
viktig, sier Heidi Elnæs.

Mange får også med seg en tverrfaglig uttalelse fra
oppholdet, som er til hjelp for videre tilknytning til
arbeidslivet og dialog med arbeidsgiver og Nav.

Hun advarer mot å gå ned i stilling frivillig dersom
man synes det er vanskelig å fungere på jobb.

– Denne uttalelsen er unik for hver pasient, og er til
særlig hjelp for å beskrive de usynlige symptomene
og hvordan de innvirker på arbeid, fritid og hjem,
sier Elnæs.

– Det er ikke riktig at man skal gå ned i stilling og
miste inntekt når helsen er årsaken, og ikke bare et
ønske om å jobbe deltid. Dette kan ha mye å si
økonomisk, sier Elnæs.
Hun peker på at mange med MS ikke har oversikt
over hva Nav kan tilby. For eksempel mener hun
mange kunne ha nytte av å snakke med fastlegen om
muligheten for å kunne få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager.
– Dette er en kjempefin ordning som innebærer at
man kan ha en sykemeldingsdag per uke til å bruke
på godkjent behandling, som fysioterapeut eller
psykolog. Det gir en mye bedre forvaltning av
sykepengerettighetene enn om man blir 20 prosent
sykemeldt for å gjennomføre slik behandling,
påpeker Elnæs.

Følges opp etter hjemkomst
Alle som har vært på rehabiliteringsopphold med
arbeidsrettet fokus, følges opp på telefon i etterkant.
Temaet i samtalene er tilpasset det man har hatt som
fokus under oppholdet, og eventuelle tiltak hjemme.

Hun viser til at det er mange offentlige instanser
som er inne i bildet for hver pasient.
– Vi ønsker å sørge for at hver enkelt har god
kontakt med fastlege, nevrolog, MS-sykepleier og
Nav. Alle disse partene spiller en rolle i tilretteleggingen enten det gjelder fysiske tiltak, medisiner eller
økonomisk støtte. Mange av de som har vært hos
oss, forteller at de har tatt i bruk anbefalte strategier
som gjør at de forener arbeid og hverdagsliv på en
bedre måte, forteller sosionom Heidi Elnæs.
Elnæs og Richwood råder personer med MS til ikke
å gi slipp på hobbyer eller tid med venner for å spare
energi til arbeidslivet.
– Hva gjør dagen meningsfull da? Kutter man ut det
man liker, kan overgangen ut av arbeidslivet bli mer
krevende. Vi ønsker å bidra til at de som etter hvert
må gi seg, får en god exit og kan avslutte arbeidslivet
med verdighet. At man fortsatt har positive ting i
livet som man kan bruke mer tid på, sier Heidi
Elnæs og Jeanette Richwood.
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Mer effektive
medisiner gjør at flere
holder ut i jobben
En utvikling på flere hold har gjort at mange
med MS kan fungere bedre i arbeidslivet.
Stine Marit Moen, overlege og FOU-leder
ved MS-Senteret Hakadal, mener
utviklingen av gode bremsemedisiner gir
grunn til optimisme.

Stine Marit Moen er overlege
og leder for forskning og
utvikling ved MS-senteret.
(Foto: Lisbeth Michelsen)

aspektene ved MS med helhetlig behandling og
oppfølging, inkludert rehabilitering med fokus
på arbeid, sier Stine Marit Moen.

Myter om arbeid og hvile
Hun mener det er en utdatert myte at arbeidsrettet
rehabilitering ved MS handler om mest mulig hvile.

Tekst: Silje Berggrav

– Nå som vi har hatt immunmodulerende behandlinger de siste 20 år, og sett framskritt av ulike slag
innen symptombehandlinger og MS-spesialisert
rehabilitering, har vi en MS-populasjon med et
bedre funksjonsnivå enn før. Samtidig er det økende
kunnskap om de mer usynlige symptomene, fatigue
og kognitive vansker, og hvilken betydning de har
for funksjon i hverdagslivet, sier Moen til MS-
rapporten.
Hun viser til at det er kommet flere studier på
effekten av bremsemedisiner på arbeidsstatus.
– Der ser man at blant pasienter som bruker høy
effektive immunmodulerende MS-behandlinger,
øker rapportert mengde arbeid og produktivitet
signifikant, forteller hun.
I en studie fra Australia kom spesielt fingolimod
(Gilenya) og natalizumab (Tysabri) godt ut.
Hos personer som ble behandlet med høyeffektive
immunmodulerende MS-behandlinger, fant man
at rapportert mengde arbeid, arbeidstilstedeværelse
og -produktivitet økte signifikant.
– Jeg tror det kan være litt tilfeldig avhengig av
studiepopulasjon og tidsperiode, men poenget er at
de mer potente behandlingene gir seg utslag i økt
deltakelse i arbeidslivet som et resultat av bedre
funksjon. Dette understreker betydningen av tidlig
effektiv behandling, samt at vi må adressere alle
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– Det er viktig med hvile, restitusjon og avkobling
ved MS, men i dag er arbeidsrelatert MS-rehabilitering noe helt annet enn bare hvile. Det jobbes aktivt
med mange komponenter avhengig av type arbeid
og hva slags symptomer som gir utfordringer
avhengig av arbeidssituasjon, sier Stine Marit Moen.
Hun viser til flere studier om ulike symptomers
betydning, spesielt fatigue og kognitive vansker, for
studiesituasjon og arbeid. Moen mener holdninger i
samfunnet, hos arbeidsgiver og kollegaer, er viktige
for å forstå spesielt de usynlige symptomene ved
MS. Overlegen peker på at tilrettelegging av ulik art
kan oppnås i ulik grad på arbeidsplasser avhengig av
type jobb som skal gjøres, hva slags plager den
enkelte person med MS har, samt type arbeidsplass.

Behovene varierer
– Et attakk i beina som går utover gange og stå
funksjon, slår forskjellig ut i jobbsituasjonen til en
som er avhengig av beina i fysisk arbeid versus en
som har skrivebordsarbeid. Har man problemer med
kognitiv fatigue, kan det ha mye å si å slippe for
eksempel åpent kontorlandskap, samt ha mulighet
til å trekke seg tilbake i pauser, påpeker Moen.
For mange vil det ha stor betydning å ha lett tilgang
til toalett og mulighet for regelmessige måltider.
– Behovene vil være forskjellige. Arbeidsplasser kan
variere veldig i både innstilling, evner og muligheter
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til å gjøre tilpasninger og tilby alternative jobb
settinger, sier Moen.
Det kan også være varierende kunnskapsnivå om
MS i hjelpeapparat og NAV. Stine Marit Moen sier
det er essensielt at ulike faggrupper med MS-
kompetanse kan bidra med å attestere behov.

Mange tøyer strikken
– For alle involverte er det viktig å sondere både
begrensninger og muligheter, noe som kan endre seg
over tid i et livsløp med MS. Generelt vet man mye
om hvor viktig deltakelse i arbeidslivet er for livs
kvalitet og helse. MS er intet unntak her. Det er
derfor avgjørende at arbeid- og studiesituasjon blir
adressert i samtale med helsepersonell. At den
enkelte får benyttet sine ressurser og arbeidsevne er
viktig både for den det gjelder og for samfunnet
vårt, presiserer overlegen.

Hun peker på at det er viktig å ta seg tid til å
fokusere på muligheter, tilrettelegging og refleksjon
rundt arbeids- og helsesituasjon slik at symptomer
og andre forhold kan adresseres før eller når det
begynner å butte – og ikke langt på overtid. Moens
erfaring er at mange tøyer strikken for langt før de
søker hjelp.
– Innsikt og kunnskap om egen MS påvirker
innstilling og fremmer mestring i ulike situasjoner,
også når det gjelder arbeid. Gode tverrfaglige
uttalelser om arbeid- og helsesituasjon, samt kontakt
med lokalt hjelpeapparat, er nøkkelingredienser.
I tillegg finnes rehabiliteringsmuligheter med
arbeidsrettet fokus slik at personer med MS kan få
tilpasset hjelp og veiledning om arbeid, sier overlege
Stine Marit Moen ved MS-senteret.

Syv av ti mener MS påvirker produktiviteten
Flere europeiske studier viser at kognitive endringer og fatigue i stor grad påvirker
arbeidsdeltakelse hos personer med MS. I én studie oppga syv av ti at produktiviteten
ble lavere.
En av de fremste forskerne innen studier på omkostningene ved MS er Gisela Kobelt. Sammen med
medarbeidere har hun gjennomført flere studier på
den såkalte «byrden ved MS». I en av studiene ble
over 16 000 personer med MS i 16 europeiske land
spurt om sykdommen deres, livskvalitet, arbeids
status, bruk av helsetjenester og bruk av formelle og
uformelle omsorgstjenester. Resultatene viste at når
sykdommen utvikler seg og blir mer alvorlig, øker
kostnadene mens livskvaliteten går ned. I flere land
utgjør uformelle omsorgstjenester en stor andel av
den hjelpen man mottar.

Flere menn i arbeid
I en studie fra 2017 av Kobelt rapporterte en stor
andel av deltagerne om fatigue og kognitive vansker,

og 70 prosent oppga at sykdommen hadde konsekvenser for egen produktivitet. I den seneste studien
fra 2019 fant hun at så mange som én av fire deltakere med EDSS 0-1 (ikke redusert fysisk funksjon)
med gjennomsnittsalder på 43 år ikke jobbet,
og flere hadde allerede fått uførepensjon.
Andre faktorer enn det fysiske har betydning, og
ulike forhold og tjenester kan være forskjellige fra
land til land. I denne studien var det mer sannsynlig
at pasienter fra Sverige og Sveits jobbet, mens det var
lavere sannsynlighet for jobbdeltakelse for studie
deltakere fra for eksempel Spania. Forskerne fant at
også andre sosioøkonomiske forhold spilte en rolle,
blant annet var det økt sannsynlighet for at menn
og de med høyere utdanning var i arbeid.
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– Jeg klarer ikke synes synd på meg selv. Klarer ikke være negativ. Jeg tror den innstillingen gjør at jeg mestrer MS-en bedre.
Men jeg ser nå at jeg kanskje må ta mer hensyn til meg selv, sier Stig Even Olsen (35). (Foto: Lisbeth Michelsen)

– Har aldri blitt spurt om
jeg trenger tilrettelegging
– Jeg har ikke lyst vise svakhet. Jeg må nok innrømme det.
Tankegangen er at jeg må gjøre det beste ut av det.
Tekst: Silje Berggrav

Stig Even Olsen (35) fra Stavanger jobber som miljø
arbeider på en barnevernsinstitusjon. Han er et
typisk eksempel på at mange med MS strekker seg
ekstra langt for at sykdommen ikke skal gå ut over
arbeidsdeltagelsen.
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– Jeg er en veldig positiv type. Det skal alltid være
god stemning og null stress. Jeg vil ikke legge noen
demper på omgivelsene. Jeg har aldri hatt noe
MS-relatert sykefravær, men går på jobb selv om jeg
er syk.
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For Stig Even som for mange andre med MS, er det
fatiguen som er det verste. I jobben er det mye
turnusarbeid.
– Det kan være trøttende, spesielt når jeg jobber fra
kveld til dag. Jeg sitter aldri i ro på jobb. Det er ikke
mye tid til å slappe av. Jeg har slitt meg utrolig mye
ut på jobben, og ikke tatt så mye hensyn til meg selv,
forteller 35-åringen.

– Folk forstår ikke fatigue
Det hjelper ikke på situasjonen at han har det mer
enn travelt på hjemmebane, med tre små barn,
to hunder og en kone som også jobber turnus. Stig
Even har jobbet for arbeidsgiveren i ni år, men det
har aldri vært noe tema at han har en kronisk
sykdom.
– De vet at jeg har MS, men har aldri spurt om jeg
trenger tilrettelegging. Når folk tenker på MS,
tenker de på en rullestol. Fatigue er det ingen som
har peiling på. Det er utrolig vanskelig for folk
rundt meg å forstå at jeg er sliten.
Miljøarbeideren er i ferd med å avslutte fire ukers
rehabiliteringsopphold på MS-senteret, og sier han
har fått noen tankevekkere underveis.
– Jeg føler at jeg forstår MS-en og fatiguen bedre nå.
Jeg har akseptert at jeg må ta noen grep for å håndtere fatiguen. Jeg har lært meg å sette ting i system,
ta mer hensyn til meg selv og til kroppen. Spesielt
det med søvn, kosthold og fysisk aktivitet er viktig.
Dette er ting jeg har valgt bort for å få tid til andre
ting, forteller 35-åringen.

Bedre av trening
Ett av rådene Stig Even har fått på MS-senteret, er
å søke fastlegen om en behandlingsdag i uka.
– Det ville være til stor hjelp om jeg fikk en dag
hvor jeg hadde fri til å trene eller gå til fysioterapi.
En periode jeg trente mye, fikk jeg en ny glød. Livet
ble nesten normalt.

Men det er ikke alltid like lett å finne tid til i
hverdagen, sier Stig Even.
I tillegg har han fått råd fra sosionomen ved
MS-senteret om å ta en prat med sjefen.
– Jeg vet ikke hva de kan tilrettelegge med, men
kanskje kan de rokke litt på turnusen. Det blir løye
å ta en samtale med dem. Jeg stortrives i jobben
min, og har ikke ønske om noen kontorjobb.
Det kommer aldri til å skje.

VIKTIG Å VITE OM AAP
• Dersom du på grunn av MS har behov for
rehabilitering eller omskolering for å få et arbeid
du kan utføre, kan du ha rett på tiltak fra Nav.
Tiltakene kan både gjelde om du trenger bistand
for å fortsette i det arbeidet du har, eller om et
annet arbeid vil være mer passende for deg.
• Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg
inntekt i en overgangsperiode, og er den
viktigste formen for økonomisk støtte i forbindelse med at du gjennomgår et arbeidsavklaringstiltak. Tiltaket kan dreie seg om medisinsk
avklaring, kurs, utprøving av arbeid eller skolegang.
• For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være
redusert med minst 50 prosent. AAP er ingen
automatisk ytelse, men det må søkes om. Den
maksimale stønadsperioden er nå kortet ned til
tre år, mens den tidligere var fire år.
• Arbeidsavklaringspenger beregnes etter den
inntekten du hadde kalenderåret før din inntektsevne ble nedsatt med minst halvparten. Eller
etter gjennomsnittet av inntekten din de siste tre
årene. Nav skal legge til grunn det av alternativene som gir høyest inntektsgrunnlag.
• Det beregnes ikke arbeidsavklaringspenger av
inntekter som overstiger 6 G. Arbeidsavklaringspengene vil utgjøre 66 prosent av inntektsgrunnlaget.
• Har du ikke hatt inntekt, er du allikevel garantert
å få arbeidsavklaringspenger som tilsvarer 2 G.
(Kilde: www.ms.no)
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Prisen på MS
Studier viser at hvis alle med MS jobbet ett
år lenger i sin livskarriere, ville samfunnet
spart inn 180 millioner kroner årlig.
Dette kom frem i en studie ledet av forsker Bjørn
Svendsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.
Svendsen fant at halvparten av deltakerne i studien
hadde pensjonert seg som følge av sykdommen,
mens de som fremdeles var i arbeid, jobbet omlag
50 prosent mindre enn landssnittet.
Det meste av sykdomskostnaden dekkes av stor
samfunnet gjennom beskatning, likevel gjenstår det
en del som må dekkes utelukkende av pasientene og
familiene deres. Det kan ha en betydelig innvirkning
på familieøkonomien. I en oppfølgingsstudie ble
922 MS-pasienter i Hordaland spurt i spørreskjema
om hvilke helsetjenester de hadde benyttet seg av på
grunn av sin MS og hva de hadde betalt for det.
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De ble også spurte også om inntekt, uføreprosent
og mottatt økonomisk støtte.
Kostnaden som sykdommen hadde påført pasientene
og deres familier var betydelig, i gjennomsnitt
96.000 per år i 2013-2014. Den indirekte kostnaden, i form av inntektsbortfall, utgjorde hoveddelen.
Direkte økonomiske kostnader går særlig på kostnader til ombygging og tilpasning av bolig.
I tillegg til at sykdommen gjør det vanskelig å delta
i lønnet arbeid, blir noen ute av stand til å gjøre
annet hverdagslig arbeid, som for eksempel å
rengjøre hjemmet og ta vare på barn. Det påvirker
livskvaliteten, og de syke blir avhengig av hjelp
utenfra. Slik blir sykdommen dyrere både målt i
økte kostnader og i form av redusert livskvalitet for
den syke og pårørende.

Svendsen et al. The economic impact of multiple
sclerosis to the patients and their families in Norway.
The European Journal of Health Economics (2018)
19:1243–1257
Svendsen et al., The cost of multiple sclerosis in
Norway, The European Journal of Health Economics,
2012
RIMS, Work Foundation & the European MS Platform: A guide for Health Care Professionals to have
Conversations on Work with people with Multiple
Sclerosis.
Arbeidoghelse.no, National MS Society: MS Symptoms/
Fatigue

Personligheten
påvirker risiko
for uførhet
Om du er nevrotisk anlagt, utadvendt eller
samvittighetsfull kan avgjøre hvor godt du mestrer
å leve med MS, mener amerikanske forskere.
Det kan også påvirke om man blir i arbeid.

Lauren B. Strober er forsker ved
Kessler Foundation i USA.
(Foto: Kessler Foundation)

Tekst: Silje Berggrav

– Vi møter vellykkede «mestrere» hele tiden. Hva er
det som gjør at enkelte mennesker klarer å over
komme store omveltninger i livet, mens andre sliter
med å håndtere langt mindre alvorlige endringer?
Hvis vi kan identifisere disse positive personlighetstrekkene, kan vi kanskje stimulere og kultivere dem
hos pasienter som har et mer pessimistisk livssyn,
sier forsker Lauren B. Strober ved Kessler Foundation i USA. Hun har forsket på hvilke individuelle
faktorer som påvirker uførhet, og presenterte nylig
funn fra forskningen sin på den internasjonale
MS-kongressen ECTRIMS.

Kan forutsi mestring
Strober peker på at det kan være en kamp for mange
med MS å håndtere fysiske symptomer og kognitiv
svikt. Det er vanlig at følelsene svinger. I den
landsdekkende amerikanske studien fulgte forskerne
opp 254 personer med MS, der 68 vurderte å søke
uførhet, mens 168 ønsket å bli i arbeid.
– Både kjønn, alder og personlighet spiller en rolle.
Forstår vi hvilken rolle de ulike faktorene spiller, kan
vi bedre forutsi hvordan ulike pasienter sannsynligvis vil håndtere å leve med MS. Vi kan avdekke om
vedkommende har en aktiv mestring eller dårlig
tilpasning, sier Strober.

Kjønnsforskjeller
Grovt sett mener fagfolk at mennesker tilpasser seg
kronisk sykdom på tre ulike måter. Den ene er
problemfokuserende strategier, som handler om

å forsøke å påvirke stressfaktorer gjennom aktiv
handling – for eksempel å be om tilrettelegging på
jobb eller skaffe seg hjelpemidler. Følelsesfokuserte
strategier handler om å regulere og kontrollere
negative følelser – for eksempel å få utløp for stress
på jobben gjennom å snakke med partneren. Ifølge
Strober har kvinner og eldre personer generelt en
mer følelsesfokusert mestringsstil, mens menn og
yngre personer har en mer problemfokusert
mestringsstil.
– En tredje, og mindre gunstig mestringsstrategi
handler om fornektelse. Det kan for eksempel
handle om at man utsetter eller unngår å forholde
seg til utfordringer på jobben knyttet til at man har
MS, forteller Strober.

Personlighet påvirker
I tillegg til disse tre mestringsstrategiene så de
amerikanske forskerne på det som blir kalt de fem
store personlighetstrekkene: åpenhet for nye erfaringer, samvittighetsfullhet, utadvendthet, å være
forståelsesfull, og nevrotisisme. I studien fant de at
personer med MS som skåret høyt på åpenhet,
samvittighetsfullhet og utadvendthet i større grad så
på sykdommen som en utfordring, og hadde bedre
mestringsressurser. Personer som har høy åpenhet
for erfaring er nysgjerrige, kreative, ikke-tradisjonelle, og har mange interesser. De er bedre på å se på
sykdommen fra ulike perspektiver, endre tenke
måten knyttet til å leve med sykdom og finne
løsninger på utfordringer.
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Personer som skårer høyt på samvittighetsfullhet er
ofte organiserte, hardtarbeidende og utholdende.
Dette kan de bruke til å ta en aktiv tilnærming til
sykdommen og finne gode løsninger. Personer som
skårer høyt på utadvendthet, er ofte bedre på å tenke
positivt og søke støtte i omgivelsene.
Strober understreker at det å bli i arbeid henger
sammen med en rekke faktorer, der EDSS-skår
(funksjonsnivå) og evne til å prosessere informasjon
særlig hadde betydning.
– Av personlighetstrekkene fant vi sterkest sammenheng med det å være utholdende, som er knyttet til
samvittighetsfullhet, og utadvendthet sa hun.

Nevrotiske sliter mer
På motsatt side har personer med høyere nevrotisk
nivå en tendens til å være mer bekymret, stresset, ha
flere fysiske symptomer og se MS-en som en trussel.
MS-pasienter som var mer nevrotiske, hadde en
høyere tendens til å ikke forholde seg til sykdommen, ha negative følelser, problemer med å omstille
seg og endre tankemønsteret.

– Vi har tradisjonelt hatt mest fokus på negative
håndteringsmekanismer, og ikke sett så mye på den
positive psykologien – hvilke pasienter klarer seg
fint, og hvorfor? Vi kan ikke nødvendigvis fjerne
pasientenes stressfaktorer eller symptomer. Men vi
ser at MS-pasienters mestringsevne påvirkes mer av
innstilling enn av realitetene. Hvis du tror du får til
noe, og hvis du ikke tror du får til noe, har du ofte
rett, sier Strober.

Motstandskraft kan trenes opp
På kongressen viste hun til studier på et trenings
program som hadde som mål å øke mestringsevnen
og motstandskraften hos personer med MS.
Programmet hadde ulike tema knyttet til blant
annet mindfulness, aksept av sykdommen, bruk av
sosiale nettverk og oppmuntring til hyggelige
aktiviteter.
– Resultatene viser at pasientene ble bedre på
problemløsning og å selv stimulere positive følelser,
og de opplevde umiddelbare forbedringer knyttet til
depresjon, mental og fysisk helse. På sikt opplevde
de økt motstandskraft og mindre stress gjennom
bruk av mestringsstrategier, forteller Strober.

Depresjon kan gi dårligere balanse
Balanseproblemer er vanlig blant personer
med MS, det samme er depresjon. Nå har
forskere funnet at depresjon kan gi økt
risiko for fall hos personer med MS.
– Høy selvtillit knyttet til egen balanse kan bidra til
at man får til balanseøvelser uavhengig av fysiske
evner. Motsatt kan depresjon og lav selvtillit bidra til
høyere risiko for fall, sa forskeren Zuhal Aasiyanik
da hun la fram resultatene fra en tyrkisk studie.
At mental helse påvirker fysisk helse, er ikke nytt.
Men sammenhengen mellom depresjon og balanse
har frem til nå i liten grad vært utforsket blant
personer med MS. Studien, som ble presentert på
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den internasjonale MS-kongressen ECTRIMS,
inkluderte 75 personer med MS. 69 prosent var
kvinner, og gjennomsnittsalderen var drøyt 38 år.
Deltagerne hadde en gjennomsnittlig EDSS-skår
på 3,0, som regnes som relativt liten funksjons
nedsettelse. Drøyt halvparten oppfylte kriteriene
for depresjon.
Forskerne fant en sterk sammenheng mellom
depresjon og lavere skår på balanseøvelser.
– Rehabilitering med sikte på å forbedre balansen
kan forhindres av depresjon. Derfor er det viktig at
depresjon kartlegges og behandles hos personer
med MS, sa Aasiyanik.

Trine Fleiner har vært vant til å spille med de brikkene hun har fått utdelt. – Jeg har aldri bedt om tilrettelegging på jobben.
Jeg vil ikke være til bry Men jeg har nok vært litt for samvittighetsfull. (Foto: Lisbeth Michelsen)

– Jeg sitter ikke og kjenner
på om jeg har det vondt
– Jeg er et sånt menneske som «skal bare».
Jeg lytter ikke til kroppen min. Jeg sitter
ikke og kjenner etter om jeg har det vondt,
sier Trine Fleiner.
Tekst: Silje Berggrav

47-åringen fra Skjeen er hundre prosent ufør, men
har de siste årene likevel jobbet bortimot fulltid som
ekstrahjelp i en butikk for hobby- og håndarbeidsprodukter.

– Jeg er en kreativ sjel, er glad i å lage ting. Jeg
strikker, støper lys og holder på. I alle år har jeg
egentlig fortrengt at jeg har MS, forteller Trine.
Hun kjenner seg igjen i at samvittighetsfullhet er
et trekk hos mange med MS.
– Når folk er syke, er jeg en som stiller opp. Jeg er
nok et veldig ja-menneske. Jeg hjelper andre før jeg
tar hensyn til meg selv, sier hun.
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I lengden er det kanskje ikke så lurt å sette seg selv
i siste rekke, erkjenner Trine Fleiner. Rehabiliteringsoppholdet på MS-senteret har fått henne til å tenke
over om hun bør be om endringer i arbeids
situasjonen. Selv om hun trives i jobben, kjenner
hun på kroppen at den er fysisk krevende.
– Jeg står i kassa alle timene jeg jobber. Det er bare
en halvtime jeg sitter ned i løpet av arbeidsdagen.
Jeg har savna bare å ha en krakk. Jeg har aldri bedt
om tilrettelegging, jeg har ikke tenkt på det. Jeg vil
ikke være til bry, sier hun.
Butikken ligger i et kjøpesenter med mange inntrykk, lys og lyd.
– Jeg blir sliten og ukonsentrert. Noen ganger må
jeg lete etter ord. Jeg kan bli svimmel og få hode
pine. Men jeg har bestandig vært en sånn person
som tenker at det går over.
Arbeidsmiljøet beskriver hun som «ikke akkurat
topp».
– Energien får jeg fra å prate med kundene. Det gir
mye mestring hvis kunden er fornøyd. Noen ganger
kommer de tilbake og spør etter meg. Det er viktig
å føle at du bidrar. Å føle seg litt betydningsfull.
Å jobbe med mestringsstrategier og problemløsning
er viktige elementer i rehabiliteringsoppholdet ved

Referanser:
Strober et al: Unemployment in multiple sclerosis: the
contribution of personality and disease. Mult Scler.
2012 May;18(5):647-53.
Pakenham et al.: Pilot evaluation of a resilience
training program for people with multiple sclerosis.
Rehabil Psychol. 2018 Feb;63(1):29-42. doi: 10.1037/
rep0000167. Epub 2017 Nov 20.
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MS-senteret. I Hakadal har 47-åringen fått flere nye
erkjennelser av hvordan hun kan få det bedre både
på jobb og i fritiden.

Kostholdet påvirker
– Jeg skjønner at jeg må legge om livsstilen, tenke
mer på fysisk trening og kosthold. Jeg merker stor
forskjell på energien når jeg spiser regelmessig fire
ganger om dagen, og ikke spiser all den drittmaten
som jeg gjorde før jeg kom hit. Ofte orka jeg ikke
lage middag, tok meg bare en kald pølse eller en
skolebolle. Det er jo ikke bra. Energien har vært mye
bedre her. Jeg blir ikke så fysen på sjokolade og
søtsaker når jeg holder blodsukkeret jevnt hele tiden,
forteller Trine.
Etter anbefalinger fra både fagfolk og andre deltagere
på MS-senteret har hun bestemt seg for å ta noen
grep.
– Jeg gruer meg, men jeg ser at jeg må gjøre noen
endringer. Jeg begynte i dag med å sende en melding
til sjefen. Jeg sa at jeg må jobbe mindre, det holder
med to dager i uka.
– Jeg burde kanskje også spørre om mer pause. En
ekstra time-out på 15 minutter hadde vært godt.
Det er på tide at jeg begynner å ta mer hensyn til
meg selv.

Alschuler et al.: Promoting resilience in individuals
aging with multiple sclerosis: Results from a pilot
randomized controlled trial. Rehabil Psychol. 2018
Aug;63(3):338-348. doi: 10.1037/rep0000223.
Epub 2018 Jul 19.
Aalghwiri et al.: Depression is a predictor for balance
in people with multiple sclerosis. Mult Scler Relat
Disord. 2018 Aug;24:28-31. doi: 10.1016/j.
msard.2018.05.013. Epub 2018 May 26.

Øivind Torkildsen (t.v.) og Lars
Bø leder RAM-MS-studien. De
oppfordrer pasienter som er
interesserte til å bli henvist.
(Foto: Olav Førde)

Nytt om stamcellestudien

Foreløpige resultater
viser god effekt
38 pasienter har så langt fått plass i den norske stamcellestudien. Resultatene fra
pilotstudien ble presentert tidligere i år. – Disse resultatene gir oss en god pekepinn,
sier professor Øivind Torkildsen.
Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

Torkildsen har ledet pilotstudien til stamcelle
studien, som har fått navnet RAM-MS. RAM-MS
har som formål å undersøke om det er forskjell i
behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom
autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) og de
beste godkjente MS-medikamentene.

på MR, ingen attakker og ingen forverring i EDSSskår.

Pilotstudien har gjennomgått alle stamcellepasientene
ved Haukeland universitetssjukehus frem til RAMMS startet opp.

Det er ingen resultater fra RAM-MS enda, men
resultatene fra pilotstudien gjør Torkildsen veldig
optimistisk på resultatene fra RAM-MS.

Totalt fikk 27 kvinner og tre menn behandlingen.
Pasientene var henvist til Haukeland fra hele landet.
Dette var pasienter med en aggressiv, attakkpreget
MS.

Flere sammenligningsmedisiner
Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i
RAM-MS. Universitetssykehus i Sverige, Danmark
og Nederland er også med i studien. I Danmark har
de startet inklusjon av pasienter. I de andre landene
har de planlagt å starte inklusjonen om kort tid.

Under Nevrodagene i mars i år ble det lagt fram
resultater fra denne pilotstudien. Hele 82 prosent
av pasientene i studien oppnådde NEDA 3-status.
Det innebærer totalt sykdomsfrihet, ingen aktivitet

– Dette er veldig gode tall. Ved vanlige MS-
behandlinger ligger NEDA-tallene vanligvis opp mot
40-50 prosent i de beste studiene, sier Torkildsen.

Professor Lars Bø, som leder den norske delen av
RAM-MS, forteller at det til nå er inkludert totalt
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38 pasienter i studien. 37 pasienter er inkludert i
Norge, og én pasient i Danmark.
Opprinnelig var sammenligningsmedikamentet kun
Lemtrada (alemtuzumab). Grunnet sikkerhetsgranskningen av Lemtrada, ble Mavenclad
(kladribin) og Ocrevus (okrelizumab) lagt til som
sammenligningsmedisiner i studien.
Hver pasient som fyller kriteriene for å delta, vil bli
tilfeldig valgt (randomisert) til behandling enten
med stamcelletransplantasjon eller en av sammenligningsmedisinene.
– Hvilken sammenligningsmedisin som brukes,
skal velges av behandlende lege, i samråd med
pasienten. Det er en individuell vurdering. Ocrevus
vil kun være studiebehandling i de andre landene
som er med i studien, og foreløpig ikke i Norge,
opplyser Lars Bø.

– Dette ser jeg på som en styrke for studien. Vi vil få
en bred kontrollgruppe. Det er en god fordeling, sier
Torkildsen.

Stor internasjonal interesse
Lars Bø opplyser om at det også startes lignende
studier i Storbritannia, Tyskland, Italia og USA.
– Det viser at det er mange som ser behovet for en
slik studie. Vi har tett kontakt med forsknings
gruppene i de andre landene, for å få studiene så like
som mulig. Da kan vi samle resultatene i etterkant,
og det vil gi et stort datagrunnlag, avslutter Bø.
Både Torkildsen og Bø anbefaler alle pasienter som
kan være interessert i studien, og som fyller kriteriene
for å være med, til å kontakte nevrologen sin for å få
mer informasjon. Interesserte kan også lese mer om
studien på www.ram-ms.no.

Øivind Torkildsen anslår av de vil ha ca. en tredjedel
av kontrollgruppen på hver av de tre sammenligningsmedisinene når inkluderingen avsluttes.

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 universitetssykehus.
Alle pasienter som mener de fyller kriteriene og
ønsker å delta, har rett til å bli vurdert for deltakelse i studien.

HER ER KRITERIENE
1. RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
2. Attakk siste år under pågående MS-behandling,
verifisert på MR.
3. Attakket/attakkene må ha oppstått minst tre
måneder etter oppstart med immunmodulerende
medikament.
4. MR: Minst én kontrastladende lesjon eller minst
tre nye eller forstørrede T2-lesjoner.
5. Alder: 18-50 år.
6. EDSS: 0 til 5,5.
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Det er mange hensyn og avveininger som må tas når det gjelder graviditet og bruk av MS-medisiner.
MS-eksperter er enige om at behandlingen må optimaliseres før en eventuell graviditet. (Foto: pexels.com)

– Planlegg i god tid
før graviditet
Medisinvalg under graviditet kan få store konsekvenser. MS-behandling må derfor
planlegges lenge før man faktisk blir gravid, råder fagfolk.
Av Gudrun Sofie Østhassel

– Det er viktig å planlegge en eventuell graviditet
helt fra sykdommen debuterer og man starter på sin
første bremsemedisin. Selv om pasienten ikke har et
graviditetsønske der og da, vet man aldri hva fremtiden bringer. Medisinvalg kan få store konsekvenser.
Det sier overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus, Elisabeth Gulowsen Celius. Celius er med
i et nettverk av kvinnelige MS-nevrologer fra Europa
og USA. Medisinbruk og graviditet er et av temaene
de ofte diskuterer.

Hvert år får 500–550 personer i Norge en MS-
diagnose. De fleste er kvinner rundt 30 år. Bruk av
MS-medisiner og graviditet er derfor et høyaktuelt
tema for de aller fleste som får MS.
I september 2019 møttes det internasjonale kvinnenettverket i Barcelona. Der var medisinbruk og
graviditet igjen på agendaen. Det er enighet blant
nevrologene i nettverket – når det kommer til
graviditet følger man anbefalingene fra Legemiddelverket, og avviker kun i spesielle tilfeller.
Anbefalingene finner man i Felleskatalogen.
23

Kerstin Hellwig er en av
verdens ledende eksperter
på MS og graviditet.
(Foto: Leben Mit MS)

– Som hovedregel skal man følge det som står i
preparatomtalen fra Legemiddelverket for hvert
enkelt medikament. Man kan selvfølgelig avvike fra
dette i spesielle tilfeller, for eksempel i tilfeller hvor
vi ser en veldig aktiv sykdom hos mor. Men dette er
ikke noe man kan gjøre rutinemessig. Da påtar man
seg et veldig stort ansvar, sier Celius.

Advarer mot Felleskatalogen
I Felleskatalogen, som er et oppslagsverk med
retningslinjer for legemidler, skriver produsentene
bak en rekke av de vanligste MS-legemidlene at det
bør tas en pause i behandlingen hvis graviditet
oppstår eller ved ønske om graviditet. Men et offentlig informasjonssenter for legemidler advarer på sin
side mot å bruke Felleskatalogen ved behandling av
gravide med MS. «Ikke bruk Felleskatalogen for
informasjon om legemidler ved graviditet!» skriver
Relis (Regionale legemiddelinformasjonssentre) på sin
nettside. Relis er etablert for å komme med produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helse
personell, og er offentlig finansiert ved tilskudd fra
Helse- og omsorgsdepartementet. Advarselen bunner
i at det som står i Felleskatalogen baserer seg på
legemiddelprodusentens juridiske vurdering, og at det
ikke foreligger studier på eventuelle skadevirkninger.
Celius understreker at det er viktig å involvere
pasienten og informere om risikoen dersom man
avviker fra det som står i Felleskatalogen. Det er
viktig at pasientene er informerte om hva som skjer
og hvorfor man avviker fra retningslinjene til
medikamentet.
– I Norge er det en holdning blant enkelte nevrologer
at man avviker fra Felleskatalogen som en standard,
uten å informere pasienten om hva som skjer. Dette
er en uting, mener Celius.
Hun trekker spesielt fram MabThera (rituximab)
som et eksempel på dette. I Felleskatalogen står det
at fertile kvinner skal bruke sikkert prevensjons
middel under og opptil tolv måneder etter avsluttet
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Elisabeth Gulowsen Celius, overlege og professor
ved OUS, er engasjert i et internasjonalt nettverk
av kvinnelige nevrologer som arbeider mye med
graviditet og bruk av MS-medisiner. (Foto: UiO)

behandling. På flere norske sykehus praktiserer man
tre måneder som en standard.
– Rituximab gjør en langvarig endring av immunsystemet til mor. Hvorvidt det påvirker utviklingen
av immunsystemet til fosteret, vet vi ikke. Om det
betyr noe på sikt, vet vi heller ikke. Siden dette er så
usikkert er det viktig med en forsiktig holdning, og
det er behov for å følge opp de barna som blir født.
Min erfaring er at det er få mødre som vil ta sjanser
med babyene sine, dersom de er informert om
denne uvitenheten og eventuelle risikoen, sier hun.
Hun peker på at legene ikke kan gjøre egne vurderinger og presentere disse til pasientene som trygge.
– Det er ikke etisk riktig. Hvis vi avviker fra rådene i
Felleskatalogen, skal pasienten informeres, og lege
og pasient må ha en åpen og ærlig samtale om
risikoen som kan oppstå. Dette er potente behandlinger, og vi vet ikke alltid helt sikkert hvilke konsekvenser det kan få, poengterer overlegen.

Planlegg godt
Hun understreker viktigheten av å ha en åpen
samtale mellom pasient og nevrolog hvor man
planlegger tiden frem mot graviditet. Det er viktig
å tenke nøye over hvilken medisin man starter på,
og vurdere om man skal legge om behandlingen når
sykdommen er fredelig.
Ved enkelte behandlinger, som Lemtrada og
Mavenclad, vil kvinnene med god planlegging være
ferdigbehandlet før en graviditet, og man slipper
unna dilemmaet om man skal behandle gjennom
graviditeten eller ikke.
– Jeg synes det er viktig å tenke at absolutt alle
kvinner i fertil alder kan få et barneønske og bli
gravide. Derfor er det viktig å ha dette perspektivet
med i valg av behandling til alle i denne gruppen.
Ikke alle graviditeter kan planlegges, men det å
snakke om graviditet og ta det med inn i behand-

lingsvalg til absolutt alle kvinner i fertil alder
er mulig, mener Elisabeth Celius.

Vanskelig å forske på skadevirkninger
Fordi det ikke er etisk riktig å utføre kontrollerte
studier som involverer gravide kvinner, finnes
det i dag svært lite forskning og kunnskap om
hvordan MS-medikamenter kan påvirke foster
ved svangerskap. Likevel er det noen legemidler
som har vist seg som trygge for gravide. Dette er
fordi et større antall pasienter har blitt gravide,
og at det er gjennomført store registerstudier.
Copaxone/Copemyl og interferonene er godkjente til bruk i graviditet.
Ved de andre legemidlene er det ulike anbefalinger
for karantene og eventuell utvask før man blir
gravid. Celius anbefaler pasienter å diskutere
dette med nevrologen sin.
– Vi vet jo at uhell skjer, selv om man ikke
planlegger. Det er kun noen få legemidler hvor
vi anbefaler abort dersom man blir gravid mens
man står på det. I de fleste tilfeller er det bare
viktig med en ekstra tett oppfølging i graviditeten, sier hun.
Celius får støtte fra dr. Kerstin Hellwig, seniorrådgiver i nevrologi ved det tyske Ruhr-
universitetet i Bochum, og en av verdens ledende
eksperter på MS og graviditet. Hellwig mener
også at de gjeldende retningslinjene og produsentenes produktomtale er det som skal ligge til
grunn som hovedregel når det kommer til bruk
av MS-medisiner og graviditet.

Ny studie viser at kvinner med MS føder flere barn, i motsetning
til en nedgang i den generelle befolkningen. (Foto: unsplash.com)

Kvinner med
MS føder
flere barn
Kvinner føder generelt færre og færre barn. I følge
Statistisk sentralbyrå (SSB) føder en norsk kvinne
1,62 barn. Fruktbarhetstallet har gått ned hvert år
siden 2009, og dette er det laveste som er målt i
Norge noen gang. Antallet barn pr. kvinne i USA
viser også den samme tendensen.
En amerikansk studie publisert i 2018 viser at
blant kvinner med MS i USA er dette tallet
motsatt. Det ble observert en økning i antall barn
pr. kvinne med MS, i kontrast til en nedgang i den
generelle befolkningen.
Studien hevder at denne økningen i antall fødte
barn for kvinner med MS gjenspeiler en endring i
oppfatningen rundt graviditet for denne pasientgruppen. De siste 20 årene har det vært en endring
i hvordan man ser på graviditet, og flere studier
underbygger at det ikke er en større risiko å få barn
for MS-mødre enn for friske kvinner.

I enkelte tilfeller kan man avvike fra dette, men
ikke som hovedregel.

Studien viser også at førstegangsfødende MS-
mødre er litt eldre enn den generelle befolkningen.

– Jeg anser Copaxone/Copemyl, interferoner og
i noen grad natalizumab (Tysabri) som trygt
under graviditet, sier Hellwig til MS-rapporten.

Referanse:
Houtchens et al. Pregnancy rates and outcomes in
women with and without MS in the United States
Neurology® 2018;00:e1-e11.
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Forsker Johanna
Balslev Andersen.
(Foto: Privat)

– Gravide med MS
trenger ikke bekymre seg
Verken graviditet eller fødsel hos mødre med MS medfører
mer risiko enn hos friske mødre, viser ny studie.
Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

MS-diagnosen blir oftest gitt til kvinner i fruktbar
alder. Sykdommen har derfor stor betydning for
graviditet og amming. De nyeste immunmodulerende
behandlingene har vist svært god effekt på attakkvis
MS, men man har også sett eksempler på at
sykdommen blusser opp igjen dersom behandlingen
avsluttes.
Forsker Johanna Balslev Andersen fra Danmark
undersøker om det er risikabelt å få barn dersom
man har MS. De første resultatene ble presentert på
ECTRIMS i september. Hun jobber med en artikkel
som skal publiseres snart.
Resultatene hennes viser at verken graviditet eller
fødsel er noe man i utgangspunktet må være mer
bekymret for, kun fordi man har en MS-diagnose.

Planlegger videre forskning
– Vi har nesten ikke funnet noen forskjeller når vi
har sammenlignet fødsler hos MS-mødre med
kontrollgruppen. Det er ingen risikomessig forskjell.
Det eneste er at det er en høyere forekomst av
planlagte keisersnitt blant MS-mødrene. Dette
henger sannsynligvis sammen med at man passer litt
ekstra på disse kvinnene, og derfor avtaler en dato
for keisersnitt slik at man er sikker på å unngå
eventuelle komplikasjoner, tror Balslev Andersen.
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Tidligere studier har funnet at sykdomsaktiviteten
reduseres under graviditet, særlig i løpet av tredje
trimester. Det er litt økt risiko for attakk de første
tre månedene etter fødselen. Særlig kvinner med
aktiv sykdom før graviditeten har økt risiko for
attakker etter fødselen. Man antar at graviditet
samlet sett ikke påvirker prognosen på sykdommen
nevneverdig.
Balslev Andersen ønsker å undersøke dette nærmere
ved hjelp av danske kvalitetsregistre.
– Vi skal undersøke videre hvorvidt en eller flere
graviditeter påvirker sykdommens utvikling, i
forhold til hvor hurtig den utvikler seg og hvor
mange handikap man opplever over årene, sier
Balslev Andersen.
Hun ønsker også å se nærmere på MS-medisiner
og graviditet. Hvilke potensielle påvirkninger har
disse medisinene på barnet like etter fødselen og
flere år senere?
– Vi ønsker å undersøke om det er noen sammenheng mellom den type medisin som mor får
gjennom svangerskapet, antallet infeksjoner babyene
opplever, og hvordan de generelt klarer seg i løpet
av de første leveår, opplyser Balslev Andersen.

MS OG GRAVIDITET

Felleskatalogen er for streng når
det gjelder bruk av MS-medisiner
og graviditet, mener Trygve Holmøy.
(Foto: Shutterstock)

– Felleskatalogen
er overdrevet streng
Kvinner har krav på at også deres helse tas på alvor,
mener overlege.
Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– «Ikke bruk Felleskatalogen for informasjon om
legemidler ved graviditet!» er nesten litt for sterkt.
Men det er bra at Relis viser at man kan tenke
utenfor boksen i enkelte tilfeller, mener Trygve
Holmøy, overlege og professor ved Akershus
Universitetssykehus.
Han er positiv til advarselen fra Relis.
– Jeg tror mange kvinner har fått mye feilinformasjon av oss fordi vi holder oss bokstavtro til det som
står i Felleskatalogen. Det som står om graviditet og
medisinbruk er ikke bare fundert på medisin, det er
også fundert på juss. Mye av det som står her er
overdrevet strengt i forhold til vanlig biologisk og
medisinsk kunnskap. Det legger ensidig vekt på at
fosteret ikke skal eksponeres for noe som kanskje
kan være skadelig. Men kvinnen har også krav på
at hennes helse tas på alvor, påpeker overlegen.
Trygve Holmøy opplyser om at Felleskatalogen
åpner for å bruke interferonene, glatirameracetat
(Copemyl og Copaxone), Tecfidera og Tysabri under
graviditet. Flere preparater, som Mavenclad, rituximab, Ocrevus og Lemtrada gir langvarig beskyttelse
mot MS etter at preparatene er ute av kroppen
til mor.

– Lemtrada, Tysabri og rituximab transporteres
heller ikke over til fosteret i første del av graviditeten. Ved Lemtrada er det viktig å følge utvikling av
tyroideasykdom nøye hos mor. Tysabri kan gis med
lengre intervaller mellom infusjonene. Det ser ut til
å ha god effekt på MS-sykdommen og gir mindre
risiko for å påvirke fosteret. Det er særlig Aubagio og
Gilenya som er problematiske, og som bør unngås
av kvinner som kan tenkes å bli gravide, sier han.
Men Holmøy er enig med sin kollega Elisabeth
Celius når det kommer til å planlegge behandlingen
for kvinner i fertil alder.
– Det viktigste er at MS-behandlingen er optimalisert før en eventuell graviditet. Det betyr egentlig at
alle fertile kvinner skal ha en behandling som er
forenelig med å bli gravid, som beskytter dem mot
sykdommen før og under en graviditet, sier Trygve
Holmøy.
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Klaus Høm er leder for den danske Sclerose
foreningen. (Foto: Scleroseforeningen)

Blandede danske
erfaringer med
cannabis på resept
En dansk forsøksordning med cannabis på resept tyder på svært
blandede erfaringer. Samtidig melder norske M
 S-leger om økt
interesse fra egne pasienter.
Tekst: Silje Berggrav

– En stor dag for mange danske pasienter, og et stort
skritt i dansk politikk, uttalte leder for den danske
Scleroseforeningen, Klaus Høm, da den danske
regjeringen vedtok å igangsette en fireårig forsøksordning med medisinsk cannabis til en avgrenset
pasientgruppe. I tillegg til MS-pasienter med
smerter og spasmer inkluderer den pasienter med
kreft og ryggmargsskade.
Avtalen innebærer at danske pasienter som tidligere
har vært i behandling med relevante, godkjente
legemidler, kan få utskrevet resept på cannabis.
Ordningen trådte i kraft i januar 2018. Foreløpige
rapporter tyder på at man fortsatt er langt fra å
kunne si om det virker – og at det er mange hindre
i veien for danske MS-pasienter som ønsker å prøve
cannabis-medisin.

Hver fjerde har prøvd cannabis
En fersk undersøkelse blant tusen av Scleroseforeningens medlemmer viser at antallet dansker med
MS som bruker cannabis som medisin, har økt
betydelig de siste årene. Men bare bare et lite fåtall
foreskrives cannabis gjennom prøveordningen.
I studien svarer hver fjerde MS-pasient at de enten
bruker eller har brukt cannabis som medisin.
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Men selv om det store flertallet av respondentene
(71 prosent) mener at cannabis bare bør foreskrives
av en lege, hadde bare syv av de tusen deltagerne i
studien fått cannabis på resept. Det tilsvarer omtrent
112 personer av de mer enn 16.000 dansker som
lever med MS.
– Det er svært frustrerende at så mange mennesker
med MS fortsatt må kriminalisere seg på det svarte
markedet. Det er rett og slett ikke bra nok,
kommenterer Klaus Høm i Scleroseforeningen.

Mange har lav effekt av medisiner
Scleroseforeningen har lenge jobbet aktivt for
legalisering av cannabis som medisin, blant annet
ved å samle og videreformidle ny forskning på feltet
til politikerne.
– Mange erfaringer viser at cannabis kan ha en god,
lindrende effekt på symptomer ved MS, særlig
smerter og spasmer, og dermed i stor grad fremme
livskvaliteten for mennesker som er invalidisert av
symptomer som konvensjonell medisin i deres
tilfelle ikke kan lindre, sier Klaus Høm til MS-
rapporten.

Hver fjerde danske MS-pasient sier at de har prøvd eller ønsker å prøve cannabis som medisin. (Foto: iStock)

Scleroseforeningen har beregnet at minst 2500
dansker med MS lider av sterke smerter eller
spasmer uten å oppleve bedring av vanlige medisiner.

Flere hindre
Ifølge den danske studien er kostnaden det største
hinderet for deltakelse i forsøksordningen. Prisen på
medisinske cannabisprodukter ligger på 2000-6000
danske kroner i måneden også etter at en tilskuddsavtale trådte i kraft i fjor. Et annet hinder er at leger
som foreskriver behandling med cannabis, anbefales
å utstede kjøreforbud i hele behandlingsperioden.
– Undersøkelsen viser også at mange leger har
motstand mot å skrive ut cannabis. Skal forsøks
ordningen virke etter hensikten og nå ut til pasientene, men også rekke å gi oss kunnskap om effekten av
de cannabisproduktene som omfattes av ordningen,
så må noe gjøres raskt. Vi er allerede halvveis i
forsøksordningen, påpeker Klaus Høm i Scleroseforeningen.

Ulike erfaringer
Samtidig melder danske leger om blandede erfaringer med bruken av cannabis.

– Det er et fåtall av pasientene som har stor glede
av det, og de fleste av dem vi starter behandling med,
velger å avslutte behandlingen, sa overlege Gitte
Handberg ved Smertecenter Syd på Odense
Universitetshospital til Danmarks Radio tidligere i år.
På den private smerteklinikken i København, Clinic
Horsted, er observasjonene det motsatte.
– Jeg har svært god erfaring med medisinsk cannabis.
Pasientene er fornøyde med behandlingen, og
opplever at den har god effekt mot smerter, uttalte
spesiallege ved klinikken, Tina Horsted, til DR.
Danske fagfolk mener de blandede erfaringene kan
skyldes at pasientene har ulike sykdomsforløp, at
effekten registreres på ulik måte, og at det spiller en
stor rolle om legen presenterer legemiddelet på en
positiv eller negativ måte.
– Vi skulle ønske at det ble gjennomført noen
skikkelige studier på linje med andre legemidler,
hvor man gir noen pasienter det riktige produktet
og noen får placebo, sier Tue Flindt Müller, leder for
Lægeforeningens Lægemiddeludvalg til DR.
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Den medisinske bruken av cannabis er beskjeden til tross for at myndighetene har forsøkt å gjøre den enklere for både
pasienter og leger. (Foto: Bedrocan)

Norske MS-pasienter
kan søke om
cannabis på resept
Også i Norge åpner regelverket for at MSpasienter kan få cannabis til medisinsk bruk
– men kun som en nødløsning.
Tekst: Silje Berggrav

– Cannabis er ikke et medisinsk risikabelt stoff.
Hovedproblemet er at effekten er begrenset, sier
Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver i
Legemiddelverket.
Cannabis kan brukes i behandling av norske pasienter, men det har vært lite kjent at det finnes en
åpning i regelverket. Helsedirektoratet gikk derfor i
2016 sammen med Statens legemiddelverk om å
lage en veiledning til norske leger som ønsker å gi
pasienter denne behandlingen. I 2018 forenklet
Helsedirektoratet søknadsprosedyren.
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Sigurd Hortemo, medisinsk rådgiver
i Statens legemiddelverk
(Foto: Statens legemiddelverk)

Legemiddelverket og Helsedirektoratet er ikke veldig
spesifikke når det gjelder hvilke pasienter som kan ha
nytte av medisinsk bruk av cannabis, men de er enige
om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha
nytte av dette som lindrende behandling når annen
behandling er forsøkt først. Det kan for eksempel
gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller med
sterke smerter, som ikke får tilstrekkelig lindring av
godkjente legemidler. Også MS-pasienter er aktuelle
kandidater for cannabis til medisinsk bruk.
– Vi mener MS-pasienter bør prøve Sativex først,
siden dette er et godkjent legemiddel. Men hvis man
har en pasient med sterke smerter som ikke har
effekt av godkjent behandling, er cannabis til
medisinsk bruk en mulighet, sier Sigurd Hortemo
i Legemiddelverket.

«Hvis man har en MS-pasient med sterke smerter som ikke har effekt
av godkjent behandling, er cannabis til medisinsk bruk en mulighet.»
Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk

Hortemo viser til en kunnskapsoppsummering fra
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction om medisinsk bruk av cannabis og cannabinioider. Evidensen for medisinsk bruk av cannabis
og cannabinoider beskrives her som moderat ved
muskelspastisitet hos pasienter med MS.
– Vi har også en moderat dokumentasjon på at
cannabis har effekt ved kroniske smerter. Men for
andre grupper er det et problem at dokumentasjonen på effekt er dårlig, sier Hortemo.
Fra november 2016 har 60–70 norske pasienter fått
medisinsk cannabis levert via norske apotek, men
Legemiddelverket har ikke oversikt over hvor mange
av disse som har MS. Hortemo opplyser at stort sett
alle søknader fra spesialister på sykehus blir godkjent
av Legemiddelverket. Behandlingen kan likevel bli
dyr for den enkelte, fra 3000 kr eller mer i måneden,
ettersom Helfo ikke refunderer utgifter til såkalt
utprøvende behandling.

Mener Sativex har flere bivirkninger
I 2012 ble Sativex offisielt godkjent som det første
cannabispreparatet her til lands. Medikamentet
inneholder lave konsentrasjoner av THC og CBD,
og har i studier vist effekt på omtrent halvparten av
de som har fått prøve det. Noen pasienter forteller
om bivirkninger som hallusinasjoner og kognitive
problemer. I fjor fikk mellom 450 og 500 norske
pasienter utskrevet Sativex.
Ifølge den danske Scleroseforeningen viser erfaringer
at mange MS-pasienter opplever større lindring fra
«naturlig» cannabis enn fra cannabis-legemidler
(som Sativex), som inneholder isolerte eller syntetiske aktivstoffer fra cannabis.
– Dette skyldes antagelig at cannabisplanten er
kompleks og sammensatt av mange aktive så vel som
passive stoffer, som har en samlet effekt. Denne
effekten oppnås ikke når de enkelte virkestoffene
isoleres, sier Klaus Høm i Scleroseforeningen.

Henter i Nederland
Holdningen til cannabis som legemiddel har endret
seg de siste årene. Tyskland, England og Irland har

gjort cannabis tilgjengelig for medisinsk bruk. Fra
før har blant andre Nederland, Sveits, Spania og flere
stater i USA åpnet for cannabis på resept.
Flere norske pasienter har skaffet seg cannabis ved å
kjøpe det illegalt eller dra til Nederland for å kjøpe
stoffet. Har man fått cannabis på resept av lege i
Nederland og hentet produktet på nederlandsk
apotek, kan man ta med cannabis for én ukes bruk
til Norge. Har man i tillegg en attest fra norsk lege
som bekrefter et medisinsk behov, kan man ta med
cannabis for én måneds bruk.
– Vi åpnet for bruk av cannabis fordi vi synes det er
urimelig at folk med alvorlig sykdom som ikke
hjelpes av vanlig medisin, skal måtte skaffe seg
stoffet illegalt eller reise fram og tilbake til Nederland for å kjøpe det der. Vi mener det er riktig å ha
en liten åpning for lovlig medisinsk bruk av cannabisplante, sier Sigurd Hortemo.
MS-forbundet har de siste årene bare hørt om to-tre
MS-pasienter som reiser til Nederland for å kjøpe
cannabis på lovlig vis. Den norske interesseorganisasjonen Foreningen for cannabismedisin opplyser at
den kjenner til MS-pasienter som ser seg nødt til å
skaffe medisinen fra det svarte markedet eller å dyrke
selv. Årsakene kan være mange, men organisasjonen
tror avslag hos fastlegen og en lavere pris er blant de
mest vanlige.

– Alle medisiner har risiko
Under den danske høringsrunden advarte den
danske legeforeningen mot forsøksordningen fordi
de mener bivirkninger og effekt ikke er undersøkt
grundig nok. De ønsker heller ikke at legene skal stå
med ansvaret for å skrive ut et medisinsk produkt
som ikke er godkjent som legemiddel.
Sigurd Hortemo i Legemiddelverket påpeker at
bivirkninger er en risiko også for andre legemidler
mot smerter og spasmer.
– Risiko for avhengighet er heller ikke noe som er
spesielt for cannabis. Det gjelder mange legemidler, og
norske leger er vant til å håndtere dette, sier Hortemo.
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Norske MS-leger mener
dokumentasjonen er for dårlig
Norske MS-leger melder om større interesse blant pasienter som ønsker å prøve cannabis
til medisinsk bruk, men er selv skeptiske til å søke.
Tekst: Silje Berggrav

– Ja, vi opplever at en del spør, mange av nysgjerrighet og noen fordi de ønsker å prøve. Mange tror
dette kan påvirke sykdomsutviklingen, og da må vi
skuffe dem med å si at det er det ingen dokumentasjon for. Noen har også fått tak i cannabis og prøvd
selv, men med høyst varierende resultater, forteller
Elisabeth Gulowsen Celius, overlege ved nevrologisk
avdeling på Ullevål universitetssykehus.
Hun lukker ikke døren for å sende en søknad
til helsemyndighetene om cannabis til medisinsk
bruk for en MS-pasient som oppfyller kriteriene
i veiledningen.
– Det kan vurderes. Erfaringsmessig er det veldig
sjelden pasienten har et smerteproblem som ikke lar
seg løse med tilgjengelige medikamenter, eller det
dreier seg om smertefulle spasmer hvor Sativex
allerede er tilgjengelig for MS-pasienter, sier Celius.
Hun mener det ikke er god nok dokumentasjon
på nytten av cannabis ved MS-smerter.
– Hvis man skal avklare nytten, må dette gjøres som
en kontrollert studie – og en slik studie ville vært
svært nyttig. En forsøksordning, som i Danmark,
gir ingen systematisk oversikt og kan ikke brukes
som dokumentasjon – til det trengs en kontrollert
studie, understreker Elisabeth Celius.

God erfaring med Sativex
Også Øivind Grytten Torkildsen, nevrolog ved
Haukeland universitetssjukehus, har inntrykk av at
det er flere som etterspør cannabis til medisinsk
bruk nå enn tidligere.
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– Det har nok sammenheng med at det generelt er
mer interesse for legalisering i media og internasjonalt. I utgangspunktet er det en svært liten pasientgruppe denne typen behandling vil kunne være
aktuell for. Vi forskriver allerede Sativex til pasienter
med spastisitet. Erfaringene mine med denne
behandlingen er svært god, og jeg synes det reduserer behovet for behandling med ren cannabis, sier
Torkildsen.
Han peker på at cannabis vil kunne redusere den
kognitive funksjonen.
– Det vil bli et problem med tanke på bilkjøring
og liknende. Vi har heller ingen doseanbefalinger
å forholde oss til, slik at å måle en eventuell effekt vil
bli vanskelig. For pasienter som allerede kjøper
cannabis illegalt, og mener at dette har en effekt på
MS-symptomene deres, kan dette være en måte for
pasientene å få behandling innenfor dagens lovverk.
Dette er kanskje den gruppen dette vil være mest
aktuelt for, sier Torkildsen.

– Komplisert
Trygve Holmøy, overlege og professor ved Akershus
universitetssykehus, opplever også økt interesse blant
MS-pasienter for cannabis til medisinsk bruk.
– Jeg behandler mange pasienter med Sativex, men
har ikke inntrykk av at mange synes det hjelper så
mye. Bruk av andre cannabisprodukter er komplisert. Legens første bud er å ikke skade pasienten.
Pasienter med MS vil eventuelt bruke produktene i
lang tid. Jeg er ikke sikker på at ikke lang tids bruk
av medisinsk cannabis kan være skadelig, sier
Holmøy.
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Han peker på at effekt og risiko, inkludert faren for
tilvenning ved lang tids bruk er ukjent.
– Jeg vil være bekymret for å skade pasienten ved å
påføre avhengighet og kognitive bivirkninger.
Regelverket pålegger også meg som lege et stort
ansvar som det er nesten umulig å oppfylle – blant
annet for å kontrollere renheten på produktene, sier
Trygve Holmøy.
Overlege Stine Marit Moen ved MS-Senteret
Hakadal sier de ofte prøver ut Sativex hos pasienter
som ikke har hatt god nok effekt av andre antispastiske midler.
– Vi har erfaring med at mange kan dra nytte av det.
I dag kommer vi oftere til målet med færre doser
enn det som var aktuelt da det først ble introdusert,
og da tolereres det også bedre. Man må ta seg tid til
å prøve det ut på en ordentlig måte og gi god
informasjon. Noen opplever ikke ønsket effekt eller
kan få for mye bivirkninger, sier hun.
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HVORDAN SØKE OM CANNABIS TIL MEDISINSK BRUK?
Alle leger med forskrivningsrett for gruppe A-
medikamenter kan søke om godkjenningsfritak for
CBD-produkter med inntil 1 prosent THC. Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for
medisinsk cannabis som inneholder mer enn
1 prosent THC.
Frem til november 2018 krevde Helsedirektoratet
at legen søkte om rekvireringsrett for «forbudt
narkotikum», men dette kravet er nå fjernet, og har
gjort det vesentlig lettere for leger å søke. Legen må
sende søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket.
Som hovedregel gjelder følgende:
• Legen har konkludert med at pasienten kan ha
nytte av behandling med cannabis.
• Annen behandling (inkludert cannabisrelaterte
legemidler som er godkjent i Norge) har ikke gitt
tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger.

• Dersom pasienten allerede har hatt god effekt av
cannabis, kan legen søke om å fortsette denne
behandlingen, uten at pasienten først må forsøke
cannabisprodukter som er godkjent i Norge.
• Når Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak,
leverer apoteket produktet til pasienten. Apoteket
(eller grossisten) må søke Legemiddelverket om
importtillatelse.
• Helfo gir for tiden bare individuell stønad for
pasienter med MS som bruker Sativex innenfor
godkjent indikasjon. Helfo mener annen bruk av
cannabis er utprøvende behandling og hevder at
helseforetakene (sykehusene) har ansvaret for å
finansiere slik behandling. Et normalt forbruk av
legalt foreskrevet cannabis koster mellom 4000
og 5000 kroner i måneden (avhenger av dosen).
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Ida sitter i rullestol, og turen til Nederland med fly og flere togforbindelser er svært fysisk krevende. Hun har
håp om at cannabis-medisin etter hvert blir tilgjengelig for henne i Norge. (illustrasjonsfoto: iStock)

– Cannabisen tar bort
smerter og destruktive tanker
– At folk som er ordentlig syke og har smerter døgnet rundt, ikke kan få en medisin
som faktisk hjelper dem, er horribelt, mener norske «Ida». Hun reiser til Nederland
for å få cannabis på lovlig vis.

Ida, i midten av 20-årene, ble diagnostisert med
attakkvis MS for syv år siden. Hun sitter for det
meste i rullestol på grunn av dårlig gangfunksjon, og
har i tillegg mange nervesmerter og spasmer.
– Det brenner på innsiden av beina og ryggen, og
spasmene kommer hver gang jeg anstrenger beina,

for eksempel ved å gå i trapper. Jeg blir frustrert,
depressiv og destruktiv av å ha så mye vondt,
forteller hun til MS-rapporten.

Dårlig effekt av Sativex
Ida har prøvd forskjellige medisiner mot spasmene,
inkludert Sativex, men sier effekten var svært

HVA SIER FORSKNINGEN?
• En rapport fra European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction i 2018 konkluderte med
at det var moderat evidens for at behandling
med cannabis har effekt ved kronisk smerte og
ved spasmer ved MS, svak evidens for effekt på
kvalme ved kjemoterapi og på nedsatt appetitt
ved AIDS, mangelfull evidens for effekt ved
palliativ behandling og for andre tilstander som
depresjon, angst, søvnvansker og degenerative
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nevrologiske lidelser. CBD har noe effekt ved
enkelte former for epilepsi hos barn.
• En italiensk observasjonsstudie konkluderte med
at Sativex kan være et nyttig og trygt alternativ for
pasienter med MS med moderat til alvorlig
spastisitet som ikke responderer på annen
antispastisk medikasjon. 40 prosent av deltagerne
sluttet med behandlingen, hovedsakelig på grunn
av manglende effekt og/eller bivirkninger.
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– Smertene og spasmene forsvinner, rett og slett.
Effekten varer kjempelenge. Jeg føler velbehag, blir
roligere og tenker mer konstruktivt rundt livs
situasjonen min. Det gir meg overskudd til å gjøre
mer av det jeg har lyst til, sier hun.

Foto: Bedrocan

kortvarig, og at hun ble svimmel i hodet. Hun
sluttet derfor å ta medisinen. Gjennom en gruppe
på Facebook fikk hun kontakt med andre i samme
situasjon, som tilbød seg å hjelpe henne til Nederland for å få tak i cannabis-medisin på lovlig vis.
Med grundig dokumentasjon av sykdomsbildet fra
legen i Norge fikk hun utskrevet resept på cannabis
fra en nederlandsk lege. Cannabisen har gjort livet
betydelig lettere, mener Ida.

FAKTA OM CANNABIS

Ida følger legens dosering og inntar cannabisen i te
eller med en vaporizer (fordamper). Hun sier
ruseffekten ikke er sterk, men er klar over at det kan
være andre bivirkninger, som svekket hukommelse.

Med cannabis menes enten cannabisplanten eller
produkter fra cannabisplanten. De to viktigste
virkestoffene i cannabisplanten er THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol). THC gir rus,
mens CBD ikke gjør det.

– Jeg er også usikker på om jeg skal fortsette fordi
jeg ønsker å ta lappen. Jeg vet ikke om jeg får
førerkort hvis det står i papirene mine at jeg bruker
cannabis-preparater. På den annen side er man vel
ikke mindre trafikkfarlig om man har sterke
spasmer, påpeker hun.

Begrepet medisinsk cannabis brukes litt ulikt.
Noen mener alle cannabisprodukter som brukes
i behandling, mens Legemiddelverket har brukt
begrepet om produkter som brukes i behandling,
men som ikke er godkjente legemidler.

Vil ikke være kriminell
Selv om hun bare bruker cannabis på lovlig vis,
ønsker hun ikke å stå fram med fullt navn.
– Det er viktig for meg å gjøre dette lovlig, at jeg
ikke skal føle meg som en småkriminell. Men det er
jo fortsatt mange misoppfatninger om cannabis,
påpeker Ida.
Hun har håp om at den norske legen på sikt vil søke
om at hun får cannabis her hjemme, så hun slipper
å reise hele veien til Nederland.
– Vi er en gruppe pasienter som tenker å dra
sammen neste gang, så vi kan hjelpe hverandre.
Turen er jo fysisk svært krevende når man har
gangproblemer eller sitter i rullestol. Det hadde gjort
livet veldig mye enklere om vi kunne fått denne
medisinen i Norge, mener Ida.

Det nederlandske firmaet Bedrocan produserer
cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i
samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet. Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte
mengder av virkestoffene THC og CBD. Disse
cannabisproduktene skiller seg fra produktene på
det illegale markedet ved å være produsert under
kontrollerte forhold, hvor produktets kvalitet og
innhold er sikret. På det illegale markedet kan man
ikke vite akkurat hva produktet inneholder og
under hvilke forhold det er produsert.
Ruseffekten avhenger av mengden THC i produktet, og cannabis til medisinsk bruk vil i prinsippet
ha samme ruseffekt som ulovlig cannabis, hvis det
inneholder THC. Men ifølge den danske Scleroseforeningen viser erfaringer fra Nederland at dosen
som er nødvendig for å ha en lindrende effekt på
MS-symptomer, er så liten at man ikke merker en
ruseffekt, og at det heller ikke fører til avhengighet.
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– Alle som lever med MS har krav på god, saklig informasjon så de kan gjøre gode valg for egen behandling. Da er det viktig at de også
kjenner til uenigheter i fagmiljøet, mener Olav Førde, tidligere informasjonsansvarlig i MS-forbundet. (Foto: Silje Berggrav)

– Nevrologene trenger ikke
late som de er enige
Så mye har skjedd på de 13 årene Olav
Førde har jobbet i MS-feltet, at han har tro
på at forskerne vil løse MS-gåten. I mellom
tiden mener han pasientene bør få høre mer
om det nevrologene strides om.
Tekst: Silje Berggrav

– Når jeg ser hvor mange forskere som deltar på de
internasjonale MS-kongressene, hvor mange nye
studier som legges fram, og hvor store fremskritt vi
har hatt innen MS-medisiner det siste tiåret, har jeg
tro på at det kommer et ordentlig gjennombrudd,
sier Olav Førde.
67-åringen fra Asker var informasjonsansvarlig i
MS-forbundet fra 2006 til han gikk av med pensjon
i januar. I 13 år hadde han ansvar for å produsere
MS-bladet og MS-rapporten, oppdatere hjemme
siden og drive informasjonsarbeid om aktuelle
MS-tema til medlemmene, fagmiljøet og samfunnet
forøvrig.
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– Det har vært veldig spennende år. Jeg har satt pris
på å møte personer med MS, samarbeide med
nevrologene og ha kontakt med politikere, sier han
til MS-rapporten.
Det var litt tilfeldig at Olav endte opp i MS-
forbundet. Den tidligere journalisten og redaktøren
i avisen Nytt fra Norge, som gikk til nordmenn i
utlandet, måtte se seg om etter noe nytt da internett
fjernet grunnlaget for avisen. Han ville gjerne
fortsette å skrive, og fikk napp på informasjons
jobben i MS-forbundet. Uten medisinsk bakgrunn
var læringskurven bratt.
– Jeg kjente en som hadde MS, så jeg visste bittelitt.
Men jeg kunne ikke språket og terminologien.
Det kom etter hvert som jeg intervjuet nevrologer
og skrev reportasjer for MS-bladet, forteller han.

Sterke historier
Gjennom arbeidet har han møtt mange personer med
MS og hørt en rekke ulike sykdomshistorier. Flere har

Her er Olav Førde til høyre i paneldebatt under Arendalsuka i 2016 med fra venstre Kristin Ørmen Johnsen
(H), Kjersti Toppe (Sp) og Freddy de Ruiter (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: MS-forbundet)

gjort sterkt inntrykk, som den unge mannen i midten
av 20-årene som fikk livet snudd på hodet.
– Han ble rammet av en veldig aggressiv MS.
På kort tid ble han mye dårligere. Sykdommen
var kommet for langt, så han fikk ikke medisiner.
Han gikk fra å være frisk og i full jobb til pleie
trengende på behandlingshjem, minnes Olav.
Han synes det er leit å tenke på hvor mange som
kunne hatt nytte av å komme i gang tidligere med
høyeffektiv behandling, slik anbefalingene er i dag.
I motsatt ende av skalaen husker han firebarnsmoren
som tidlig bestemte seg for å gjennomføre stamcelletransplantasjon i utlandet.
– Hun var ikke så hardt angrepet, og har ikke hatt
symptomer siden. Det illustrerer hvor forskjellig
MS-en kan slå ut, sier han.

Rivende utvikling
Olav Førde forteller om en rivende utvikling på
medisinfeltet siden han begynte.
– De fire-fem sprøytemedisinene som fantes på den
tiden, hadde relativt lav effekt, skulle settes ofte og
ga en del bivirkninger. De bremset attakker med
rundt 30 prosent, men mange opplevde stort
ubehag, forteller Førde.
Gjennombruddet kom i 2006 med Tysabri, den
første medisinen som hadde betydelig bedre effekt
på attakker enn det som fantes på markedet.
Samtidig var den mye dyrere enn de andre.

– Flere sykehus nølte med å ta den i bruk. Vi laget
en del saker om hvor urettferdig det var, og hvor
viktig det var at man fikk den beste medisinen.
Vi fikk bra med dekning i mediene, forteller han.

– Uenighet må komme fram
Høy temperatur har det vært internt i den faglige
debatten blant norske nevrologer, som likevel helst
vil fremstå som en samlet gruppe utad.
– Vi vet at det er stor uenighet mellom nevrologene
på flere viktige punkter. Det behøver ikke være noe
galt i det. MS er et komplisert fagfelt. Men når
uenigheten resulterer i forskjellig praksis ved sykehusene, må dette komme fram. Her har MS-forbundet
en viktig oppgave. Våre medlemmer skal vite hva
som skjer, påpeker Olav Førde.
Han trekker fram fagmiljøene i Oslo og Bergen, som
ofte har stått mot hverandre i synet på hva som er
beste MS-behandling. Ved Oslo universitetssykehus
har man for eksempel vært tilbakeholdne med bruk
av rituximab og stamcellebehandling, og ønsket
bedre dokumentasjon. Nevrologene i Bergen har i
større grad vært pådrivere for de nye behandlings
formene.
– Vi har fritt sykehusvalg, og pasientene har med
bestemmelsesrett. De må vite hva som skjer på
fagfeltet, og at det er forskjeller fra sykehus til
sykehus, så de kan ta informerte valg når de kommer
til legen, mener Førde.
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– For lite offensive
En fase 2-studie fra 2008 konkluderte med at
rituximab, et av verdens mest brukte biologiske
legemidler, hadde god effekt på attakkvis MS og få
bivirkninger. Legemiddelfirmaet gikk likevel ikke
videre med medikamentet, sannsynligvis fordi
patentet var i ferd med å løpe ut. I Sverige tok man
likevel i bruk rituximab som off label-behandling.
Sverige har i dag en hel generasjon rituximab-brukere,
og observasjonsstudier viser svært gode resultater.
Her hjemme er rituximab nå tatt i bruk i økende
grad ved Haukeland universitetssykehus i Bergen
og ved Akershus universitetssykehus. Ved de fleste
andre norske sykehus brukes medikamentet sjeldnere
mot MS.
– Et litt mer offensivt og nysgjerrig norsk fagmiljø
ville tidlig tatt initiativ til et samarbeid med våre
naboer, for eksempel gjennom en behandlingsstudie.
Da kunne vi hatt dette alternativet for flere år siden
også i Norge, påpeker Førde.

Gode nyheter
Han viser til at MS-forbundet fikk kjennskap til
svenskenes gode resultater med rituximab i 2014
og skrev om det i MS-rapporten.
– I dag, fem år senere, kommer nyheten om at Oslo
universitetssykehus har startet en behandlingsstudie
der rituximab sammenlignes med en godkjent,
høyaktiv MS-medisin (Mavenclad, red. anm.).
Og at forskningsmiljøet i Bergen har fått 19 millioner kroner i statlige midler for å starte en studie der
rituximab sammenlignes med ocrelizumab, som er
en videreutvikling av rituximab, til ti ganger så høy
pris. Flere helseforetak i Norge skal samarbeide om
disse studiene. Dette er gode nyheter for det norske
fagmiljøet og for personer med MS, mener Olav
Førde.

Fikk midler til studie
Han mener stamcellebehandling er et annet eksempel på at Norge har mye å lære av svenskene.
– Det er en behandling som ikke passer for alle.
Men resultatene viser at mange blir sykdomsfrie
og ikke lenger trenger medisiner. Dette burde vært
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et alternativ for norske pasienter som ikke får
stoppet en aggressiv MS ved hjelp av godkjente
medisiner, slik det er i Sverige, mener Førde.
Han er glad for at Haukeland sykehus i Bergen nå er
i gang med en stamcellestudie, kalt RAM-MS, som
sammenligner stamcelletransplantasjon med Lemtrada
og Mavenclad, samt Ocrelizumab dersom dette blir
tilgjengelig.
– Noe av de mest spennende har vært å drive
lobbyvirksomhet inn mot Stortinget. Mona (Enstad,
generalsekretær i MS-forbundet) har mange kontakter,
og i 2016 inviterte vi guruen innen stamcelle
behandling, Richard Burt fra USA, til å holde
foredrag for norske nevrologer og politikere. Kort
tid etter ble det bevilget 20 millioner kroner til
studien. Vi følte at vi spilte en rolle i den prosessen,
sier Olav Førde.

– Systemfeil i forskningen
Han er samtidig kritisk til det han mener er en
systemfeil i finansieringen av forskning på nye
behandlingsformer.
– I praksis er det bare legemiddelindustrien som
kan forske fram dokumentasjon på nye behandlings
former, fordi det er så dyrt. Industrien er ikke
interessert i å forske på verken rituximab eller
stamcellebehandling, siden det ikke er mye penger
å tjene på det. Kanskje burde helsemyndighetene ta
tilbake litt av styringen gjennom statlig finansierte
studier. Man kunne samarbeidet med andre land,
som Sverige, for å få med flere pasienter og dele på
utgiftene, foreslår Olav Førde.
I sitt første år som pensjonist har mye av tiden gått
til å være sammen med barnebarna på to, seks og ni
år. I tillegg dyrker han hobbyer som fotball og
bridge.
– Jeg har skjønt at man må øve seg på å være pensjonist. Jeg prøver å finne riktig rytme, trener og holder
på. Jeg kjeder meg ikke. Jeg følger fortsatt med på
MS-feltet. Hver dag får jeg nyhetsoppdateringer på
mobilen.

Sollys er den viktigste kilden til D-vitamin. Om vinteren står sola så lavt på himmelen i Norge at det ikke dannes noe D-vitamin i huden.
Det er derfor viktig med D-vitamin fra kosten. (Foto: iStock)

D-vitaminer: ja eller nei?
Bør leger foreskrive vitamin D-tilskudd til MS-pasienter? Ingen studier har konkludert
med sikkerhet, men fagfolkene er i stor grad enige.
Tekst: Silje Berggrav

Det stadig tilbakevendende spørsmålet om leger bør
anbefale MS-pasienter vitamin D-tilskudd var tema
for en av hovedsesjonene på verdens største kongress
om MS, European Committee for Treatment and
Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), 2019.
Selv om sesjonen var strukturert som en debatt der
foredragsholderne skulle innta posisjoner «for» og
«imot», var det en høy grad av enighet om at man kan
anbefale et daglig tilskudd av lave doser vitamin D.
– MS-pasienter kan gjerne ta vitamin D-tilskudd for
å øke bentettheten. Men vi kan ikke se noen effekt
på forebygging av MS-attakker, sa Joost Smolders,
forsker ved Maastricht University i Nederland, i sitt
foredrag.

Trodde på sammenheng
Forskere har lenge trodd at MS og D-vitaminer
henger sammen på en eller annen måte. Tidligere
undersøkelser har antydet at lave nivåer av vitamin D
både er koblet til økt risiko for å få nervesykdommen,
og høyere risiko for en mer negativ sykdomsutvikling.

– Å si med sikkerhet at vitamin D-tilskudd har en
positiv effekt i MS-behandling har vist seg å være
utfordrende. Dette er et paradoks, fordi man kunne
forvente at randomiserte kliniske studier (RCT)
burde la seg gjennomføre og gi et definitivt svar, sa
professor Alberto Ascherio ved Harvard School of
Public Health.
Han er en sterkere tilhenger av vitamin D-tilskudd
enn Smolders, og viste til sin egen studie fra 2010
som fant en sterk sammenheng mellom høye
D-vitaminnivåer og lavere risiko for å utvikle MS.
Han viste også til BENEFIT-studien, en langtids
studie av pasienter med klinisk isolert syndrom
(CIS), som viste at høye vitamin D-nivåer på
diagnosetidspunktet var assosiert med redusert risiko
for nye aktive lesjoner, redusert sykdomsprogresjon
og mindre tap av hjernevolum etter mer enn 11 år.
– Denne studien overbeviste meg om at D-vitamin
er viktig, sa han på kongressen.
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SOL ER DEN VIKTIGSTE KILDEN
Vitamin D er et fettløselig vitamin. Det kan til en viss
grad lagres i kroppen, men dersom det ikke blir
tilført i kontinuerlige mengder, vil man kunne få
vitamin D-mangel. Mangel på vitamin D kan i
alvorlige tilfeller forårsake varige helseproblemer hos
voksne og barn, som for eksempel svekket eller
skadet beinbygning og alvorlig nyreskade.
Sollys er den viktigste kilden til D-vitamin. Om
vinteren står sola så lavt på himmelen i Norge at det

En mindre finsk RCT-studie fant en «sterk antydning» om fordeler ved tilskudd på 20.000 internasjonale enheter per uke, eller 3000 enheter per dag,
som er nesten åtte ganger høyere dose enn det
norske helsemyndigheter anbefaler til befolkningen
generelt.
– Det er det jeg nå anbefaler. Dessverre har ikke
funnene i denne studien blitt gjentatt i nye studier,
sa Ascherio.

Skuffende resultater
Den nederlandske forskeren Joost Smolders inntok
motsatt standpunkt. Han viste til at verken
SOLAR-studien, som han selv var med å lede, eller
den nylig avsluttede CHOLINE-studien har klart å
konkludere med sikkerhet om verdien av vitamin D.
SOLAR-studien, som ble gjennomført i Norge og
i flere andre europeiske land, undersøkte 229
MS-pasienter som fikk høydose D-vitamin eller
placebo i tillegg til interferon beta (Rebif ). MS-
pasienter som fikk høydose D-vitamin i kombinasjon med interferon, opplevde færre attakker.
De hadde imidlertid færre nye lesjoner ved MR.
CHOLINE-studien, som også målte effekten av
høydosetilskudd, viste bare en ubetydelig sammenheng med færre attakker.
– I både SOLAR og CHOLINE så vi bare beskjedne
fordeler – ikke vesentlig forskjellig fra det man har
funnet med mye lavere doser – så jeg tror vi bare kan
anbefale lave doser, sa Smolders.

Høye kalsiumnivåer
Høydosetilskudd med vitamin D viste seg å gi
giftige egenskaper i musemodeller av MS, hvor alle
dyrene utviklet for høy konsentrasjon av kalsium i
blodet. Smolders understreket at i de kliniske
studiene ble kalsiumnivåene nøye overvåket.
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ikke dannes noe D-vitamin i huden. Det er derfor
viktig med D-vitamin fra kosten. Fet fisk og tran,
samt lettmelk og margarin som er beriket med
D-vitamin, er de viktigste kostkildene.
Vitaminet dannes i huden når den utsettes for sollys.
En halv times sommersol midt på dagen gir like mye
D-vitamin som 250 ml tran (tilsvarende ca. 17
spiseskjeer). Når soleksponeringen blir for liten,
spesielt om vinteren, blir kosthold en viktig kilde.

– Her så vi ingen tegn på forhøyet konsentrasjon, så
det er en forskjell i effekten på MS-pasienter som får
D-vitamintilskudd i en klinisk studie, og disse musene
som har blitt indusert med en tilstand som ligner
MS, sa Smolders.
Han understreket av lavdosetilskudd med vitamin D
ikke kan skade, og har en beviselig positiv effekt på
bentetthet.
Ascherio var enig.
– Selv om forskerne ikke er helt enige, er det bred
støtte for at MS-pasienter kan anbefales vitamin
D-tilskudd i moderate doser. Jeg tror ikke mange
fagfolk vil være uenige i det, sa han.
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Vitamin D:
Hvor står vi?

Trygve Holmøy, overlege
og professor ved Akershus
universitetssykehus,
har deltatt i den såkalte
SOLAR-studien,
om D-vitamins betydning
for behandlingen
av MS. (Foto: Privat)

Tekst: Trygve Holmøy

Resultatene av to relativt store kliniske studier av
vitamin D ved MS, SOLAR og CHOLINE har blitt
publisert i 2019. Resultatene tyder på effekten av
vitamin D-tilskudd er liten. Begge studiene
sammenlignet vitamin D med placebo som tillegg
til Rebif. Studiene var dobbelt blindet, slik at verken
legen eller pasienten visste om pasienten fikk
vitamin D eller placebo før hele studien var
gjennomført. Dette er de første kontrollerte vitamin
D-studiene ved MS som er gjennomført på en slik
måte, og med så mange pasienter, at det er mulig
å trekke noenlunde sikre konklusjoner.

Færre nye lesjoner
SOLAR-studien, der Ahus, Haukeland og Tromsø
var med sammen med mange andre europeiske
sykehus, sammenlignet ganske høye doser vitamin D
(14.000 internasjonale enheter om dagen) hos 232
MS-pasienter. Tilskuddet førte til relativt høye nivåer
av vitamin D i blodet (gjennomsnittlig 215 nmol/L).
Vitamin D hadde ingen effekt på det primære
endepunktet i studien, som var antall pasienter med
såkalt NEDA (No evidence of disease activity: ingen
attakker, ingen ny invaliditet eller nye lesjoner på
MR). Pasientene som fikk vitamin D, hadde imidlertid 32 prosent færre nye lesjoner på MR, og det var
også en tendens til færre nye attakker.
CHOLINE undersøkte en lavere dose vitamin D
(100.000 internasjonale enheter hver annen uke, dvs
ca 7000 enheter om dagen) mot placebo hos 129
pasienter. Pasientene fikk vitamin D-nivå på 157
nmol/liter i blodet. Det var ingen effekt av vitamin
D i den primære analysen, som omfattet alle de 129
pasientene som ble tatt inn i studien. Det var
imidlertid mange pasienter som avbrøt studien, og
blant de 90 pasienten (45 i placebogruppen og 45
i vitamin D-gruppen) som faktisk fullførte hele

studieperioden på to år, var det en ganske tydelig
positiv effekt av vitamin D. Dette gjaldt både nye
attakker, utvikling av invaliditet og nye MR-lesjoner,
som ble halvert.

Mindre effekt enn håpet
I kliniske studier er det en regel at det primære
endepunktet skal bestemmes før studien, og det er
dette som teller mest. Dersom behandlingen ikke
virker på det primære endepunktet, regnes studien
som negativ. Denne regelen skal hindre at forskerne
plukker ut positive resultater og fortier de negative.
I begge studiene var de primære endepunktene
negative. Det er imidlertid en sammenfallende
tendens i de sekundære analysene som tyder på at
vitamin D har en positiv effekt. Effekten var imidlertid ikke så stor som vi håpet (da hadde vi funnet
den i de primære analysene).
Jeg var med på å gjennomføre SOLAR, og har
skrevet en oversiktsartikkel sammen med Joost
Smolders og William Camu som ledet SOLAR og
CHOLINE, og Øivind Torkildsen ved Haukeland.
Vi er enige om at effekten av vitamin D er usikker
og mindre enn vi håpet. Vitamin D i moderate doser
har imidlertid ikke sikre bivirkninger, og har antagelig en viss effekt. Vi anbefaler derfor at pasienter
med MS tilstreber et serumnivå rundt 100 nmol/
liter i blodet. De fleste norske MS-pasienter vil nå
dette med et tilskudd på 4000 internasjonale enheter
per dag. Det er viktig at man ikke stanser behandlingen dersom blodprøven viser verdier noe over dette
nivået. Da vil nivået relativt raskt synke. Vi så ingen
negative effekter av serumnivåer på rundt 215 nmol/
liter i ett år i SOLAR. Det er imidlertid ikke noe
som tyder på at så høye doser eller blodverdier gir
noen tilleggseffekt, og vi kan ikke se bort fra at dette
gir bivirkninger på lengre sikt.
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Satser stort på
persontilpasset medisin
Hvordan kan man bedre forutsi hvilke pasienter som bør ha de ulike medisinene?
Det har et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt forsøkt å finne svar på.
Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– Dette har vært et utrolig spennende prosjekt,
som bidrar til MS-forskning innen persontilpasset
medisin.
Det sier Einar August Høgestøl. Sammen med
professor Hanne Flinstad Harbo har han og
MS-forskningsgruppen ved OUS jobbet med
prosjektet Sys4MS de siste tre årene. Harbo har vært
prosjektleder for Sys4MS-prosjektet i Norge.

Internasjonalt samarbeidsprosjekt
Sys4MS (kort navn for «System-medisin for
multippel sklerose») er et EU-finansiert internasjonalt samarbeidsprosjekt som startet i 2016.
Universitetssykehus fra Norge, Spania, Italia
og Tyskland har deltatt, og prosjektet har blitt ledet
av professor Pablo Villoslada fra Barcelona.
Totalt er 324 MS-pasienter og 90 friske kontroller
med i studien. 95 MS-pasienter er rekruttert fra
Oslo universitetssykehus, og dette utgjør det største
bidraget til studien.

Mer målrettet behandling
Hensikten med prosjektet er å bidra til mer persontilpasset medisin. Selv om man avsluttet innsamlingen av data sommeren 2019, er studien bare i
starten av å analysere resultatene. Prosjektet ansees
som en start på flere forskningsprosjekter som har
som mål å finne markører for hvordan behandlingen
bedre kan skreddersys til den enkelte MS-pasient.
– Systemmedisinen forsøker å sette all informasjonen
fra undersøkelsene i et felles system. Vi prøver å
finne mønstre for hvilke pasienter som har nytte
av de forskjellige behandlingene og hvilke markører
som kan brukes til dette, forteller Høgestøl.
Harbo utdyper videre:

Pasientene har vært relativt nylig diagnostisert da de
er blitt rekruttert inn i prosjektet. De er fulgt opp to
år etter de første undersøkelsene.

– Målet med denne typen forskning er å finne
metoder for å hjelpe oss til å finne ut av hvilken type
pasienter som skal ha de ulike medisinene. I dag kan
behandlingen være preget av prøving og feiling før
man finner den beste medisinen for en enkelt
pasient. Det er ikke optimalt. Målet er å bedre
kunne forutsi hvilke pasienter som bør ha de ulike
medisinene.

– Vi har samlet data om avansert MR-undersøkelse
av hjernen, kliniske undersøkelser, kognitive tester

– Nå har vi et stort datamateriale fra denne studien
som vi jobber videre med. Her har vi mange mulig-

Både pasienter med attakkvis MS, primær progressiv
MS og sekundær progressiv MS deltar i studien, og
også pasienter som bruker ulike typer behandling.
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og blodprøve, inkludert immunologiske og genetiske
analyser. Vi har også samarbeidet med øyeleger som
har gjort OCT, som er en avansert øyeundersøkelse
med ultralyd, opplyser Høgestøl.

Hanne Harbo og Einar August
Høgestøl mener at system
medisin-metoden, som man
bruker i Sys4MS-prosjektet,
vil bidra til nye behandlings
prinsipper i framtiden.
(Foto: Gudrun Østhassel)

heter. Helt konkret så tester vi nå ut om vi ser
forskjell i prøvesvarene for de som bruker ulike
medisiner. Vi har celleanalyser som viser at pasienter
som bruker Gilenya, har en annen karakteristikk av
immuncellene enn andre. Kanskje kan vi i fremtiden
si noe om pasienter skal ha Gilenya eller ikke, ved
hjelp av enkle tester før pasientene starter på
behandlingen, sier Harbo.

medisiner å velge mellom, og at vi starter med
effektiv behandling tidlig, sier Harbo.

Et viktig delprosjekt
Harbo forteller videre om et delprosjekt som handler
om å analysere nevrofilament i blodet til deltakerne
i studien. Nevrofilament er en markør på et celle
nedbrytningsstoff fra nerveceller som kan måles i
spinalvæsken og i blodet. Det er et protein som er en
markør på at nerveceller brytes ned.

Både Harbo og Høgestøl vil jobbe videre med dette.
De understreker begge at dette er et langsiktig
arbeid.

– Et interessant spørsmål er om nivået av nevro
filament blir lavere med enkelte behandlinger. Hvis
vi besvarer det, kan vi si noe om en behandling er
mer effektiv kontra andre behandlinger. Nivået
pasientene har av nevrofilament i blodet ved
diagnosetidspunkt, vil kanskje også kunne si noe om
hva slags behandling denne pasienten bør få, sier
Hanne Harbo.

– Spesielt blir det spennende å samarbeide med det
store EU-prosjektet MultipleMS, der vi også er en
sentral samarbeidspartner. I det prosjektet er vi
per i dag omtrent halvveis med datainnsamling i
samarbeid 21 MS-forskningsgrupper fra 12 land,
sier Harbo.

Optimisme og nye prosjekter
Både Harbo og Høgestøl mener at systemmedisin-metoden, som man bruker i Sys4MS-prosjektet,
vil bidra til nye behandlingsprinsipper i framtiden.

– Det vil komme masse spennende resultater fra
disse prosjektene i årene som kommer, avslutter
Harbo.

– Men vi håper at det også kan utvikles nye medisiner som er mer spesifikke. De MS-medisinene vi har
i dag rammer immunforsvaret bredt. Vi håper også
at det kan utvikles behandlinger som kan fremme
reparasjon av skadet nervevev.

– Vi vil etter hvert også slå sammen data fra
Sys4MS-studien med andre forskningsnettverk,
fortsetter Harbo.

Hun legger til at dette bare er starten.

– Det har allerede skjedd en stor endring i MS-
behandlingen de siste årene ved at vi nå har mange
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Fant nye
egenskaper
ved immunceller
Norske forskere har funnet nye egenskaper ved B-celler,
som spiller en viktig rolle i sykdomsforløpet ved MS.
Tekst: Silje Berggrav

– Vi har funnet at hos MS-pasienter med ulike
varianter av B-celler i blodet er det bare B-celler med
en helt bestemt variant som hoper seg opp i ryggmargsvæsken som omslutter sentralnervesystemet.
Funnet åpner for en bedre forståelse av sykdoms
mekanismene ved MS, sier Alina Tomescu-Baciu,
doktorgradsstudent ved Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO).

på celleoverflaten til å gjenkjenne mikroorganismen
som fremkaller sykdom. B-cellene kan også skille ut
immunglobulin i blodet slik at det kan binde seg til
mikroorganismene. Slike immunglobuliner kalles
antistoffer. Ved MS dannes antistoffer av B-celler i
spinalvæsken. Dette bruks til å stille diagnosen, men
det er fortsatt ukjent hva B-cellene og immunglobulinet i spinalvæsken gjenkjenner ved MS.

Sammen med forskerkolleger fra UiO, Ahus,
Haukeland og Italia har hun studert hvilken rolle
B-cellene, en viktig del av kroppens immunforsvar,
spiller i sykdomsforløpet ved MS. Studien er publisert
i Annals of Clinical and Translational Neurology.

En spesiell type B-celler

Forskning på B-celler i vinden
Hos pasienter med MS blir hjernen og ryggmargen
angrepet av immunsystemet, og årsaken til dette er
fortsatt ukjent. B-celler er en type immunceller som
ofte ser ut til å være spesielt viktige i sykdomsprosessen. Spesifikk behandling rettet mot B-cellene er
svært effektiv. Enkelt forklart går sykdomsaktiviteten
ned hvis man dreper disse B-cellene. Rituximab og
ocrelizumab er eksempler på legemidler som er rettet
mot B-celler, og som de siste årene har vist god effekt.
Alle B-celler har immunglobuliner i cellemembranen.
Ved infeksjoner bruker B-cellene immunglobulinet
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Alina Tomescu-Baciu avlegger
i desember doktorgrad ved
Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin ved
Universitetet i Oslo (UiO).
(Foto: Privat)

Tidligere forskning har vist at varianter i gener som
koder for immunglobulin G (IgG)*, er assosiert
med økt risiko for å få MS. Det er også kjent at
nivået av antistoffer i spinalvæsken til personer med
MS kan ha sammenheng med alvorlighetsgraden av
sykdommen.

– I dette prosjektet har vi funnet at hos MS-pasienter som kan produsere to ulike typer av B-celler med
ulike reseptorer, er det bare antistoffproduserende
B-celler av den ene varianten som hoper seg opp i
spinalvæsken, forteller Tomescu-Baciu. I blod fra
disse pasientene finnes imidlertid begge varianter.
Forskerne sammenliknet deretter pasienter med MS
med pasienter med nevroborreliose, en betennelsestilstand i nervesystemet som skyldes Borrelia-bakterien.

Forskning på B-celler
i ryggmargsvæsken og
sentralnervesystemet kan
forhåpentlig gi nye svar på
sykdomsprosessen ved MS.
(Foto: iStock)

– I spinalvæsken hos pasientene med nevroborreliose
fant vi antistoffer fra B-celler av begge varianter.
Vi arbeider nå med å forstå hvorfor B-celler som
uttrykker bare den ene varianten, finnes i sentralnervesystemet hos personer med MS, sier doktorgradsstudenten.

Hvordan dannes oligoklonale bånd?
En annen del av forskningsarbeidet har dreid seg om
hvordan man kan forklare den vedvarende syntesen
av oligoklonale bånd i spinalvæsken hos personer med
MS. Oligoklonale bånd er antistoffer som viser seg
som et spesielt båndmønster ved analyse av spinal
væske, og finnes hos de fleste personer med MS.
Tomescu-Baciu og forskerkollegene har sett på
blodet og spinalvæsken hos to MS-pasienter som sa
seg villig til å gjennomgå spinalpunksjon to ganger
med to års mellomrom. Forskerne studerte om de
samme antistoffene var til stede på begge tidspunkt
ved å bruke såkalt dypsekvensering av genene som
koder for immunglobuliner, samt massespektrometri
av selve immunglobulinene. Dette er første gang
noen har studert forandringer i spinalvæsken over
tid med slike avanserte metoder.
– Vi fant at det i hovedsak var de samme B-cellene
som produserte immunglobuliner etter to år, til tross

for at pasientene hadde fått immunmodulerende
behandling. Dette er viktig fordi det viser at den
sykelige immunresponsen ved MS drives av få
B-celler som resten av immunsystemet ikke klarer
å regulere, sier Alina Tomescu-Baciu.
* Gener er oppskrifter for egenskaper hos
levende organismer. Vi sier at gener koder for
egenskaper. (Kilde: Stor norske leksikon, snl.no)
Referanser:
Tomescu-Baciu, Alina; Vartdal, Frode; Holmøy, Trygve;
Vedeler, Christian A. & Lossius, Peter Andreas
Vold (2018). G1m1 predominance of intrathecal
virus-specific antibodies in multiple sclerosis. Annals
of clinical and translational neurology. ISSN 23289503.  5(10), s 1303- 1309.
Lossius A, et al. (2017). Selective intrathecal enrichment of G1m1-positive B cells in multiple sclerosis.
Annals of Clinical and Translational Neurology 2017;
4(10): 756–761
Tomescu-Baciu, A. Et al. (2019): Persistence of
intrathecal oligoclonal B cells and IgG in multiple
sclerosis. Journal of Neuroimmunology 333 (2019)
576966
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– Håpet er en
bedre fremtid
for de med MS
160 millioner kroner til forskning på blant annet
MS vil forhåpentligvis bidra til en bedre fremtid
både for de som har MS i dag og de som får
sykdommen i fremtiden.

Neuro-SysMed er en drøm
som går i oppfyllelse sier
direktør Kjell-Morten Myhr.
(Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Tekst: Kristi Herje Haga

I høst åpnet Neuro-SysMed i Bergen, et nytt
forskningssenter for klinisk behandling av hjerne
sykdommer. Senteret ledes av Kjell-Morten Myhr,
MS-forsker og professor ved Universitetet i Bergen.
Her skal de i tillegg til MS forske på amyotrofisk
lateralsklerose (ALS), Parkinson og Alzheimer. Myhr
sier senteret er en drøm som går i oppfyllelse:
– Vi ønsker å få mer kunnskap om behandling av
disse pasientgruppene. For mitt fagområde er det
MS jeg er mest opptatt av, men alle fire områdene er
viktig å få mer kunnskap om. Pasientene trenger
bedre behandling. For MS har vi en rekke behandlinger per i dag, men vi trenger bedre tilpasset
behandling slik at den får bedre effekt, sier Myhr.
Han peker på at det finnes mange bremsemedisiner
for MS, men ingen som kan stoppe den.
– Selv om vi per dags dato ikke har medisiner som
kan stoppe MS, tror vi at tidlig og riktig behandling
vil gi et bedre forløp. Vi har også et hårete mål om å
finne nye medisiner og behandlinger som kan gi
enda bedre forløp og forhindre plagsomme symptomer, men dette er langt opp og frem. Målet er en
bedre livskvalitet og omsorg for MS-pasienten, sier
Kjell-Morten Myhr.

Fire MS-studier
De første resultatene av Neuro-SysMed vil vi se om
rundt fire år. Det er planlagt fire studier spesifikt på
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MS. Senteret starter opp med en randomisert
sammenligningsstudie for bremsemedisinene
rituximab og okrelizumab (Ocrevus), en oppfølgingsstudie av forlenget doseintervall med rituximab
og to ulike stamcellestudier. En av stamcellestudiene
skal forsøke å «re-starte» immunsystemet for pasientene slik at det ikke angriper hjernen og gir nye
MS-skader. Den andre stamcellestudien vil undersøke
om det er mulig å bruke visse typer stamceller for
reparasjon av MS-skader.
– Studien på forlenget doseintervall av rituximab
vil søke å gi svar på om to-tre års behandling har
endret immunsystemet slik at vi kan dosere sjeldnere
og dermed gi mindre medisin og redusere risiko for
eksempelvis infeksjoner og andre bivirkninger.
Vi satser på å kunne starte opp selve forskningen i
andre kvartal i 2020. Vi vil sikkert få noen peke
pinner underveis, men endelige resultater er klart
om fire år. Studiene vil inkludere pasienter fra hele
landet, forteller Myhr.

Mer effektiv behandling
– Hva vil dette bety for de som har MS i dag og de som
får diagnosen i fremtiden?
– De som får diagnosen nå og fremover, og som blir
med i studiene for høyeffektiv behandling, vil kunne
umiddelbart få en mer effektiv behandling. Vi tror
det vil kunne gi en bedre kontroll på sykdommen,
og i beste fall stoppe sykdommen hos noen.

FAKTA OM NEURO-SYSMED
• Første norske senter for forskning på klinisk
behandling, plassert i Bergen
• Skal forske på behandling av de nevrologiske
sykdommene MS, ALS, Parkinson og Alzheimer
• Senteret samarbeider med brukerorganisasjonene:
ALS Norge, Alltid Litt Sterkere, MS-forbundet,
Nasjonalforeningen for folkehelse og Norges
Parkinsonforbund

• Skal driftes i åtte år, og halvparten av kostandene
dekkes fra en bevilgning fra Norges Forskningsråd
på 160 millioner kroner
• Senteret har et nasjonalt oppdrag og har som mål
å inkludere pasienter ved alle nevrologiske
avdelinger i landet

Fra venstre: Kjerstin Fyllingen
(Administrerende direktør, Haraldsplass
diakonale sykehus), Margareth Hagen
(Prorektor og professor, Universitetet i
Bergen), Charalampos Tzoulis
(Viseleder, Neuro-SysMed), professor
og direktør Kjell-Morten Myhr ved
Neuro-SysMed som holder plaketten
han har fått som symboliserer midlene
det nye forskningssenteret har fått,
helseminister Bent Høie (H) og
områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik fra
Norges forskningsråd og administrerende direktør Eivind Hansen ved
Haukeland universitetssjukehus

På gruppenivå har ikke behandlingen vist at vi kan
stoppe sykdommen hos alle – men tidlig oppstart
med behandlingen vil sannsynligvis gi bedre effekt.
Det vil kunne gi færre plager og bedre livskvalitet,
og ellers bedre alle utfordringene knytte til MS.
Det kan forhåpentligvis bidra til et en kan stå lenger
i jobb og mindre behov for andre trygdeytelser,
faktorer som i tillegg til mestring av sykdom er med
på å øke livskvaliteten, sier MS-forsker Kjell-Morten
Myhr til MS-rapporten.

Vil gagne pasientene
Lise Johnsen er styreleder i MS-forbundet og applauderer oppstart av Neuro-SysMed. MS-forbundet og de
andre brukerorganisasjonene er delaktige og involvert
i senteret, noe hun mener vil gagne pasientene.
– Det er viktig at pasienter får kjennskap til og får
muligheten til å delta i kliniske studier. De som
prøver nye og mer effektive medisiner, vil kunne
oppleve positiv effekt. Likevel er det alltid forbundet
med mulige bivirkninger. Det kan også komme
forskningsprosjekter på andre områder som livsstil
og symptombehandling, og slik forskning vil jo
kunne gi et bedre tilbud og en bedre livskvalitet for
personer med MS i fremtiden, tror Johnsen.

– På hvilken måte vil MS-forbundet delta og engasjere
seg i forskningen?
– MS-forbundet har representanter i brukerrådet
i Neuro-SysMed og kan dermed, sammen med de
andre brukerorganisasjonene, være med på å påvirke
hva det skal forskes på i tiden fremover, sier hun.

Økt brukermedvirkning
Brukerrådet skal ifølge mandatet være et rådgivende
organ for Neuro-SysMeds ledelse og drøftingsarena
for prosesser knyttet til forskningssenterets roller og
samfunnsoppdrag. I tillegg skal det bidra med
kompetanse og erfaringer og formidle om brukerens
generelle og spesielle behov, ønsker og håp for
forskningen i senteret.
Johnsen tror deltakelse i Neuro-SysMed kan bidra
til å fremme brukerperspektivet i strategisk viktige
saker og prosesser knyttet til senterets forskningsoppdrag.
– Vi kan rette mer fokus på brukermedvirkning i
forskning samt at det utdannes flere brukere som
kan fylle slike roller. Vi kan også bidra til mer
kunnskap om kliniske studier og at flere pasienter
fra hele landet får delta, avslutter hun.
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Stig Wergeland er
faglig leder av Norsk
MS-register og
biobank. Her sammen
med de ansatte
tilknyttet MS-registeret:
Anne-Britt R. Skår (f.v.),
Stig Wergeland, Jan
Harald Aarseth og
Tori Smedal.
(Foto: Katrine Sunde)

Vil ha mer kunnskap om
MS-pasienters egen opplevelse

Tekst: Silje Berggrav

MS-registeret samler demografiske og kliniske data
knyttet til diagnose, behandling og sykdoms
utvikling blant MS-pasienter i Norge. Hensikten
er å kunne sammenligne MS-omsorgen på de ulike
behandlingsstedene, og få informasjon om hvor
utfordringene ligger slik at de kan adresseres
direkte.

Hvor plaget er du av problemer med balansen?
I hvilken grad opplever du konsentrasjonsproblemer
eller bekymringer knyttet til å leve med MS?

Data som ikke fanges opp
I høst ble en ny versjon av MS-registeret, som
inkluderer e-PROM, satt i produksjon.

Dette er blant spørsmålene i et spørreskjema som
nylig er sendt ut til personer med MS som har gitt
samtykke til å delta via MS-registeret. Hensikten er
å skape et mer fullstendig bilde av hvordan sykdommen forløper.

Patient Reported Outcome Measures (PROM) er
opplysninger som pasienter selv rapporterer om
forhold knyttet til helse, sykdom og behandlings
effekt. PROM inkluderer mål på symptomer,
funksjon, mestring og livskvalitet. Dette er data som
ikke alltid fanges opp av tradisjonelle målemetoder
som for eksempel MR, blodprøver eller måling av
fysisk-funksjon (EDSS).

I hvilken grad opplever personer med MS
nye symptomer, eller at de blir bedre av
behandling? Et nytt rapporteringsverktøy
kan gjøre legene bedre til å fange opp
sykdomsaktivitet.

– I møte med legen på poliklinikken vil en MS-
pasient kunne formidle egen opplevelse av sykdommen. Men vi har frem til nå ikke hatt en strukturert
metode for å samle disse personlige erfaringene i
MS-registeret, slik at vi kan sammenligne data på
tvers av pasienter og klinikker, sier Stig Wergeland,
lege og faglig leder for Norsk MS-register og -biobank. Over tid vil disse målingene også gi viktig
informasjon om enkeltpasienters sykdomsutvikling.
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Ifølge Fagsenter for pasientrapporterte data, som
jobber for at denne typen opplysninger skal samles
inn for en rekke pasientgrupper, kan pasientens
erfaringer med helsetjenestene brukes til å forbedre
kvaliteten på behandlingstilbudet.

– Pasientenes svar vil bidra til at behandlerne får et
bedre bilde av sykdommen. I tillegg til at de har sine
mål, får de nå også tilgang til pasientens egne mål,
slik at de kan se om det er et visst samsvar, sier
Wergeland.

vurdere papirskjema i tillegg. Løsningen for å
håndtere skjemautsending i vanlig post er ikke helt
klar ennå, og medfører en betydelig kostnad i
forhold til den elektroniske løsningen, opplyser
Aarseth.

Endringer gjennom året
Han peker på at man får et mer utfyllende bilde av
hvordan sykdommen påvirker pasientene over tid,
ut over hva man kan få ved årlige eller halvårlige
polikliniske kontroller hos nevrologen.

Tilfredshet med helsetjenesten
I tillegg til PROM, som måler pasientens egen helse,
jobbes det med å utvikle rapportering for pasienters
tilfredshet med helsetjenesten. PREM, som står for
Patient Reported Experience Measures, måler
hvordan pasienten selv opplever og erfarer behandlingen sin, for eksempel når det gjelder helsepersonells faglige dyktighet og kommunikasjonsevne, eller
organisering og ventetid.

– Pasientrapporterte data kan gjøre legene bedre på
å fange opp sykdomsaktivitet. Målet på effekten av
behandling avhenger av at legen klarer å fange opp
episoder med brå sykdomsforverring (attakker), og
progresjon – en jevn forverring i funksjonsnivå.
Pasientrapporterte data kan gi legene økt beslutningsstøtte i valg av behandling. Svarene vil også
kunne indikere symptomer som man kan fokusere
på i kvalitetsforbedringsarbeid i egen avdeling, sier
Stig Wergeland.

Når bare de elektronisk aktive
De første skjemaene ble nylig sendt ut til MS-
pasienter som har samtykket til det.
– Vi har to livskvalitetsskjema, kalt Rand12 og
MSIS29. Vi planlegger å sende disse ut til alle
pasienter som ikke har reservert seg mot PROM en
gang i året, opplyser Jan Harald Aarseth, som er
ansvarlig for MS-registeret.
Skjemaet Rand12 er sykdomsuavhengig og utformet
slik at man kan sammenligne fysisk og psykisk helse
på tvers av sykdommer. Det andre, MSIS29, går
spesifikt på opplevelse av MS-relaterte symptomer.
Løsningen når foreløpig bare de som er elektronisk
aktive. Det vil si at de har registrert seg på Helsenorge.no, det offentlige nettstedet for din helse, eller at
de har en digital postkasse.
– Håpet er at denne relativt unge kronikergruppen
allerede er aktiv på Helsenorge.no eller har digital
postkasse, og at det er mulig å nå flest mulig på
denne måten. Blir det mange som ikke svarer, må vi

– Den tekniske løsningen for dette er nå ferdig
utviklet, men det er en viss ventetid for å få denne
klargjort til MS-registeret, sier Wergeland.
Det jobbes også med å ferdigstille en løsning på
Helsenorge.no hvor pasientene kan logge seg inn
hjemme for å få innsyn i alle data registrert i MS-
registeret om seg selv. Tanken er at pasientene skal
kunne se disse dataene fremstilt i en oversiktlig graf
og følge sin egen sykdomsutvikling. Planlagt oppstart av dette er sent 2019 eller tidlig 2020.

Ønsker flere i registeret
Ifølge Helsedirektoratet er alle helseforetak og
privatpraktiserende spesialister med avtale pliktig til
å registrere pasienter i MS-registeret. Stig Wergeland
oppfordrer sterkt pasienter å etterspørre registeret til
sine nevrologer, og sørge for at de er registrerte.
Ifølge årsrapporten for 2018 er 56,6 prosent av alle
som lever med MS, registrert i MS-registeret. Dette
er opp syv prosent på ett år.
– Vi er veldig glade for at dekningsgraden har økt,
men vi har fortsatt et stykke igjen. God dekningsgrad gir oss flere data som igjen gjør at vi kan
avdekke geografiske forskjeller og eventuelle
endringer i MS-omsorgen over tid. I siste rekke kan
det bidra til at personer med MS får bedre behandling, sier Wergeland.
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Prosjektarbeid i MS-forbundet:

Sammen blir vi klokere
Med prosjektet «Bare bok gjør ingen klok» har MS-forbundet satt
fokus på samarbeidet mellom lokalforeningene og de nevrologiske
avdelingene på sykehusene. Resultatet er et bedre tilbud for de
med MS.
Tekst: Kristi Herje Haga

Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å arbeide
for mindre variasjon i behandling og oppfølging av
MS-pasientene. Det skal være et tettere samarbeid
mellom MS-forbundet gjennom kontaktlikepersoner og sykehusene med MS-sykepleierne i spissen.
Sammen skal de gi nydiagnostiserte og de som
allerede har MS, god, nyttig og riktig informasjon.

Videre satsning
Lise Johnsen har vært prosjektleder for «Bare bok
gjør ingen klok» som ble finansiert av Stiftelsen
Dam. Hun forklarer at prosjektet avdekket store
forskjeller i hvordan oppfølging og behandling
utføres rundt om i landet. Gjennom videre arbeid
vil MS-forbundet bidra til å jevne ut ulikhetene.
– Kunnskapen som vi har fått i arbeidet med dette
prosjektet har stor verdi for oss. Vi har selv sett og
hørt hvordan avdelingene er organisert og at tilbudet
varierer rundt i landet. Vi tar med oss mange gode
eksempler på hvordan oppgaver løses og har pekt på
ting vi syns det bør jobbes videre med. I tillegg til å
dele denne informasjonen i egen organisasjon vil
den brukes i vårt interessepolitiske arbeid hvor vi
kontinuerlig arbeider for flere ressurser til MS-
omsorgen. Flere avdelinger har ønsket å få resultater
i ettertid til bruk i sitt interne arbeid med endring
og utvikling, forteller Johnsen.
Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å arbeide
for mindre variasjon i behandling og oppfølging
og at flere ressurser tilkommer MS-omsorgen.
Et av de viktigste resultatene av prosjektet er
kontaktlikepersoner som har i oppgave å jobbe
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tettere med MS-sykepleierne ved de nevrologiske
avdelingene. Laila Kandal er en av disse kontaktlikepersonene. Hun har hatt MS-diagnose i seks år og er
en erfaren likeperson som brenner for å hjelpe andre
i samme situasjon som henne.
– I Førde har vi hatt et godt samarbeid med MS-
sykepleierne, men nå blir det satt enda mer på
dagsorden og i et system. Jeg holder foredrag for
nydiagnostiserte i samarbeid med sykehuset og gir ut
informasjon om hva vi i lokalforeningen kan tilby.
I tillegg har sykehuset fått esker med informasjon
om MS og forbundet som de deler ut til alle som får
diagnosen, forklarer Kandal.
Esken med informasjon er utarbeidet som et ledd i
prosjektet, og er lik over hele landet. Her får man
blant annet informasjon om MS, brosjyre til pårørende, kollega og arbeidsgiver. Det er viktig at alle
får lik informasjon og at MS-forbundet skal være det
foretrukne og trygge stedet for riktig og oppdatert
informasjon om alle aspekter rundt MS.

Ta kontakt
For mange av de som nettopp har fått en MS-
diagnose vil alt føles kaotisk og man er i en fase
med sorg og fortvilelse. Det vil for mange ta tid før
man føler seg klar til å prate med en likeperson om
sykdommen sin, men når den nydiagnostiserte føler
seg klar, står Laila og de andre likepersonene klar for
en prat.
– Det er viktig at de vet at jeg er her hvis de trenger
det. Jeg er ikke pågående, og det skal ikke føles som
et press. Likevel tror jeg det er flere som har behov

Laila Kandal har hatt MS-diagnosen i seks år
og er en av MS-forbundets kontaktlikepersoner.
(Foto: Privat)

Britt Bruland (t.v.) og Vigdis Stafnes er MS-sykepleiere ved nevrologisk poliklinikk
i Førde. (Foto: Privat)

for å snakke med en som har vært gjennom mye av
det samme, men vegrer seg for å ta kontakt.
Historisk sett har et fåtall av MS-forbundets lokalforeninger og de nevrologiske avdelingene hatt et
like tett samarbeid. Med dette prosjektet vil sam
arbeidet bli sterke slik at ressursene blir brukt på
best mulig måte til nytte til MS-pasienten.

MS-sykepleierne
Britt Bruland er en av to MS-sykepleiere ved nevrologisk avdeling sykehuset Førde. Hun har arbeidet
som MS-sykepleier siden 2014 og er positiv til at
MS-pasienter over hele landet får den samme
informasjonen.

system. Vi jobber godt sammen og har blant annet
informasjonskurs for nydiagnostiserte der kontakt
likeperson kommer og informerer om hvordan det
er å leve med MS, om forbundet og hvilke tilbud
lokalforeningen har. Mange av de som får MS i dag,
er i jobb eller studerer og har et aktivt liv. De trenger
tid til å fordøye sykdommen. De vet forbundet er
der men kjenner ikke behovet ennå. Likevel er det
viktig at de får informasjon og vet de har noen å
prate med når de er klar for det, og her er kontakt
likepersonen uvurderlig, forklarer Bruland.
Sykehuset vil starte opp med å gi ut boksene med
informasjon og oppfordrer MS-pasientene til å ta
kontakt med likepersonen i lokalforeningen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med MS-forbundets
lokalforening, men nå blir det satt enda mer i

MS-forbundets samarbeidspartnere

51

Retur: MS-forbundet,Tollbugata 35, 0157 Oslo

B

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.
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For
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Familiemedlemskap koster kr. 670.

Tollbugata 35, 0157 Oslo
Telefon 22 47 79 90
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Gå inn på www.ms.no og registrer familien din,
eller ring oss på tlf.: 22 47 79 90
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