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I årets utgave av rapporten er det mye spennende 
lesning. Vi kan lese om B-celler, BTK-hemmere og 
sosioøkonomiske faktorer. Alle disse temaene er det 
helt sikkert noen som finner veldig lærerike, mens 
andre syns de er helt uinteressante. Og sånn er det jo 
med forskning. Det store bildet er komplisert, og vi 
trenger å finne alle de små puslebitene for at vi skal 
se og forstå hele bildet. 

Bortkastet forskning?
Programsjef i stiftelsen Dam Jan-Ole Hesselberg 
viser til en Lancet-studie som anslår at 85 prosent 
av all helseforskning er bortkastet. Hva som er tilfelle 
på MS-feltet vet vi jo ikke, men jeg slutter meg til 
overlege og professor Trygve Holmøy som i sin 
kommentar sier at svært lite av MS-forskningen i 
Norge er bortkastet. Fagmiljøet her i landet arbeider 
hele tiden med nye prosjekter. Vi pasienter har ikke 
alltid de samme prioriteringer som forskerne. For 
meg er det aller viktigste at de finner ut hvorfor vi 
får MS og at de kan utvikle en behandling som kan 
gjøre fremtidens MS-pasienter friske. I tillegg er en 
av de største utfordringene som Holmøy trekker 
frem «måter å stanse utvikling av progressiv sykdom, 
og å reparere skalder slik at tapt funksjon kan 
gjenopprettes». Det regner jeg med at mange av 
dere er enige i. Inntil vi kommer dit tenker jeg at vi 
som pasienter i større grad bør involvere oss mer i 
forskning. Ikke bare som deltakere i kliniske studier, 
men som aktive brukerrepresentanter i forsknings-
prosjekter. Hesselberg uttaler også at «det er veldig 
få i dag som gir pasienten innpass i denne viktige 
prioriteringsprosessen». Vi trenger at flere pasienter 
utdannes slik at de kan delta i ulike faser i 
forskningsprosessen. Brukermedvirkning må ikke 
bare blir pene ord på papir, men vi brukere/pasienter 
må delta aktivt i de delene der det er naturlig og der 
vår brukerkompetanse kommer til sin rett. 

Fatigue
Temaet fatigue får god plass i denne rapporten. 
For mange personer med MS vet vi at dette er det 
mest plagsomme symptomet og også det som det er 
vanskeligst å få hjelp med. I rapporten kan vi lese at 
svært mange med MS opplever ulik grad av fatigue. 
Og vi kan lese om Cilie fra Norheimsund som har 
fått god hjelp av medikamenter mot fatigue. Vi fra 
MS-forbundet deltok nylig på en fagkonferanse på 
Solstrand hvor behandling av dette symptomet ble 
diskutert. Det synes heldigvis som om dette tas 
alvorlig i fagmiljøet og at man åpent kan diskutere 
hvordan man skal håndtere det. Det fremkom en 
viss uenighet om hvorvidt man skal behandle fatigue 
med medikamenter. Det er likevel bra at pasientene 
tas på alvor og at symptomet utredes skikkelig slik at 
de kan få best mulig hjelp – om rådet er medika-
menter eller trening!

Behandlingsstudier og «nye metoder»
I Norge har vi flere behandlingsstudier gående, og 
det kommer oss pasienter til gode. Det er fint å få en 
oppdatering på status for flere av disse, og i neste års 
rapport er jeg sikker på at vi har mer nytt å melde. 

I disse dager foreligger resultatet av evalueringen av 
Nye metoder. I rapporten kan du lese kommentarer 
til rapporten som ble offentligjort 18.11. Viktige 
elementer for meg er raskere tilgang på nye medika-
menter, økt åpenhet i prosessene, økt bruker-
medvirkning og ikke minst at klinikere blir trukket 
inn i større grad. 

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

God lesning!

Styreleder Lise Johnsen  
(Foto: Kristi Herje Haga)

Medisinsk forskning 
– pasienten må med!
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For mange med MS og andre alvorlige sykdommer 
er forskningen en viktig kilde til håp. Den sterke 
utviklingen vi har sett innen behandling av 
 relapsing-remitting MS, er et vitnesbyrd om at dette 
håpet er reelt. Dette betyr ikke at jobben er fullført. 
Konklusjonen til en av verdens ledende MS-forskere, 
Gavin Giavonnoni, etter den årlige MS-kongressen 
for noen år siden gjelder fortsatt: «There is still lot 
of unfinished business».

I denne utgaven av MS-rapporten hevdes det at 
mesteparten av medisinsk forskning er bortkastet. 
(Se artikkel side 30 og studien Chalmers I, Glasziou 
P. Avoidable waste in the production and reporting of 
research evidence. Lancet. 2009 Jul 4;374(9683):86-
9. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60329-9. Epub 
2009 Jun 12. PMID: 19525005) 

Dette er en brannfakkel som vi må ta ytterst alvorlig. 
Hvis den er riktig, så kaster de fleste av oss forskere 
ikke bare bort vår egen tid. Vi sløser også bort 
knappe forskningsressurser og utsetter pasienter for 
formålsløse studier som man på forhånd burde 
skjønt var bortkastet. 

Jeg vil ikke nekte for at det kan finnes eksempler på 
bortkastet forskning. I etterpåklokskapens klare lys 
fremstår mye som feil. Problemet er at vi ikke kan 
vite dette på forhånd. Og ofte kommer løsningen 
på vanskelige spørsmål fra helt uventet hold. 

Mye medisinsk undersøker spørsmål de fleste tror 
de allerede vet svaret på. Dette kan virke menings-
løst, men er faktisk helt nødvendig. Ikke sjelden 
viser det seg nemlig at det vi trodde var sant ikke 
stemmer likevel når vi undersøker det med nye og 
bedre metoder.

Et eksempel på dette er vitamin D. Det er ikke tvil 
om at det er flere MS-attakker når nivået av vitamin 
D er lavt. Det vi slett ikke vet, selv om mange tror 
det, er om dette faktisk skyldes en effekt av vitamin 
D. Det er derfor nødvendig med mer og bedre 
forskning, selv om mange er overbevist om at de 
vet svaret på forhånd.

Forskning er avhengig av finansiering. Det er skarp 
konkurranse om forskningsmidlene. Søknader blir 
vurdert av kompetente fageksperter og svært ofte 
også brukerrepresentanter. Kriteriene for å få 
 offentlige forskningsmidler er at problemstillingen er 
viktig og relevant, at metodene er gode og at forsker-
gruppen har kompetanse til å utføre forskningen.

Som forsker og MS-nevrolog er jeg selvsagt 
 dundrende inhabil. Jeg vil likevel hevde at svært lite 
av MS-forskningen er bortkastet. De senere årene 
har det vært en svær utvikling innen MS-forskning 
i Norge. Vi forsker på sykdomsårsaker, sykdoms-
mekanismer (hva skjer i kroppen når vi blir syke), 
behandling og rehabilitering, for å nevne noe. 
Forskningen skjer både med offentlig støtte og i regi 
av legemiddelfirmaene. Særlig gledelig er det at det 

Trygve Holmøy, overlege og professor, 
Akershus universitetssykehus  

(Foto: Kristi Herje Haga)

Forskning gjør  
MS-behandlingen bedre
Av Trygve Holmøy
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nå foregår flere behandlingsstudier i Norge på 
effekten av ulike typer stamcelletransplantasjon, 
effekt av uregistrert behandling (rituksimab) og 
vaksineresponser, og at de aller mest avanserte 
metoder brukes til å studere hvorfor og hvordan 
immunsystemet angriper hjernen.

Personlig er jeg overbevist om at lite eller ingenting 
av dette er bortkastet. Selvsagt vil det vise seg at noe 
ikke er så bra som vi håpet. Men av og til treffer vi 
blink, og flytter fagfeltet et lite stykke forover. 

En av grunnene til at det er viktig å påpeke dette, 
er at mange personer med MS stiller opp for 
forskningen. Dette kan enten være i behandlings-
studier, i studier av sykdomsårsaker eller som under 
pandemien i studier av hvordan MS-medisiner 
påvirker vaksineeffekter. Dette kan være belastende, 
noen ganger smertefullt. Noen pasienter gjennomgår 
ekstra spinalpunksjon (såkalt «ryggmargsprøve») 

til forskning. Forskningen er helt avhengig av 
at  pasienter stiller opp på denne måten. 

Jeg snakker ofte med pasienter som har hatt 
 progressiv sykdom noen år, og som føler at det 
forskes for lite på deres sykdom. 

Det har de helt rett i. De største uløste utfordringene 
innen MS er å finne måter å stanse utvikling av 
progressiv sykdom, og å reparere skader slik at tapt 
funksjon kan gjenopprettes. 

Jeg tror at forskningen en eller annen gang kommer 
til å løse den gåten. Men jeg tror ikke vi i dag kan 
forutse hva løsningen vil være. Derfor tror jeg vi 
skal være forsiktige med å styre forskning ut fra en 
forestilling om at vi på forhånd vet hva som vil være 
nyttig.

– Jeg vil hevde at svært lite av MS-forskningen er bortkastet. De senere årene har det vært en svær utvikling innen MS-forskning i Norge. 
Vi forsker på sykdomsårsaker, sykdomsmekanismer, behandling og rehabilitering, skriver overlege og professor Trygve Holmøy. (Foto: iStock)
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– Evalueringen gir ingen konkrete forslag på løsnin-
ger, mener Elisabeth Gulowsen Celius, professor og 
overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo universitets-
sykehus.  

Nye metoder er et system som har som mål å sikre 
pasienter likeverdig tilgang på nye behandlings-
metoder, uavhengig av bosted og økonomi. Det er 
et prioriteringsverktøy som gir retningslinjer for og 
bestemmer hva som skal prioriteres i spesialisthelse-
tjenesten.

På MS-området er det systemet for Nye metoder 
som avgjør om en behandling skal tas i bruk i 
Norge, eller ikke. 

Systemet kom allerede i 2013. Systemet for Nye 
metoder har gjentatte ganger vært utsatt for knall-
hard kritikk, og i 2019 ba Stortinget om en evalue-
ring for å videreutvikle systemet. 

Evalueringen av Nye metoder var ferdig 31. oktober 
og ble overlevert til helseministeren. Torsdag 
18.  november ble den offentliggjort. Evaluerings-
rapporten viser en tydelig erkjennelse av at dagens 
beslutningssystem ikke fungerer godt nok. Evalue-
ringen foreslår selv at økt medvirkning, etterprøv-

barhet og transparens er viktig for å styrke systemet, 
uten at det kommer konkrete forslag på hvordan 
dette skal skje. 

Det kommer også tydelig fram at Norge er senere 
ute med å innføre nye behandlinger enn de andre 
nordiske landene. 

Flere intervjurunder
Det er Proba Samfunnsanalyse som har hatt opp-
draget med å skrive rapporten. MS-forbundet har 
vært i flere intervjurunder med Proba. Det samme 
gjelder også flere fagpersoner på MS-feltet, blant 
annet Elisabeth Gulowsen Celius. 

Både generalsekretær Magne Wang Fredriksen i 
MS-forbundet og Celius opplever at prosessen med 
Proba har vært god og at man har blitt hørt. Likevel 
bekymrer de seg begge for at rapporten ikke vil føre 
til endringer i dagens system. 

– Mitt første inntrykk var at rapporten kom med få 
forslag til å endre på dagens system. Det er også det 
jeg sitter igjen med etter å ha lest den ordentlig, sier 
Fredriksen. 

Celius er enig. 

Skuffet over 
evaluering 
av Nye metoder

– I dag opplever vi 
at systemet er veldig 
rigid, sier Magne 
Wang Fredriksen, 
generalsekretær i 
MS-forbundet 
(Foto: Terje Rakke)

Elisabeth G. Celius 
er bekymret for at 
rapporten ikke vil 
føre til endringer 
i dagens system. 
(Foto: Privat)

«Tam», «ekstremt diffus» og uten en plan for persontilpasset MS-behandling.  
Det er noen av reaksjonene fra MS-fagfolk etter evalueringen av Nye metoder. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

NYE METODER
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– Rapporten får frem mye av det som mange har 
bekymret seg over. Den påpeker at det som skjer, 
bør være åpent, transparent og involvere fagpersoner 
og brukere mer, men den sier ikke noe konkret om 
hvordan det gjøres. Jeg hadde forventninger om at 
den også kom med en løsning eller pekte ut en 
tydelig retning for veien videre. Der blir den faktisk 
ekstremt diffus, sier Celius. 

Hun er redd for at hvis det nå skal nedsettes et 
utvalg som skal komme med et konkret forslag, går 
det fort enda ett år før det skjer noe. Hun hadde 
forventet at Proba skulle kommet med et tydelig 
forslag på hvordan bygge opp et godt system. 

Persontilpasset medisin er veien videre
Et område som både Celius og Fredriksen hadde 
ønsket skulle bli tatt mer opp i evalueringen, er 
behovet for persontilpasset medisin og prioriteringer 
rundt dette. Proba skriver lite om dette temaet. 

Fredriksen mener at systemet, slik det er i dag, ikke 
gir nok handlingsrom for å kunne ta i bruk nye 
behandlinger og derigjennom bidra til mer person-
tilpasset medisin. Han håper fagfolk og brukerorga-
nisasjoner vil bli lyttet til i utarbeidingen av et nytt 
og bedre system. 

– I dag opplever vi at systemet er veldig rigid. På 
MS-feltet har vi sett en fenomenal utvikling, men vi 
opplever at systemet ikke gir rom for å ta i bruk 
disse avanserte og nye terapiene. Utviklingen vil bare 
fortsette, da er det naturlig at vi har et system som 
utvikler seg i takt med den medisinske utviklingen. 
Nye metoder må være et dynamisk og fleksibelt 
system som følger den medisinske utviklingen, sier 
Fredriksen. 

Elisabeth Celius har mange tanker om hvordan dette 
nye systemet bør rigges, slik at den enkelte pasient 
kommer i fokus for behandlingen. 

– På MS-feltet har persontilpasset behandling 
kommet mer og mer. Det er dette som er framtiden. 
Det er et tilbakelagt stadium at vi må følge en 
oppskrift hvor man først skal prøve ut medisin X, 
så medisin Y osv, sier Celius.

Hun peker på at det vil være undergrupper i den 
store sekken MS som trenger en litt annen behand-
ling enn majoriteten. 

– Det må vi lage et system som tar høyde for, og det 
bør det være rom for. Fremtiden er at vi må ha et 
system hvor vi hovedgruppen kan følge anbefalinger, 

Behovet for persontilpasset medisin og prioriteringer innenfor dette er et tema som tas lite opp i evalueringen av systemet for Nye metoder.
(Foto: Pexels)
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men at vi likevel vurderer hver enkelt pasient og gir 
individuelle behandlinger. Det er mulig å kombinere 
dette i et system, mener overlegen.

Ønsker å involveres mer
Hovedproblemet som trekkes fram i evalueringen, er 
manglende tillit til systemet. Høyere grad av bruker-
involvering er en av løsningene som presenteres for 
dette. Både Celius og Fredriksen er samstemte på at 
de som fagpersoner og representanter for brukere vil 
involveres tidligere i beslutningene. 

– Det er alvorlig at tillit til systemet er en så stor 
utfordring som det framkommer i rapporten. Det 
bør være bedre dialog og samhandling mellom 
aktørene gjennom hele prosessen. Vi vil at stemmen 
til klinikere og brukerne skal få en større plass i, og 
gjennom, hele prosessen, sier Fredriksen. 

Elisabeth Celius mener mange i fagfeltet opplever 
beslutningene som ubegrunnede og tilfeldige. 

– Det er mye lettere å akseptere en beslutning som 
vi er uenige i, dersom vi kjenner bakgrunnen for 
beslutningen, mener hun. 

Fredriksen og Celius har stor forståelse for at Beslut-
ningsforum har en utfordrende oppgave. De skal 
veie kost, nytt- og alvorlighetskriteriene i priorite-
ringsforskriften. På den ene siden ønsker man å 
kunne tilby nye og effektive behandlinger. På den 
andre siden skal man se på kost/nytte-forhold og 
vurdere om kostnadene kan sies å være innenfor det 
vi som samfunn er villige til å betale for. 

Slik som systemet er i dag, ligger Legemiddelindus-
trien (LMI) sin vurdering av en metode sammen 
med et prisnotat fra Sykehusinnkjøp som beslut-
ningsgrunnlag for Beslutningsforum. 

– Jeg tenker at klinikere kan levere et eget dokument 
som beslutningsgrunnlag for å få reist andre per-
spektiver. De ulike interesseorganisasjonene må 
involveres i beslutningene. Slik systemet er i dag, er 
ikke MS-forbundet involvert i saker som angår 
MS-behandlinger. Å lene seg på brukermedvirkere 

som ikke kan noe om MS-feltet er veldig uheldig, 
sier Fredriksen.

Elisabeth Celius er positiv til at fagfolk og brukere 
skal gis en sterkere stemme. 

– Men dette vil kun fungere om disse faktisk gis 
medbestemmelse og kan påvirke prosessene fra start 
til slutt. Det er helt i orden at det tas beslutninger 
som vi ikke er enige i, men så lenge man får komme 
frem med sine argumenter og man opplever at man 
blir hørt, er det mye lettere å akseptere at avgjørelsen 
som blir fattet, kanskje går på tvers, sier Celius 
anerkjennende. 

Store forventninger til Kjerkol
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa tydelig 
under offentliggjørelsen av evalueringen at dette var 
noe hun skulle jobbe med videre. Hun uttrykte store 
ambisjoner for å endre systemet for Nye metoder. 

Funnene i evalueringen står i sterk kontrast til 
målsettingen til regjeringen Gahr Støre, som i 
Hurdalserklæringen slår fast at «vi vil ha en offentlig 
helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse».

I regjeringsplattformen står det at det skal gjøres 
endringer i systemet for Nye metoder. Og det står 
også at brukere og klinikere skal få en sterkere 
stemme. 

– Kjerkol har flere ganger sagt at hun er opptatt av 
at vi har et velfungerende system for innføring av 
nye metoder, at pasienter og fagfolk opplever å bli 
hørt og at det er åpenhet rundt beslutningene som 
tas. Evalueringen viser at ingen av disse målene 
innfris, sier Fredriksen.

Han er glad for at fagmiljøet og MS-forbundet står 
sammen i denne saken. 

– Vi vet at dette blir fulgt opp, men hvordan det blir 
fulgt opp, er fortsatt uvisst. Her må vi bare fortsette 
å følge med og si tydelig ifra, sier Fredriksen. 

NYE METODER
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Tidlig høyeffektiv  
behandling skal bli standard

Tidlig diagnostisering med tidlig oppstart av høyeffektiv behandling er hovedprinsippet 
i de nye retningslinjene for MS-behandling. 

Tekst: Gudrun Sofie Østhassel

– Utfordringene med behandlingsretningslinjer er at 
de blir fort utdaterte. Hele tiden skjer det endringer 
i behandlingen, noe som gjør at man trenger konti-
nuerlig oppdatering av retningslinjene. 

Det sier professor Kjell Morten Myhr ved UiB og 
overlege ved Haukeland universitetssjukehus. Han 
leder faggruppen som reviderer Helsedirektoratets 
nasjonale faglige retningslinje for diagnose, behand-
ling og oppfølging av MS-pasienter. Myhr har vært 
engasjert i arbeidet med retningslinjer i nærmere 
15 år. 

Revisjonen ble startet av Helsedirektoratet i mai i år, 
og etter planen skal arbeidet sluttføres mai 2022. 

Eskaleringsstrategien vrakes
Myhr mener at det viktigste grunnlaget for revisjon 
er at man ønsker å fjerne uønsket variasjon og 
praksis i behandlingen av MS-pasienter. Tall fra 
MS-registeret viser at 69 prosent av de nydiagnosti-
serte med attakkpreget MS startet på høyeffektiv 
behandling i 2020, men med relativ stor variasjon 
mellom sykehusene. Dette tallet håper Myhr kan 
øke med oppdaterte retningslinjer, samtidig som det 
blir mer likhet i behandlingstilbudet. 

Den første behandlingsretningslinjen for MS kom 
i 2011. Denne var basert på en såkalt eskalerings-
strategi. Det betyr at man startet med behandlinger 
som anses som mindre effektive, og økte opp til mer 
effektive behandlinger dersom det kom ny syk-
domsaktivitet. 

Denne retningslinjen ga samtidig en liten åpning for 
å starte med de mest effektive behandlingene dersom 
det var en alvorlig debuterende MS. 

Det kom en revisjon i 2017. Revisjonen baserte seg 
også på en eskaleringsbehandlingsstrategi, men med 
en mer tydelig åpning for å starte med høyeffektiv 
behandling dersom det var negative prognostiske 
kjennetegn hos den enkelt pasient. 

– Hvis vi ser på dette i en europeisk sammenheng, 
er det ganske offensive retningslinjer. Reiser vi ned 
til Belgia, Italia eller Spania, er det strenge retnings-
linjer for at de må prøve ut Copaxone eller interfer-
oner i en viss tid før de i det hele tatt har anledning 
til å prøve noe annet, forteller Myhr. 

Større fokus på høyaktiv behandling
Til tross for at det har vært offensive retningslinjer, 
er det nå tid for en ny revisjon. Myhr påpeker at det 
stadig vekk kommer nye behandlingsmuligheter som 
gjør retningslinjene utdaterte. 

– Praksisen har endret seg de siste årene, og det er 
i dag mer fokus på høyaktiv behandling. Retnings-
linjene fra 2017 gjenspeiler ikke dette. Vi har en del 
erfaring med eskaleringsstrategi, og vi vet at det gir 
en del uheldige effekter. Oppimot 50 prosent av 
pasientene skifter behandling innen tre år, og 
kanskje så mye som 80 prosent innen syv år. Denne 
bytteprosessen er uheldig for pasientene. I denne 
fasen er det økt risiko for sykdomsutvikling og nye 
forverringer. 

Professor Kjell Morten Myhr leder faggruppen som reviderer 
de faglige retningslinjene. (Foto: Kristi Herje Haga)
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Myhr forteller at det stadig kommer nye rapporter som 
viser at tidlig oppstart med høyeffektiv behandling er 
gunstig for pasienten og behandlingseffekten over tid. 

– Det er en økende andel av høyeffektive behandlin-
ger som gjør at vi kan tilpasse behandlingsvalg, slik 
at risikoen for bivirkninger og komplikasjoner blir 
relativt lav, sier han. 

Går ikke i detalj på enkeltvalg
Myhr påpeker at retningslinjene ikke vil påvirke 
hvordan enkeltmedikamenter skal brukes på de ulike 
sykehusene. 

– Vi går ikke i detaljer på enkeltmedikamenter, 
men fokuserer på valg av behandlingsstrategi. 
Hovedutfordringen som vi har identifisert, er 
hvordan retningslinjene kan understøtte tidlig 
diagnose og tidlig oppstart med høyeffektiv 

 behandling hos ny-diagnostiserte pasienter. Vi 
skal også diskutere hvordan, og når, vi skal skifte 
behandling og oppdatere diagnosekriteriene. 
 Praktisk sett stiller man diagnose tidligere ved hjelp 
av MR og spinalvæske, sier Myhr.

De nye retningslinjene innebærer også en strategi for 
kontinuerlig oppdatering av retningslinjene, med en 
nasjonal gruppe som får ansvaret med å vedlikeholde 
disse. 

Lanseres på den internasjonale MS-dagen
Arbeidet er kommet et stykke på vei. Mye har 
foregått digitalt. 

– Vi har en ambisjon om å ferdigstille retnings-
linjene i februar/mars. Så vil det være en høring, før 
retningslinjene kan endelig ferdigstilles. Målet vårt 
er at de nye, oppdaterte retningslinjene kan lanseres 

Det viktigste grunnlaget for revisjon av retningslinjene er at man ønsker å fjerne uønsket variasjon og praksis i behandlingen av MS-pasienter. 
(Foto: iStock)

10



FAKTA OM RETNINGSLINJENE 

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at prosjektgruppen skal komme frem til beskrivelser av og 
 begrunnelser for diagnostikk, sykdomsmodulerende legemiddelbehandling, rapportering til Norsk  
MS-register og biobank og plan for å iverksette beslutninger i Nye Metoder. 

Beskrivelsen av anbefalinger om attakkbehandling og familieplanlegging videreføres ikke i de reviderte 
retningslinjene. Disse to kapitlene skal delvis innlemmes i de andre og dekkes ellers i NevroNEL (metodebok 
for nevrologi). 

Retningslinjene er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og 
brukermedvirkning. MS-forbundet har to representanter i prosjektgruppen.

på den internasjonale MS-dagen i slutten av mai. 
Vi har det som et utgangspunkt, selv om det kan 
komme snubletråder underveis. 

Myhr understreker videre viktigheten av at retnings-
linjene oppdateres kontinuerlig framover. 

– De nye retningslinjene innebærer også en strategi 
for kontinuerlig oppdatering av retningslinjene, med 
en nasjonal gruppe som får ansvaret med å vedlike-
holde disse, sier han. 

TIDLIG DIAGNOSTISERING
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– Fatigue er ikke  
noe vi bare må  
akseptere
Når Cilie Nødtvedt tar medisin mot fatigue, kan hun male huset eller delta i familieselskap 
uten å gå tom for energi. MS-lege Stig Wergeland mener fagmiljøet bør vurdere om 
medisiner mot fatigue bør prøves ut i større grad enn i dag.

Tekst: Silje Berggrav

«Ingen har nevnt til meg at det finnes!» 

«Nevrologen sa at fatigue-medisin er det samme 
som amfetamin, han skriver ikke ut sånt.» 

Dette er noen av erfaringene folk har delt i Face-
book-gruppen MS-venner, når temaet er medisinsk 
behandling for fatigue. Flere opplever at de møtes 
av liten forståelse og velvilje i helsevesenet:

«Fastlege og nevrolog nekter å skrive ut til meg pga 
ikke dokumentert effekt», skriver én. «De kaller det 
det nye kokainet», skriver en annen. 

Normalt liv
Innleggene provoserer Cilie Nødtvedt, en av 
 administratorene i Facebook-gruppen MS-venner. 
Medisinsk behandling av fatigue er ett av temaene 
hun brenner mest for. 

– Slike uttalelser vitner om ekstrem uvitenhet. 
De fleste leger og nevrologer anser fatigue som et 
symptom man bare må akseptere å leve med. Det 
må vi faktisk ikke. Det finnes flere medisiner som 
faktisk kan hjelpe oss, sier 37-åringen fra Norheim-
sund utenfor Bergen. 

Hun fikk MS-diagnosen i 2012, men mener hun 
hadde MS-symptomer og fatigue allerede som barn. 
Hun priser seg lykkelig over at hun har en nevrolog 

som har vært åpen for å prøve ut en rekke ulike 
medisiner i forsøk på å redusere den fysiske ut-
mattelsen hun deler med en høy andel personer 
med MS. 

– At jeg får ta Modiodal, gjør at jeg kan leve et 
normalt liv. Jeg jobber, har fire barn og pusser opp 
hus. Ingenting stopper meg når det er noe jeg vil 
gjøre. Jeg kan delta i sosiale sammenhenger, konfir-
masjon eller bryllup uten å bekymre meg for å måtte 
avlyse eller kapitulere underveis, sier Nødtvedt, som 
til daglig jobber deltid i et advokatkontor. 

Kjører seg i grus
Leger MS-rapporten har snakket med, presiserer at 
Modiodal ikke er en vidundermedisin mot fatigue, 
og at den langt fra har effekt for alle som prøver den. 
Enkelte opplever bivirkninger som mageplager eller 
hodepine. Men mange får hverken informasjon om 
fatigue-medisiner eller muligheten til å prøve – fordi 
effekten har vært omstridt. 

Inntrykket bekreftes av en gruppe deltakere på 
intensivopphold på MS-senteret i Hakadal. Selv om 
gruppen består av nydiagnostiserte, er fatigue noe 
alle rundt lunsjbordet sliter med. Ingen kjenner til at 
det finnes medisiner mot fatigue.

– Første gang jeg har hørt om fatigue som MS- 
symptom, er her på MS-senteret. Jeg ville gjerne 

TEMA: FATIGUE

– De fleste leger og 
nevrologer anser fatigue 
som et symptom man 
bare må akseptere å leve 
med. Det må vi faktisk 
ikke, mener Cilie Nødvedt 
(37). (Foto: Privat)
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TEMA: FATIGUE

prøvd medisiner om jeg hadde fått tilbud om det, 
sier Tommy Herredsvela (27) fra Bjerkreim i 
 Rogaland.

Han har hatt MS-diagnosen i seks år. Han sliter med 
dårlig balanse og svimmelhet, men synes fatigue er 
noe av det verste med sykdommen. – Jeg er et 
ja-menneske. Jeg sier alltid ja, selv om jeg er utslitt. 
Når jeg egentlig vet at dette har jeg ikke energi til. 

Han får ofte invitasjoner det er vanskelig å takke 
nei til. Hytteturer med gutta, bading, turer i skog 
og mark. 

– Jeg skal være med på alt, selv om jeg vet at jeg ikke 
er frisk. Jeg kjører meg i grus, og blir sengeliggende 
etterpå. Ingen leger har snakket med meg om at det 
finnes medisiner jeg kan ta, sier Herredsvela. 

Fatigue har mange uttrykk 
Stig Wergeland, lege ved Haukeland universitets-
sjukehus og leder for Norsk MS-register og -bio-
bank, er enig i at kunnskapen om fatigue og 

 fatigue-behandling er varierende blant helse-
personell. En av utfordringene er at fatigue er et 
vidt og sammensatt begrep, og at både pasienter 
og leger kan legge ulikt innhold i det. 

– Fatigue kan handle om at man blir disproporsjo-
nalt trøtt og sliten etter aktivitet. Det kan også 
handle om kognitive vansker, problemer med 
konsentrasjon og å lære nye ting. En tredje uttrykks-
form er en søvnforstyrrelse som innebærer økt 
søvnbehov. Man kan sovne når som helst på dagen. 
Dette kalles hypersomni, og for denne gruppen 
er det større håp om at behandling med sentral-
stimulerende midler kan virke, sier Wergeland.

Fant bedring i undergruppe
Han viser til en randomisert studie som ble publisert 
tidligere i år, der pasienter med MS-relatert fatigue 
fikk enten det antivirale stoffet amantadin, modafi-
nil (kjent som legemiddelet Modiodal), som brukes 
til behandling av narkolepsi, det sentralstimulerende 
medikamentet metylfenidat (kjent som Ritalin) eller 
placebo i opptil seks uker. Forskerne konkluderte 

Når Cilie Nødtvedt tar modafinil, kan hun være med på aktiviteter uten å bekymre seg for å måtte avlyse eller kapitulere underveis. Til 
venstre på fottur ved Valle Marina, Gran Canaria, og til høyre på rafting med barna. (Foto: Privat)

– Første gang jeg har hørt om fatigue som MS-symptom, er her på MS-senteret. Jeg ville gjerne prøvd 
medisiner om jeg hadde fått tilbud om det, sier Tommy Herredsvela (27) fra Bjerkreim i Rogaland. 
(Foto: Silje Berggrav)
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med at ingen av de tre legemidlene virket bedre enn 
placebo. Wergeland mener studien likevel gir grunn 
til å prøve ut medisiner i større grad enn i dag. 

– Forskerne fant signifikant bedring i en under-
gruppe som hadde høy skår på et mål for søvnighet 
på dagtid. Studien var ikke rigget for å se nærmere 
på denne gruppen, men den åpner for oppfølgings-
spørsmål, mener MS-legen. 

Overlege og nevrolog Øivind Grytten Torkildsen 
ved Haukeland universitetssjukehus peker på at det 
har vært utført tidligere randomiserte studier på 
modafinil. 

– En metaanalyse fra 2018 konkluderte med at 
modafinil var en effektiv behandling mot MS- 
fatigue. Noe av problemet med fatigue-studier er 
nok at fatigue er dårlig definert og at flere liknende 
symptomer blir gruppert sammen. Det er også 
krevende å måle effekten av denne typen interven-
sjon. Kanskje man i fremtiden burde forsøke samme 
design som ved utprøving av fampyra, hvor man 
først selekterer de som responderer på behandlingen, 
og deretter utfører en placebo-kontrollert blindet 
studie, sier Torkildsen.

Siste løsning
Stig Wergeland påpeker at fra en leges perspektiv er 
tilnærmingen til fatigue svært bred – fra vurdering 
av søvnrytme, andre tilstander som stoffskiftesyk-
dommer, psykisk sykdom, kognitiv påvirkning og 
spastisitet. 

– Behandlingen må rette seg mot den tilstanden 
man mener bidrar mest til de symptomene som 
oppfattes som fatigue, sier han. 

Bivirkninger fra medikamenter er en annen viktig 
faktor som må sjekkes ut. Mange MS-pasienter 
bruker medikamenter mot ulike symptomer, som 
smerte og uro. En potensiell bivirkning fra flere av 
disse er trøtthet.  

Cilie Nødtvedt mener medisiner er siste løsning 
etter at man har sjekket at utmattelsen ikke skyldes 

vitaminmangel, betennelser i kroppen eller andre 
faktorer. Med hjelp fra nevrologen har hun prøvd ut 
en rekke medisiner, der hun startet på de mildeste 
med lavest bivirkninger.  

– Jeg startet med LDN (lavdose naltrekson, red.
anm.), men den hadde ingen effekt for meg. 
 Fampyra virket, men ikke bra nok. Modiodal har 
jeg nå gått på i flere år, og den har gitt meg et nytt 
liv, mener 37-åringen. 

Hun forteller at medisinen gjør det mulig å delta på 
aktiviteter og anstrengelser uten at hun føler seg mer 
sliten etterpå. Nødtvedt tar medisinen bare ved 
behov, og effekten varer rundt fem timer. 

– Kroppen venner seg til ulike typer medisiner etter 
hvert, og hvis jeg bare tar den av og til, har jeg effekt 
mye lenger. 

Kostbar medisin
Den store ulempen er at Modiodal er en svært dyr 
medisin. 

– Jeg har betalt opp mot 2900 kroner i måneden. 
I det siste har jeg tatt Ritalin av økonomiske 
 grunner, selv om effekten er lavere enn ved 
 Modiodal, forteller hun. 

Modiodal ble tidligere i år overført fra vanlig blå-
resept til helseforetaksfinansiert resept (H-resept). 
Det vil si at den i hovedsak bare kan skrives ut av 
sykehusleger og legespesialister med rett til refusjon, 
og kun til pasienter med narkolepsi. Sykehusleger 
kan ikke fritt skrive ut preparatet til pasienter med 
MS-fatigue som ønsker å betale for behandlingen 
selv. Sykehuset kan godkjenne unntak, og må i så 
fall betale for behandlingen. 

Seniorrådgiver Ingvild Grendstad i avdeling for 
helserefusjoner i Helsedirektoratet bekrefter i en 
e-post at pasienten skal slippe kostnaden dersom 
resepten kommer fra en sykehuslege. – Helse-
foretakene har finansieringsansvar for behandling 
som de velger å tilby, som er «off label» og kan 

Stig Wergeland, lege ved Haukeland universitetssjukehus og leder for Norsk MS-register og -biobank, 
ønsker å øke kunnskapen om fatigue, slik at helsepersonell får bedre verktøy til å evaluere hvilke 
pasienter som kan ha nytte av medisinsk behandling. (Foto: Kristi Herje Haga)
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defineres som utprøvende behandling. Pasienten 
skal i så fall ikke skal betale dette selv, skriver hun.

Begrenset mulighet
Stig Wergeland påpeker at det likevel er stor usikker-
het knyttet til om MS-leger kan skrive ut Modiodal 
på H-resept, blant annet fordi det ikke er avklart hva 
som defineres som utprøvende behandling. Modio-
dal har ikke markedsføringstillatelse for MS-relatert 
fatigue. Den har heller ikke vært vurdert for bruk av 
EUs legemiddelbyrå EMA eller Statens Legemiddel-
verk.

– Legers mulighet til å foreskrive medikamenter for 
MS-fatigue er inntil videre svært begrenset, og det er 
ennå usikkert om helseforetakene vil godkjenne at 
dette foreskrives «off label», sier han. 

Også fastleger har anledning til å skrive ut Modiodal 
til MS-pasienter. 

– Det er fri forskrivningsrett i Norge, så fastleger 
kan forskrive legemidler til off labelbruk på hvit 

resept. Legen påtar seg da et særskilt ansvar for å 
vurdere sikkerhet og effekt av behandlingen, og 
pasienten må i så fall betale for behandlingen selv, 
påpeker Ingvild Grendstad.

Inviterer til debatt
Stig Wergeland mener det må være et mål at fag-
miljøet blir bedre på diagnostikken og mer presise 
på hva som legges i fatigue-begrepet. 

– Snakker vi om hypersomni, er det antydninger 
til effekt i den nevnte studien. Da har vi anledning 
til å gi god symptombehandling. 

Han har stor forståelse for at det kan være 
 frustrerende for pasienter å få avslag fra nevrolog 
eller fastlege om man ønsker å prøve ut medisin 
mot hypersomni. 

– Vi i fagmiljøet har registrert at det er ulik praksis 
rundt i landet. Vi ønsker å ta debatten videre på 
fagmøter i regi av MS-registeret og Kompetanse-
tjenesten for MS. Det er viktig at vi får løftet 

MEDISINER SOM KAN PRØVES UT MOT FATIGUE: 

LDN (Lavdose naltrekson): Nye data fra ulike studier kan tyde på at lavdose naltrekson kan lindre fatigue, 
kognitive forstyrrelser og slapphet etter fysiske anstrengelser blant pasienter med kronisk utmattelses-
syndrom (ME/CFS) med få bivirkninger. Brukes i begrenset grad for personer med MS. 

Fampyra: Også kalt gangpillen. Fampyra kan bidra til at nervecellene leder nervesignaler raskere, og har 
dokumentert effekt på gangfunksjon og mobilitet, men også på andre symptomer som fatigue og blære-
funksjon. Urinveisinfeksjon er en av flere mulige bivirkninger. 

Metylfenidat (Ritalin): Den sentralstimulerende ADHD-medisinen metylfenidat er funnet å redusere fatigue 
hos personer som har hatt traumatisk hjerneskade, men brukes også av enkelte med MS-fatigue. Kan gi 
hodepine, nedsatt appetitt, søvnløshet og magesmerter. Kan øke tendensen til spastisitet hos noen. 

Amantadin (Symmetrel): En behandling for Parkinsons som også kan brukes for å behandle MS-relatert 
fatigue. I anbefalte doser regnes amantadin for å ha få eller lite alvorlige bivirkninger. 

Modafinil (Modiodal): Sentralstimulerende middel som forbedrer våkenhet. Utviklet for bruk ved narkolepsi 
og søvnapné, men også brukt ved MS-relatert fatigue. Kan gi mageplager, svimmelhet og hodepine. 
Kan være et alternativ til metylfenidat.

Kilde: Bjørnar Hassel, professor ved Avdeling for nevrohabilitering, Universitetet i Oslo
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Cilie Nødtvedt, administrator i Facebook-gruppen 
MS-venner, er opptatt av å formidle at medisiner 
er siste «trappetrinn» når man forsøker å finne en 
løsning på fatigue. Hun deler ofte råd i gruppen 
når fatigue er tema.  

• Sjekk først om du mangler vitaminer eller 
 næringsstoffer som gjør deg utmattet.

• Har legen sjekket stoffskifte? Er det noen aktive 
infeksjoner i kroppen? Kan du være blodfattig, 
eller har du symptomer på depresjon?

• Tenk over: Er du aktiv nok? Trening kan gi 
motivasjon og mer energi i hverdagen. Trening 
hjelper også for muskelspenninger, som kan tappe 
kroppen for unødvendig energi.

• Hvordan er søvnen? Er søvnen god nok, og lytter 
du til kroppen når den er sliten og vil ha hvile? 

Hva er god hvile for deg? Å hvile for å «hente» seg 
inn kan være veldig individuelt. Prøv å finne din 
måte å roe ned, for eksempel lytte til musikk, gå 
en tur, strikke, hvile på sofaen. 

• Fremdeles ingen utvei og alt ser svart ut? Spør 
legen din om hjelp. Sier legen at det ikke finnes 
eller at virkningen er «marginal», så be dem lese 
seg opp på både forskning og medikamenter. 
De er der for å hjelpe deg. 

• Utforsk tilbudet av medisiner sammen med 
nevrolog. Begynn på nederste nivå med minst 
bivirkninger. Selv om et medikament hjelper på 
noen du kjenner, er det ikke sikkert at det er riktig 
for deg. Følg «veien» til du finner det som er riktig 
for deg, men vær forberedt på at du kanskje ikke 
finner en medisin som hjelper mot din fatigue.

Råd til de som sliter med fatigue

kunnskapen om fatigue, slik at helsepersonell får 
bedre verktøy til å evaluere hvilke pasienter som 
kan ha nytte av det, mener Stig Wergeland.
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Fatigue er påvist i hjernen
Mange som opplever fatigue, forteller at familie og venner kan oppfatte dem som late. 
Ny norsk forskning gir håp om mindre stigma.

Tekst: Silje Berggrav

Forskere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) 
har jobbet i flere år med å forstå mekanismene 
som utløser fatigue. Nå har de funnet biologiske 
mekanismer i blod, ryggmarg og hjernen hos folk 
med fatigue. 

– Dette er spennende forskning, mener overlege 
og nevrolog Øivind Torkildsen ved Haukeland 
universitetssjukehus.

For mange med fatigue kan det være en stor belast-
ning at omgivelsene ikke forstår. Flere opplever å bli 
stemplet som late og tiltaksløse. De kan få råd om å 
ta seg sammen, komme seg opp av sofaen og bli mer 
aktive. Ved MS-Senteret Hakadal har mange pasien-
ter formidlet at verken fastlege eller nevrolog snak-
ker med dem om fatigue. Samlet sett medfører dette 
at mange pasienter opplever å stå veldig alene og 
ikke bli møtt på hvor invalidiserende fatigue er. 

Gener avgjør
Ifølge Roald Omdal, professor og overlege ved 
Seksjon for klinisk immunologi ved SUS, kan 
fatigue forklares som et fenomen som oppstår når 
det medfødte immunsystemet aktiveres på grunn 
av en sykdom eller skade. Det vil da frigjøres signal-
stoffer i hjernen som har betydning for utvikling av 
fatigue. Hvorvidt du får fatigue, og i hvilken grad 
du får det, bestemmes av hvilke genvarianter du har 
og hvordan genene avleses.

– Slik jeg tolker forskningen til Omdal, har de 
oppdaget flere ulike markører. Det kan nok tyde 
på at flere ulike mekanismer kan være involvert. 
Det kan nok også forklare hvorfor noen pasienter 
har effekt av bestemte medisiner, mens andre ikke 
merker noen effekt. Kanskje dette i fremtiden kan 
føre til at vi i større grad kan vite hvilken terapi som 
vil være mest effektiv til den enkelte pasient – såkalt 
persontilpasset terapi, sier Torkildsen.

MS-rapporten har ikke klart å få tall på hvor mange med MS som går på ulike medisiner mot fatigue, men inntrykket er at informasjon 
og tilbud om medisinsk behandling er svært varierende rundt i landet. (Foto: iStock)
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Overrasket over  
hvor mange som  
får fatigue

Åtte av ti personer med MS får fatigue, ifølge en ny norsk studie.  
Det er flere enn forskerne hadde regnet med. Studien fant at  
MS-relatert trøtthet ofte sammenfaller med angst og depresjon.

Tekst: Silje Berggrav

Tidligere norske omfangsstudier har funnet at 
mellom 50 og 90 prosent av personer med MS 
har fatigue, eller MS-relatert trøtthet.

– Vi trodde på forhånd at nå som vi diagnostiserer 
MS tidligere, og har mer effektive bremsemedisiner, 
ville tallet vært lavere. Men i den kliniske hverdagen 
vår ser vi at veldig mange har fatigue, og de har det 
også tidlig i forløpet, forteller nevrolog og forsker 
ved Oslo Universitetssykehus, Line Broch. Hun 
jobber også som lege ved nevrologisk avdeling ved 
Drammen sykehus. 

Broch er del av en forskergruppe som har sett på 
forekomsten av fatigue i Oslo, Buskerud og Tele-
mark. De ville undersøke om det er en endring i 
forekomst av fatigue over tid ved å sammenligne 
tall med en stor undersøkelse gjort i Oslo på 
 begynnelsen av 2000-tallet. Hypotesen var at 
ettersom man i dag diagnostiserer flere og raskere, 
og har mange effektive medisiner som bremser 
sykdomsaktiviteten ved MS, ville andelen med 
fatigue være lavere.

Forskerne fant derimot at blant de 1600 deltakerne 
i studien, hadde 81 prosent fatigue. Blant disse 
hadde 15 prosent mild fatigue, 19 prosent hadde 

moderat og 67 prosent hadde alvorlig fatigue. Nær 
åtte av ti hadde mental/kognitiv fatigue, og enda 
flere (82 prosent) hadde fysisk fatigue. Noe flere 
kvinner enn menn rapporterte om fatigue, og lavere 
funksjonsgrad var også klart sammenfallende med 
MS-relatert trøtthet. 

Broch sier forskerne så langt ikke har en sikker 
forklaring på det høye tallet.

– Det er flere ting som spiller inn. Det kan ha noe 
med at vi nå har en eldre MS-populasjon. Nå jobber 
vi med å se på sosioøkonomiske faktorer. Vi skal 
også se på hvilken rolle medikamentbruk kan spille. 
Vi fant at alder ikke er en viktig faktor. Det var bare 
kjønn og funksjonsnivå som viste en klar sammen-
heng, forteller hun, og presiserer at graden av 
funksjonsnedsettelse øker med økende alder. 

Vanskelig å måle
En av utfordringene ved å måle fatigue er at det ikke 
finnes klare målekriterier, og at opplevelsen av 
trøtthet i stor grad er subjektiv. Forskerne har brukt 
måleverktøyet FSMC (Fatigue Scale for Motor and 
Cognitive Functions), som ser på 20 ulike kriterier 
for både kognitiv fatigue og fysisk utmattelse. 
Kognitiv fatigue beskrives ofte som «hjernetåke», en 

Nevrolog og forsker ved Oslo 
Universitets sykehus, Line 
Broch, har sammen med 
forskerkolleger funnet at nær 
syv av ti med MS har alvorlig 
fatigue. (Foto: Privat)

18



følelse av å tenke saktere, eller en mental utmattelse. 
Forskerne analyserte også selvrapportert angst, 
depresjon og trøtthet på dagtid.

– At det er forskjellige definisjoner på hva fatigue er, 
gjør det helt klart vanskelig å måle. Det er mange 
ting som henger sammen med fatigue, og som kan 
påvirke. Smerter, bivirkninger av medisiner, angst og 
depresjon kan spille en rolle. Fatigue er et symptom 
ved depresjon og angst, og vi ser en klar sammen-
heng, selv om vi ikke kan si hva som kommer først. 
Det å ha en uttalt fatigue vil kunne føre til depresjon 
og angst, men påvirkningen vil også kunne være 
motsatt, sier Broch. 

– Ingen effektiv behandling
Forskeren mener det er viktig å skaffe mer kunn -
skap om fatigue og hva som kan utløse det, slik at 
pasient ene kan få bedre informasjon. I tillegg er det 
et håp at man på sikt kan utvikle effektiv behandling 
mot dette invalidiserende symptomet. I forsknings-
artikkelen pekes det på at det i dag ikke finnes 

effektiv medikamentell behandling mot fatigue, 
og at det heller ikke tilbys ved de tre sykehusene i 
studien, Oslo Universitetssykehus, Drammen 
sykehus og Telemark sykehus. 

Ved andre sykehus i landet tilbys derimot lege-
middelet Modafinil, som også brukes til behandling 
av narkolepsi. 

– Vi har gitt det i noen få tilfeller. Min erfaring er 
at medikamentet har gitt lite effekt, men heller 
plagsomme bivirkninger. En ny studie på Modafinil 
fant heller ingen effekt utover placebo, påpeker Line 
Broch. (Se egen sak s. 14) 

Referanse:
Broch L, Simonsen CS, Flemmen HØ, Berg-Hansen P, 
Skardhamar Å, Ormstad H, Celius EG (2021): High 
prevalence of fatigue in contemporary patients with 
multiple sclerosis Mult Scler J Exp Transl Clin, 7 (1), 
2055217321999826 DOI 

TEMA: FATIGUE

FAKTA OM FATIGUE

• Fatigue i MS defineres som «en subjektiv mangel 
på fysisk eller mental energi som oppfattes av 
pasienten eller omgivelsene å hindre vanlig og 
ønsket aktivitet». 

• Man kan dele fatigue i motorisk fatigue og 
 mental/kognitiv fatigue. Videre kan fatigue 
grupperes i primær fatigue, relatert til syk-
domsprosessen, og sekundær fatigue som 
kan være forårsaket av medisiner, depresjon, 
smerte, inaktivitet og andre faktorer. 

• Eldre studier har vist at mellom 50 og 90 
prosent av personer med MS rammes av 
fatigue. 

• Mekanismen bak fatigue er foreløpig lite kartlagt, 
og man har per i dag ingen effektiv behandling, 
men studier har vist at trening kan redusere 
graden av fatigue.

OM STUDIEN 

Forskergruppen ved OUS har samlet inn om-
fattende opplysninger om alle MS-pasienter i 
fylkene Buskerud, Oslo og Telemark (BOT-MS 
studien). BOT-MS registeret inneholder informa-
sjon på ca. 3500 pasienter, hvilket utgjør omtrent 
25 prosent av MS-populasjonen. Den aktuelle 
studien inkluderer 1599 personer med MS der 
1454 har besvart nok i spørreskjemaet til å bli 
inkludert i analysene.

I tillegg til at man har samlet opplysninger fra 
 sykehusjournalene, har deltagerne svart på 
spørreskjemaer som kartlegger sosioøkonomiske 
forhold, fatigue, angst/depresjon og søvnighet på 
dagtid.
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Mange mister 
pusterommet 
når ektefellen 
har hjemmekontor
Mer fleksibelt arbeidsliv, mindre pendling og hverdagsstress.  
Men også: press om å være sosial, en arbeidsgiver som vil ha deg tilbake,  
eller en ektefelle som har slått seg ned på hjemmekontoret for godt.

Tekst: Silje Berggrav

– Det klusser med hverdagen, og mange har mistet 
pusterommet som de var avhengig av. For endel har 
det vært knalltøft å ha hele familien hjemme under 
pandemien. De har opplevd forverring av fatigue- 
symptomer og trivsel. De kan føle at de går på 
akkord med seg selv når de ikke får den hverdagen 
som er god for dem, forteller Anne Kristin Posti, 
psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved 
MS-senteret i Hakadal. 

Hun tror hverdagen etter pandemien vil by på både 
pluss- og minussider for folk med MS, som for alle 
andre. Gjennom koronatiden har hun hørt et bredt 
utvalg av erfaringer, bekymringer og positive erkjen-
nelser fra deltagere på opphold ved rehabiliterings-
senteret. 

– Mennesker med MS er like forskjellige som folk 
flest. For noen har pandemien vært en god periode 
hvor de har sluppet å komme seg til og fra jobb med 
lyd, lys og alt man kan være var på. Det å stå opp i 
ro og mak, ikke bruke tid og energi på pendling, 
men i stedet gå rett til arbeidspulten, har vært gull 
for mange, sier Posti. 

Bedre livskvalitet
Vi snakker med henne mens hun selv jobber fra 
hjemmekontor. Posti er en av mange som håper den 
nye fleksibiliteten i arbeidslivet vil vedvare. Hun tror 
mange med MS har kjent en klar forbedring av 
livskvaliteten under pandemien.

– Når man er vant til en travel hverdag med mye 
stress og kav, som plutselig forsvinner, har nok endel 
fått seg en positiv overraskelse: «Jøss, kan vi ha det 
sånn?» Da kan det bli krevende om man har en 
arbeidsgiver som ønsker å få alle ansatte tilbake på 
kontoret og det mange opplever som et rotterace. 
Jeg tror og håper lista for å ha hjemmekontor er blitt 
lavere, at det blir endel av den nye hverdagen vår. 

Hun understreker at det også er mange som gleder 
seg til å se mer av kollegene. 

– Vi er jo sosiale dyr, og det er forskjellig hvordan 
vi liker å jobbe. Noen har behov for å prate, mens 
andre har behov for ro. På hjemmekontoret får man 
ikke den hyggelige praten rundt kaffemaskinen, 

– Hverdagen etter pandemien 
byr på både pluss- og 
minussider for folk med MS. 
Forhåpentlig kan vi ta med 
oss videre noe av det som 
tross alt har vært godt, sier 
Anne Kristin Posti, psykiatrisk 
sykepleier ved MS-senteret. 
(Foto: Privat)

KORONA
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kolleger som ønsker deg god morgen eller en like 
klar struktur som hjemme, påpeker hun. 

Vær ærlig på egne behov
Anne Kristin Posti har sympati med de som synes 
det ikke er bare enkelt at ektefellen har fått en fast 
ordning med hjemmekontor flere dager i uken, 
dersom man før korona var vant til å ha huset for 
seg selv. Hun oppfordrer til å ta en ærlig prat om 
hva man trenger av egentid og ro.

– Hvis hverdagen er snudd på hodet fordi ektefellen 
fortsatt har hjemmekontor, er det viktig å snakke 
sammen for å lage noen kjøreregler. Dette kan være 
forskjellig fra par til par, men en samtale som tar 
utgangspunkt i «Hva trenger jeg av deg» er et godt 
utgangspunkt. Da kan begge si noe om hva de 
trenger for å få en så god dag som mulig, om en 
jobber eller ei, råder Posti.

Redde for smitte
For endel med MS har pandemien vært preget av 
smitteangst og stor grad av isolasjon. Posti er del av 
et team ved MS-senteret som ringer til alle deltagere 
før opphold for en forberedende samtale. Her har 
man blant annet tatt opp spørsmål om psykisk helse 
generelt, og redsel for korona spesielt. Den psykia-
triske sykepleieren forteller at selv om smittevern-
reglene har vært overholdt strengt, har endel vært 
skeptiske til å komme til opphold i grupper med 
opptil 28 andre. 

– En del går på MS-medisiner som gjør at vaksinene 
ikke danner nok antistoffer mot korona. Det betyr 
ikke at de ikke er beskyttet. Men mange har vært 
redde for å bli smittet, og enkelte har vært redde for 
å smitte andre. 

KORONA

Det er ikke alle som synes det er enkelt at ektefellen har fått en fast ordning med hjemmekontor flere dager i uken, dersom man før 
korona var vant til å ha huset for seg selv. (Foto: iStock) 
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Mange sluttet å trene
Anne Kristin Posti forteller at treningsrutinene for 
mange «helt klart» har blitt påvirket under korona. 

– I forkant av opphold har jeg spurt nye deltagere 
om de får fysikalsk oppfølging eller trener regel-
messig. En stor andel har svart: «Ja, før korona». 
Reduksjon i trening har vært ganske uttalt. For oss 
alle har det vært et savn, særlig hvis man er vant til å 
trene sammen med andre eller gå på et senter. Noen 
har snudd seg rundt og vært aktive på andre måter. 
Noen har lagt på seg og andre ikke. Trening er så 
viktig for kropp og sjel, og det er utfordrende når 
det har måttet stå på vent, sier Posti. 

Lettere å delta digitalt 
Et positivt aspekt ved pandemien er at mange 
MS-arrangementer har foregått digitalt, som 
har  betydd at flere har kunnet delta over hele  
landet. 

– Det tror jeg er et pluss. Det er endel som ikke 
nødvendigvis kommer seg fram fysisk. Mange 
uteblir fordi det å komme seg til og fra tar det de 
har av ork og energi. Digitale arrangementer har 
både fordeler og ulemper. Det har en verdi å dra 
fysisk på konferanser. Det handler ikke bare om 

informasjonen som formidles fra talerstolen, men 
om å treffe andre med MS, få en god hotellunsj 
og hele pakken, påpeker Posti.

Hun tror nye forventninger til å delta sosialt kan 
bli en overgang for mange. 

– Også her er jo folk forskjellige. For mange har det 
vært fantastisk at man ikke har trengt å gå på besøk 
til folk. De føler de har nok med ektefelle, barn og 
hund. Det blir en ny hverdag for oss alle, og vi 
mennesker liker ikke nødvendigvis endring. Vi liker 
en hverdag hvor ting gjentar seg, hvor livet er 
oversiktlig og vi har en følelse av kontroll. Både MS 
og korona utfordrer dette i høy grad. Forhåpentlig 
går vi en tid i møte med større forutsigbarhet, hvor 
vi kan ta med oss endel av det som tross alt var 
positivt under korona, håper Anne Kristin Posti 
ved MS-senteret. 

RÅD FOR Å MESTRE HVERDAGEN BEDRE ETTER KORONA 

• Tenk gjennom hva pandemien har betydd på plussiden. I mange familier har man skapt noe nytt sammen. 
Hva kan man ta med videre i den nye hverdagen for å begrense stress og øke kvalitetstid?  

• Hvis arbeidsgiver er skeptisk til hjemmekontor: selg inn effektivitet for det det er verdt. Ikke legg vekt på at 
du ikke orker å pendle. At du får brukt ressursene bedre og jobbet mer effektivt hjemmefra, bør være 
musikk i arbeidsgivers ører.

• Kom i gang med treningen igjen. Sett realistiske mål, ikke gå på for hardt. Gjør noe du liker, eller tenk på 
treningen som jobb – det er noe du bare må gjøre. Tren gjerne sammen med andre, det forplikter mer og 
gjør ofte treningen mer lystbetont.
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Tove Pedersen Lindberg er en av dem som har kommet seg fint gjennom pandemien 
til tross for et lavt immunforsvar med økt fare for infeksjoner, en utsatt arbeidsplass 
og strenge restriksjoner. Noen av rutinene fra pandemien tar hun med seg videre i 
den nye hverdagen.

Tekst: Kristi Herje Haga

Vi møter Tove Pedersen Lindberg (60) fra Tromsø en 
høstdag i slutten av oktober. Hun er på MS-senteret 
Hakadal på et etterlengtet treukers rehabiliterings-
opphold. Koronapandemien har satt sine begrens-
ninger også for Tove, og hun synes det er godt at 
vi delvis begynner å komme tilbake til «normalen». 
Samtidig er ikke alt som det var før korona. Tove 
tar med seg erfaringer og rutiner fra pandemien 
inn i den nye hverdagen både på jobb og i fritiden. 

Vant til smittehensyn
Tove er sykepleier og arbeider 50 prosent ved 
et lavterskel legekontor for ungdom og rus. Her 
kommer hun tett på pasientene, og nærkontakt 
er en del av hverdagen. Det er mange som dropper 
innom i løpet av dagen som har behov for samtaler 
og oppfølging.

– Grunnet mitt lave immunforsvar begynte jeg med 
hjemmekontor i mars 2020. Jeg hadde oppfølgings-
samtaler med mine pasienter på telefon, men det ble 
ikke det samme som ved fysisk møte. Allerede i juni 
2020 ba jeg pasientene mine om å komme tilbake 
på kontoret. 

Tove har aldri vært redd for å bli smittet av korona 
på jobb. 

– Jeg har tidligere jobbet på Infeksjonsavdelingen 
ved sykehuset i Tromsø, vet hva som skal til for å bli 
smittet og er vant til å ta smittehensyn. Da jeg gikk 
tilbake til jobb, tok jeg alle forholdsregler om smitte-
vern. I tillegg var det ekstremt strengt på kontoret 
i forhold til tidligere med ekstra renhold, ingen 

nærkontakt og pasientene måtte ha en avtale for 
å komme innom. 

Restriksjoner hjemme
Det var ikke bare på jobb Tove levde med strenge 
restriksjoner. Hjemme hos henne og mannen var 
det et lite regime for å komme innom dørene. 

– Vi er en veldig sosial familie, har ofte besøk av 
våre tre barn og har en stor omgangskrets. Selv 
om koronarestriksjonene satte stopper for store 
selskaper, hadde vi besøk innenfor de til enhver 
gjeldende smittevernreglene. Vi hadde to og to 
gjester på besøk, holdt minst to meters avstand 
og satt ute hvis vi var flere. Dette fungerte helt 
utmerket. Skulle jeg gått ett og et halvt år uten å 
ha gjester, hadde jeg blitt rar i hodet, forteller Tove, 
som er klar på at det er mulig å ha gjester selv med 
strenge restriksjoner. 

For å komme inn til Tove og mannen måtte alle 
gjennom desinfisering. – Når man kommer inn i 
huset vårt, må man sprite hendene med antibac 
allerede i gangen. En meter lenger inne i gangen må 
alle mobiler overflaterenses med sprit. Det er masse 
bakterier på mobiler, og minst like viktig å rense 
som å sprite hender. Etter det må man inn på badet 
for å vaske hendene. 

Dette er rutiner som Tove skal fortsette med når 
pandemien er over. MS-medisinene hun bruker, 
gjør at immunforsvaret er lavt, og hun er utsatt for 
smitte. God hygiene også for dem som kommer inn 
i hjemmet hennes, er viktig. 

KORONA

– Korona har gitt meg  
nye gode og varige vaner
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Tove er en «klemmer» og gir ut en klem til de fleste 
hun møter.

– Under pandemien har jeg stoppet klemmingen 
bortsett fra med min egen familie. Jeg har sluttet å 
håndhilse både med pasienter og andre. I møte med 
nye mennesker holder jeg hånden på hjertet mitt og 
sier navnet mitt. Det er hyggeligere enn å dulte 
hverandre med albuen eller foten. 

Denne måten å hilse på kommer Tove til å fortsette 
med også etter pandemien. 

Tove er med i vaksinestudien Nevrovax (les om 
studien på side 25 red.anm), og har fått tre doser 
koronavaksine. Hun har utviklet antistoffer, men vil 
fortsette med restriksjoner for seg selv, blant annet 
bruke munnbind i perioder det er økt smittetrykk. 
Hun synes mange tar for lett på smittevern til tross 
for at korona fortsatt er absolutt til stede i Norge. 

Opprettholdt treningen
Tove er avhengig av å trene for å holde særlig 
fatiguen i sjakk. Hun trener styrke tre ganger i uka, 
og har holdt på den gode rutinen gjennom pande-

mien. Et par uker i sommeren 2021 jobbet hun 
80 prosent for å bidra i ferieavviklingen på arbeids-
plassen.

– I disse to ukene med mer jobb ble treningen 
nedprioritert. Og med minimalt med trening, kom 
fatiguen. Da ble jeg enda mer klar over hvor viktig 
regelmessig trening er for meg. Trening er en del av 
min «arbeidshverdag» for å kunne leve best mulig 
med MS. 

Tove stoppet å trene på det lokale treningssenteret 
under pandemien. Hun var redd for at hygienen 
ikke var god nok, selv om alle ble oppfordret til å 
tørke av apparatene etter bruk. 

– Jeg er heldig som har treningsrom hjemme i huset. 
Vi supplerte med utstyr slik at jeg fikk fullverdige 
treningsøkter hjemme. Det har vært helt avgjørende 
for min helse i denne perioden. Samtidig må 
man ikke ha treningsrom hjemme for å få til en 
treningsøkt hjemme. Bruk det du har til rådighet 
hjemme, og bruk naturen og uteområdene i nær-
miljøet ditt, oppfordrer Tove.

Tove Pedersen Lindberg har kommet seg fint gjennom pandemien. Hun har forholdt seg til restriksjonene, men likevel hatt et sosialt liv 
med strengt smittevern. (Foto: Kristi Herje Haga)

KORONA
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Enorm interesse  
for vaksinestudie
Over 4000 personer med MS deltar i vaksinestudien  
Nevrovax. Det gjør den til en av verdens største MS-studier.

Tekst: Kristi Herje Haga

– Denne studien har blitt større enn det vi hadde 
turt å håpe på, sier studielege i Nevrovax Marton 
König.

– Prosjektet startet med at vi ønsket å kartlegge 
vaksinerespons på sesonginfluensavaksine blant 
personer med MS. Man vet fra før av at vaksine-
respons kan endres når man bruker immun-
dempende medikamenter. I utgangspunktet under-
søkte vi vaksinerespons hos pasienter som bruker 
rituksimab og kladribin (Mavenklad), fordi disse 
er de to mest brukte høyeffektive medikamentene, 
og fordi pasientene allerede var fulgt opp av oss 
i studien NOR-MS. Da koronavaksinen kom til 
Norge, ønsket vi å se på vaksinerespons også for 
denne vaksinen. Kort tid senere ble prosjektet døpt 
Nevrovax, forteller König. 

Det startet som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
universitetssykehus (OUS) og Sørlandet sykehus, 
men ble kort tid senere utvidet til å være et nasjonalt 
forskningsprosjekt som ledes av Gro Owren 
 Nygaard. Nevrovax er et samarbeid mellom OUS, 
Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssjukehus, 
Akershus universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, 
Norsk MS-Register og Biobank og MS-forbundet. 
De ulike fagmiljøene er i kontakt med hverandre 
ukentlig på grunn av Nevrovax. Målet er både å 
rekruttere, følge opp og gi best mulig råd for 
 personer med MS når det kommer til vaksinering.

13 000 potensielle deltagere 
– I Nevrovax ønsker vi å kartlegge vaksinerespons 
blant personer med MS i forbindelse med for-
skjellige type vaksiner. Immunforsvaret vårt har flere 

viktige mekanismer for å beskytte oss mot mikrober 
(bakterier, virus eller sopp), forteller König. 

Humoral beskyttelse (immunitet) dannes i all 
hovedsak av antistoffer produsert av våre B-lymfo-
cytter, og kan beskytte oss mot mikrober som 
fortsatt befinner seg utenfor cellene våre. Cellulær 
immunitet er basert på aktivering av våre T-lymfo-
cytter, som har evnen til å angripe og fjerne celler 
infisert av mikrober. I Nevrovax undersøkes både 
humoral og cellulær immunrespons i tillegg til 
vaksinenes kliniske effekt (det vil si om de evner 
å yte beskyttelse mot sykdom). Det er etter hvert 
økende evidens for at responsen ikke alltid er helt 
som forventet, men det betyr ikke at den er dårlig. 

– Vi ser at en stor andel av de som behandles med 
rituksimab/okrelizumab eller fingolimod (Gilenya), 
ikke danner antistoffer. Vi er nødt til å forstå 
vaksineresponsen bedre for å kunne tilpasse 
 behandlingen, vaksineringen og kunne gi gode råd. 
Både i Norge og i andre land har det vært diskutert 
om vi bør endre behandlingen for personer med 
MS. I Norge har det i hovedsak handlet om å justere 
behandlingen, sier König. 

Alle personer registrert i Norsk MS-Register og 
Biobank har fått invitasjon til å delta, mens alle 
pasienter med MS i Norge kan delta i studien.

– Hver deltaker har levert minst en blodprøve. Vi har 
bygget opp en biobank som har en enorm verdi for 
pasienter med MS, både i Norge og resten av verden. 
Dette er veldig stort, også internasjonalt. Vi kan, i 
tillegg til å kartlegge vaksinerespons, bruke prøvene 

Studielege i Nevrovax Marton König og 
prosjektleder Gro Owren Nygaard.  
(Foto: Kristi Herje Haga)
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til å få vite mer om MS, blant annet faktorer som 
kan påvirke eller gjenspeile sykdomsutviklingen – for 
eksempel vitaminnivåer og andre biomarkører – og i 
tillegg lete etter svar på spørsmål vi ikke en gang har 
stilt, forteller en entusiastisk König. 

Han sier det er enhver forskers drøm at forsknings-
arbeidet kan komme pasientene til gode. 

– Veien her, fra samtykke til direkte nytte, har vært 
påfallende kort. Og uten våre deltakere hadde aldri 
denne studien vært mulig. 

Tredje dose
I studien startet man å gi dose tre av koronavaksinen 
allerede i juli. 

– Våre foreløpige resultater har medvirket til at 
Folkehelseinstituttet har innført et nasjonalt tilbud 
om en tredje dose til blant annet personer med MS 
som bruker rituximab, ocrelizumab (Ocrevus) eller 
fingolimod (Gilenya). Dette er et godt eksempel på 
at deltagelse i en studie påvirker andres muligheter 
til å få behandling, forklarer König. 

Han peker på at hovedpoenget med koronavaksinen 
ikke er å unngå smitte, men å forhindre alvorlig 
sykdom. 

– Vi vet hvilke faktorer som medfører økt risiko for 
alvorlig sykdom, som høy alder, andre sykdommer, 
økende grad av uførhet og visse behandlingstyper. 
Men vi vet ikke nøyaktig hva som beskytter oss mot 
det. Mange trodde, og tror fortsatt, at det bare er 
antistoffer. Men beskyttelse fra andre deler av 
immunforsvaret vårt, som for eksempel aktivering av 
T-lymfocytter, såkalt cellulær immunitet, er minst 
like viktig. Vi vet faktisk ikke hvor mange antistoffer 
som er «nok» per dags dato, sier König.

Til nå er det 170 personer med MS som har fått dose 
tre i studien, og etter hvert flere hundre landet rundt. 
Gruppen som helhet har fått flere antistoffer, men 
andelen pasienter som har fått antistoffer over et nivå 
man kan anse som klinisk verdifull, er moderat. Det 
gjelder 25 prosent av pasientene som bruker rituksi-
mab, og syv prosent av de som bruker fingolimod. 

– Det er viktig å påpeke at selv om pasienter som 
står på rituksimab, utvikler lite antistoffer, har de 
en angivelig god aktivering av T-celler. Det ser vi 
foreløpig ikke hos pasienter som står på Gilenya. 
Dette kan skyldes flere faktorer som mange jobber 
med å avklare. Samtidig viser resultater fra utlandet 
at pasienter som står på rituksimab, har større sjanse 
for alvorlig sykdomsforløp dersom de får covid-19. 
Dermed er «kun» 25 prosent økning i gruppen med 
antatt klinisk verdifull beskyttelse en gledelig nyhet, 
mener König.

Studien kartlegger også bivirkninger knyttet til 
vaksinering, og det er ikke funnet alvorlige 
 bivirkninger etter dose tre så langt. De to vanligste 
bivirkningene var lokal smerte på innstikkstedet og 
fatigue, og alle bivirkninger var forbigående. Ingen 
hadde attakk eller måtte legges inn på sykehus. Flere 
studier fra utlandet viser det samme, nemlig at vaksi-
nering med mRNA-vaksiner (samtlige vaksiner som 
tilbys i Norge i dag er av denne typen) er trygg for 
personer med MS.

Enorm respons
Det har vært stor interesse for Nevrovax blant 
personer med MS.

– Jeg har en egen telefon som tar imot henvendelser 
knyttet til Nevrovax. I enkelte perioder har jeg fått 
opptil 200 telefoner i døgnet. Og det skjønner jeg, 
for dette er viktig for mange. I tillegg får jeg mange 
e-poster hver dag. Pasientene stiller veldig gode 
spørsmål, både praktiske og faglige. Det er flott at 
mange engasjerer seg og stiller spørsmål. Dette er det 
nærmeste man kommer en interaktiv poliklinikk, 
sier König smilende. 

Man får svar på om man har utviklet antistoffer eller 
ei i Nevrovax (via helsenorge.no). Prøvesvaret sendes 
ikke automatisk til fastlegen, og det registreres ikke 
i koronasertifikatet. Gyldigheten påvirkes ikke av 
svaret. Allikevel kan nyheten om fravær av anti-
stoffer være en belastning for noen. 

– Man skal ikke basere alt på antistoffer, for T-celle-
aktivering er minst like viktig. Det er kanskje også 
en del andre faktorer som vi ikke kjenner til. T-celle-
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aktivering analyseres imidlertid ikke på individnivå, 
kun på gruppenivå i studien, da dette er en svært 
tid- og ressurskrevende prosess, sier König. 

På den andre siden er påviste antistoffer ingen 
 garanti for full beskyttelse mot koronaviruset. 

Marton König ser ingen ende på prosjektet.

– Vi ønsket å undersøke kortsiktig respons av 
vaksinen i utgangspunktet. Det er vi snart ferdig 
med. Vi vil også undersøke immunitet etter tredje 

dose, hvor lenge antistoffene varer og hvilken 
beskyttende effekt de har. I tillegg vil vi og også 
undersøke immunitet etter influensavaksinen og 
barnevaksiner. Det viktigste er at vi føler at vi bidrar 
til en bedre behandling av personer med MS, 
avslutter König. 

Studien er fortsatt åpen, alle med MS er velkommen 
til å delta. Send e-post til studielege Marton König 
på makoni@ous-hf.no dersom du ønsker å bli med. 
For oppdaterte råd, følg med på nettsiden til Nevrovax: 
www.ous-research.no/nevrovax

Fikk antistoffer etter dose tre
Marianne Friis Rød er en av dem som har tatt tre doser koronavaksine. Hadde det ikke vært 
for Nevrovax, hadde hun vært uvitende om at hun ikke hadde antistoffer etter dose to.

Tekst: Kristi Herje Haga

Marianne har hatt MS i ti år. Som mange andre med 
MS, fikk hun tidlig tilbud om koronavaksinen.

– Jeg var ferdigvaksinert allerede i april, og tenkte alt 
var fint. Jeg hadde fått invitasjon til studien, men ikke 
registrert meg. Det var først da jeg leste på Facebook-
siden MS-venner at det var flere som ikke hadde fått 
antistoffer etter dose to, at jeg registrerte meg for å ta 
blodprøver. Det var først etter ferien i august.

For Marianne var det en skikkelig nedtur å få svar på 
blodprøven.

– Jeg hadde ikke nok antistoffer, og måtte forholde 
meg som jeg var uvaksinert. Det var tilbake til 
munnbind og mye tid hjemme. Like etter begynte 
mediekjøret om tredje vaksinedose. Da sendte jeg 
mail til Marton König (lege i Nevrovax, red.anm) og 
spurte hvordan jeg skulle forhold meg til prøvesva-
ret. Han sa det holdt å vise e-resept på at jeg bruker 
immundempende medisiner, så kunne jeg få dose tre 
på det lokale vaksinesenteret, forteller hun. 

Dette godtok ikke vaksinesenteret med det samme. 
Etter mye frem og tilbake fikk hun endelig vaksinen 

16. september. Denne gangen Moderna etter to 
doser med Pfizer. I fem uker levde hun som hun var 
uvaksinert. I denne perioden var begge barna på 
skoletur der en av deltagerne hadde fått positiv 
koronatest. Hun testet barna, men bodde i en 
periode isolert fra resten av familien. Det ene barnet 
tok hun ut av skolen siden hun var nærkontakt med 
han som var smittet. 

Tre uker etter tok hun antistofftest, og 11. oktober 
fikk hun svar.

– Det var en stor lettelse å få svar på prøven og at jeg 
hadde antistoffer. Jeg tenker på månedene fra april 
da jeg fikk dose to, frem til 16. september da jeg 
finn dose tre. Da hadde jeg større risiko for å få 
covid-19, men visste det ikke selv. Jeg håper vi med 
MS blir fulgt opp videre og får tatt en ny antistoff-
prøve om et halvt års tid, avslutter Marianne.

Like før MS-rapporten gikk i trykken, fikk redaksjonen 
vite at Marianne er blitt smittet med covid-19. Hun 
hadde et mildt forløp, ingen feber, litt slapp og mistet 
lukte- og smaksans. Symptomene varte en drøy uke.

VAKSINESTUDIE
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Rekordmange norske 
forskningsbidrag på  
MS-kongress
Vaksinerespons, stamcellebehandling og forverring ved medisinbytte sto i fokus blant 
de mange norske studiene som ble presentert på årets internasjonale MS-kongress. 

Tekst: Silje Berggrav

– Det er gøy at vi i Norge har fått så gode sam arbeids-
prosjekter. Vi ser utover egne institusjoner og sam-
arbeider. Da får vi god forskning som ut merker seg 
også internasjonalt, kommenterer Øivind Grytten 
Torkildsen, professor ved Universitetet i Bergen og 
overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Han fikk nylig i oppdrag å oppsummere norske og 
internasjonale bidrag til MS-kongressen ECTRIMS 
på DM Arena, som arrangeres av Dagens Medisin. 
Kongressen gikk for andre år i digitalt format. I år 
var det 17 bidrag fra norske forskere, som er rekord-
deltakelse. MS-forskningsgruppen ved Oslo univer-
sitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo sto for 
ti av bidragene, mens forskningsmiljøet på Hauke-
land og Universitetet i Bergen deltok med seks 
forsknings bidrag.

HSCT ikke farlig etter behandling
En stor andel presentasjoner på kongressen handlet 
om Covid-19 og vaksinerespons (se andre saker), 
men Torkildsen trakk fram flere andre studier 
han mente utmerket seg. En studie fra Haukeland 
som har fått stor oppmerksomhet, har funnet at 
stamcellebehandling er trygt og effektivt for 
 pasienter som tidligere er behandlet med langtids-
virkende MS-behandling, som alemtuzumab 
 (Lemtrada), rituksimab eller kladribin (Mavenclad). 
Studien tar utgangspunkt i historiske data på 
pasienter som har fått stamcellebehandling (HSCT) 
i Sverige og Norge. 

– Den praktiske konsekvensen er at man nå tillater 
at pasienter som kommer inn i RAM-MS, kan ha 
gått på rituksimab tidligere, sa Torkildsen. 

Fram til nylig har man vært redd for å bruke 
stamcelletransplantasjon etter langtidsvirkende 
behandlinger, fordi man vet at behandlingene har 
langvarig effekt og derfor har tenkt at pasientene 
kan få mer komplikasjoner. 

Forverring etter medisinbytte
Torkildsen trakk også fram en studie der forskere 
ved OUS og Haukeland har undersøkt hvordan 
pasienter ble påvirket av medikamentbytte fra 
Gilenya til enten Mavenclad eller rituksimab. 
Bakgrunnen for bytte var at pasientene hadde 
 bivirkninger, planlagt svangerskap eller opplevde 
sykdomsaktivitet. Tidligere har man sett at blant 
de som byttet behandling fra Gilenya, var det 
mange som fikk alvorlig forverring på Mavenclad. 
Ved OUS har man hatt flere pasienter som byttet 
til Mavenclad, mens ved Haukeland har de i større 
grad byttet til rituksimab. Dette gjorde det mulig 
å sammenligne kohortene.

I studien så forskerne ingen nye alvorlig attakker 
for pasientene som fikk rituksimab, mens syv av 
pasientene som fikk Mavenclad, opplevde alvorlige 
attakker som førte til økt sykdomsaktivitet.

Overlege Gro Owren Nygaard ved Nevrologisk 
avdeling på OUS sier til Dagens Medisin at studien 
har fått praktiske konsekvenser. 

– Funnene gjør at man ikke bør skifte disse 
 pasientene til Mavenclad, sier hun.

HELSEFORSKNING
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Ny biomarkør
Øivind Torkildsen pekte på at det drives mye 
spennende forskning på biomarkører, som er 
substanser i kroppsvæsker som blod eller ryggmargs-
væske. Gjennom å analysere disse markørene kan 
man få kunnskap om sykdomsprosesser og sykdoms-
årsaker.

En lovende biomarkør for MS heter neurofilament 
(Nfl). Neurofilament er et protein som frigjøres når 
aksoner brytes ned og som kan måles i spinalvæske 
og i blod. Under ECTRIMS presenterte doktor-
gradsstipendiat Synne Brune en studie ved OUS, 
som inkluderte pasienter både med attakkvis og 
primær eller sekundær progressiv MS fra Norge, 
Spania, Tyskland og Italia. 

– Det viktigste funnet var at de som hadde høyt nivå 
av NfL i blodet, hadde en økt risiko for forverring 
av MS-sykdom to år senere. Dette støtter oppom at 
det kan brukes som en prognostisk markør. Vi tror 
og håper at blodprøven kan benyttes i klinisk praksis 
i fremtiden når det gjelder valg av behandling og på 
å følge med på sykdomsaktiviteten hos den enkelte 
pasient, sier Brune til Dagens Medisin.

Trening som medisin
Av internasjonale bidrag til MS-kongressen trakk 
Øivind Torkildsen frem en dansk presentasjon om 
rehabilitering og treningsterapi. Forsker Ulrik 
Dalgas fra Århus universitet har i en årrekke forsket 

på betydningen av kondisjons- og styrketrening for 
livskvalitet og sykdomsutvikling ved MS. Dalgas 
og forskerkolleger har blant annet gjennomført 
en pilotstudie der fem av seks pasienter med EDSS 
mellom 6.5 og 8 forbedret oksygenopptaket ved 
intensitetstrening for øvre del av kroppen. Dalgas 
mener resultatene kan tyde på at trening kan gi 
viktig forbedring også for pasienter i en sen fase 
av sykdommen.  

– Alle tidligere studier har vist at trening ikke er 
skadelig for personer med MS. Dette er en av flere 
studier som tyder på at trening er gunstig med tanke 
på attakkfrekvens og EDSS-utvikling. Vi hadde 
forventet slike resultater, men det er fint å få det 
bekreftet, sa professor og overlege Øivind Torkildsen.

Referanser (Muntlige presentasjoner 
på ECTRIMS):
Silje Kvistad: The impact of previous disease-modifying 
treatment for HSCT outcome and the risk of new 
disease activity in MS.
Gro Owren Nygaard: Disease activity in multiple 
sclerosis patients switching from fingolimod to 
 cladribine compared to rituximab.
Synne Brune: Neurofilament light levels predict disease 
progression in a heterogeneous large real-world MS 
population.
Ulrik Dalgas: The potential of exercise during the 
course of MS.

VAKSINESTUDIE

I en av studiene som ble presentert under årets ECTRIMS, så forskerne at flere pasienter som gikk over fra Gilenya til Mavenclad, 
opplevde alvorlige attakker som førte til økt sykdomsaktivitet. (Foto: iStock)
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– Pasienter bør få 
større innflytelse 
over helse forskning
– Pasienter bør få mer å si når forskningsmidler skal fordeles, mener Jan-Ole Hesselberg, 
programsjef i stiftelsen Dam. Han viser til at 85 prosent av all helseforskning er bortkastet. 

Tekst: Silje Berggrav

– Hvis det er tema innen MS-feltet der det hersker 
reell usikkerhet, og brukerne bryr seg veldig mye 
om det, er dette relevant informasjon som bør 
inkluderes når forskningsmidler fordeles, mener 
psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. Han er 
programsjef i stiftelsen Dam, og leder i tillegg 
Kavlifondets program for helseforskning. De 
to stiftelsene deler hvert år til sammen ut rundt 
100 millioner til helseforskning i Norge. Sammen 
har de utarbeidet en modell som skal øke sannsyn-
ligheten for at midlene bidrar til nyttigere helse-
forskning. 

Bortkastet forskning
Utgangspunktet er en studie publisert i det 
 medisinske tidsskriftet the Lancet i 2009. Der 
konkluderte to britiske forskere med at 85 prosent 
av all medisinsk forskning er bortkastet. Hvert år 
pøser verden 100 milliarder dollar, eller nesten 
850 milliarder kroner, inn i helseforskning som 
ifølge forskerne ikke tilfører noe av verdi – verken 
for helsepersonell, pasienter eller pårørende. Studien 
vakte oppsikt i helseforskningsmiljøer verden over. 
I 2018 kom en ny artikkel fra de samme forskerne, 
som hevder det har skjedd noen fremskritt, men at 
det fortsatt er en lang vei å gå for å redusere bort-
kastet forskning. 

– I Norge har forskningsmiljøene reagert litt varier-
ende. Noen har blitt opprørt over funnene, mens 
andre har tatt det mer på alvor, sier Hesselberg. 

Dårlige metoder
Årsakene til bortkastet forskning er flere. Det 
handler for eksempel om dårlige metoder og 
 planlegging som gjør forskningen ubrukelig. 
Om forskning på områder der kunnskapen allerede 
er god nok, og ytterligere verifisering er unødvendig. 
Eller det kan handle om forskning som rett og slett 
ikke er av interesse for pasientene. For eksempel 
er det kanskje liten grunn til å forske videre på 
virkningen av et medikament, dersom pasientene 
uansett velger det bort på grunn av bivirkninger. 

Hesselberg understreker at bortkastet forskning ikke 
handler om forskning på innovative behandlings-
former som viser seg å ikke ha effekt. 

– Dette er et vanlig motargument fra forskere og 
fagfolk som har misforstått hva det handler om. Å 
satse på innovativ forskning vil alltid være høyrisiko. 
I mange tilfeller finner man ikke noe. Alle som 
finansierer forskning, er godt kjent med dette. 
Begrepet som brukes i studien er «unngåelig bort-
kastet forskning», og det handler om helt andre ting, 
påpeker Hesselberg. 

Norge får stryk
I Lancet-studien trekker man blant annet fram at 
rundt 50 prosent av klinisk forskning som igang-
settes, ikke publiseres. Resultatene når ikke frem 
til pasientene og behandlerne deres. 

Psykologspesialist Jan-Ole 
Hesselberg er programsjef 
i stiftelsen Dam, og leder 
i tillegg Kavlifondets 
program for helseforskning. 
(Foto: Yann Aker, Stiftelsen 
Dam)
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En rapport som ble lagt fram i vår, finansiert av 
Stiftelsen Dam i samarbeid med TranspariMED, 
viste at Norge ligger på et bunnivå i Europa når det 
gjelder registrering av klinisk forskning. Siden 2004 
er 204 studier på nye medisiner startet opp av de 
13 største forskningsinstitusjonene i Norge. Kun 
seks av dem er avsluttet på riktig måte.

– Problemet er at det blir tilnærmet umulig å få 
oversikt over hvilke studier som er publisert, og 
hvilke som ligger i skrivebordsskuffen. Vi vet heller 
ikke om forskerne har gjort endringer i studiene 
sine som kan være problematiske. Det gir en skjev 
framstilling av kunnskapsbildet vårt. Taperne er 
pasientene som får dårligere behandling enn de 
kunne ha fått, sier Hesselberg. 

Involverer brukerne
Kavlifondet og Stiftelsen Dam har lagt ned mye 
arbeid i en finansieringsmodell for å unngå å støtte 
bortkastet forskning. Blant annet stilles det krav 
til ubegrenset åpen tilgang til publiserte resultater, 
såkalt open access. Alle som er interessert, skal få 

mulighet til å lese og vurdere funnene uten å betale 
for det. 

Involvering av brukerne er et økende krav i helse-
forskning, men de to finansiørene har tatt dette et 
skritt lenger. I forkant av utlysningen har en rekke 
kunnskapshull først blitt identifisert av fageksperter. 

– Poenget er å unngå å finansiere forskning på 
områder der vi allerede vet nok, sier Hesselberg.

Etter at kunnskapshullene er identifisert, inviteres 
brukergrupper (pasienter, pårørende og helseperso-
nell) til å stemme over hvilke av disse temaene som 
er viktigst for dem. Forskningstemaene som lyses ut, 
er de som har fått flest stemmer. I tillegg stiller 
stiftelsen krav om at minst to brukerrepresentanter 
involveres i selve forskningsprosjektet.

– Kan det være en fare for at modellen favoriserer tema 
som er «i tiden», og at vitenskapelig kvalitet dermed 
teller mindre?

HELSEFORSKNING

– Problemet er at det har vært tilnærmet umulig å få oversikt over hvilke studier som er publisert, og hvilke som ligger i skrivebordsskuf-
fen, sier Jan-Ole Hesselberg. Programsjefen har vært med på å utarbeide en modell som skal øke sannsynligheten for at midlene bidrar 
til nyttigere helseforskning. (Foto: iStock)
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– Det er ikke snakk om det ene eller det andre. 
Når søknadene kommer inn, er det selvfølgelig den 
vitenskapelige kvaliteten som er avgjørende. Vi må 
ikke glemme at alle har egeninteresser, og at det 
finnes potensielle interessekonflikter når forskning 
utformes. Modellen vår er laget for å fordele 
 makten, påpeker Hesselberg. 

Utfordringer
Han understreker at det ikke er et mål at all helse-
forskning skal gjennomføres med denne modellen. 

– Vi trenger flere ulike finansieringsmodeller, også 
de hvor rammene er veldig frie, der forskerne selv 
kan utforske det de mener er viktig. Men det er 
veldig få i dag som gir pasientene innpass i denne 
viktige prioriteringsprosessen, og jeg tror mangelen 
er størst her.

Programsjefen legger ikke skjul på at det kan 
være utfordringer ved å gi brukergrupper en sterk 
 stemme.

– Det er helt åpenbart at brukergrupper kan ha 
egeninteresser som drar i retning av dårlig forskning. 
I noen tilfeller kan de ha for dårlig innsikt i en del 
problemstillinger. Men det gjelder alle som driver 
med forskning. Vi vet at forskere har en klar tendens 
til å velge siteringer og referanser som bygger opp 
under egne hypoteser, og utelate viktige referanser 
som trekker i en annen retning. Hvis man skal følge 
det argumentet, kan vi heller ikke høre på forskere, 
fordi de har en tendens til denne svakheten, sier 
Hesselberg. 

Spenninger
Innen flere medisinske fagfelt er det spenninger 
mellom hvordan fagfolk og pasientene selv vurderer 
behandling og årsaker til sykdommen. Innenfor 
MS-feltet er eksempelvis kosthold og alternativ 
behandling tema der legenes anbefalinger av og til går 
på tvers av det enkelte pasienter opplever som viktig. 

– Brukerinvolvering er selvfølgelig ekstra krevende 
når man har sterke motpoler blant brukergruppene. 
Men uenighetene vil være der uavhengig av hvordan 
man forholder seg til dem. Det er en større 

 utfordring at man lett kan skape mistenksomhet 
til forskningen når brukerne føler at viktige 
 beslutninger tas uten at de har innflytelse, mener 
programsjefen. 

Han legger til at modellen ikke nødvendigvis byr på 
den ideelle løsningen, men at den er et skritt i riktig 
retning. 

– Poenget er at det er langt flere kunnskapshull på 
MS-feltet og andre helsefelt enn det er penger til å 
gjøre studier. Spørsmålet er hvem som skal være med 
når forskningsmidlene skal fordeles. Er det irrelevant 
hva sluttbrukerne av behandlingene mener? Hvis 
man ikke lytter til hva brukerne ønsker seg, tror jeg 
vi står i fare for at behandlingene ikke blir tatt i 
bruk. 

Bjørnetjeneste
Jan-Ole Hesselberg har forståelse for at fagfolk 
reagerer på begreper som «bortkastet forskning» i en 
tid med store spenninger mellom vitenskap og mer 
populistiske anti-forskningsholdninger.

– Samtidig tror jeg vi gjør forskningen en bjørne-
tjeneste ved ikke å snakke om det. Det er ikke mulig 
å endre disse tingene bak lukkede dører. Risikoen for 
mistillit til forskningen er større hvis ikke vi snakker 
om utfordringene og svakhetene som finnes. 

Referanser:
Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the produ-
ction and reporting of research evidence. Lancet. 2009 
Jul 4;374(9683):86-9. doi: 10.1016/S0140-
6736(09)60329-9. Epub 2009 Jun 12. PMID: 
19525005.

Glasziou P, Chalmers I. Research waste is still a 
scandal—an essay by Paul Glasziou and Iain Chalmers 
BMJ 2018; 363 :k4645 doi:10.1136/bmj.k4645

HELSEFORSKNING

32



Fagmiljøet enig i at pasienter 
bør få påvirke forskningen 

– Ved å lytte til de som har skoene på, vil forskere kunne bli inspirert, få nye perspektiver 
og få ideer og hypoteser som kan danne grunnlag for forskning, mener generalsekretær 
Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet.

Tekst: Silje Berggrav

Han er tydelig på at det å knytte brukere og forskere 
sammen, er noe MS-forbundet ønsker mer av. 
Fredriksen får støtte av fremtredende MS-forskere:

– Det er veldig bra å få tilbakemeldinger fra bruker-
representanter. Det gjør at man klarer å tilpasse 
forskningen til områder som er mest mulig relevante 
for den pasientgruppen det gjelder, sier Øivind 
Grytten Torkildsen, nevrolog og professor ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

Han legger til at det er viktig å involvere bruker-
representanter tidligst mulig i forskningsprosessen. 

– Ofte vil man kunne få gode innspill på både 
metoder for forskningen og viktige problem-
stillinger, som man ikke hadde tenkt på uten å ha 
disse diskusjonene i forkant.

Gode erfaringer
Også Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og 
overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål, 
ønsker seg økt brukerinvolvering i MS-forskningen. 

– Vi har etablert en brukergruppe som vi har jevnlig 
kontakt med og får viktige innspill fra. Det er helt 
klart positivt, mener Celius. 

Brukergruppen består av pasienter oppnevnt av 
MS-forbundet og Oslo MS-forening.

– Gruppen har gitt konkrete innspill både på tema 
de mener bør belyses og på selve gjennomføringen, 
for eksempel hyppighet av visitter og type under-
søkelser, forteller Celius.

Professoren er åpen for at Kavli-programsjef Jan-Ole 
Hesselbergs kritikk av store deler av helseforsknin-
gen har relevans også for MS-feltet. 

– Det er helt klart at det gjøres forskning også innen 
MS-feltet som ikke er godt nok gjennomtenkt, eller 
hvor metodene ikke er gode nok, sier hun. 

Fort i svingene 
Celius påpeker at hun ikke tror bortkastet MS-
forskning er et stort problem. 

– Det er etter hvert et meget trangt nåløye for å få 
midler, og søknader vurderes grundig. Det stilles 
krav til at de som bevilger penger, finner gode 
fagfeller som kan vurdere søknadene. Dette er en 
kvalitetssikring. Slike fagfeller gjør denne jobben 
oftest gratis og på toppen av alt annet, og det kan 
ofte være vanskelig å finne fagfeller som er gode nok 

– Jeg opplever at det stilles høye krav 
til forskere og forskningsmiljøer for å 
få finansiering til prosjekter i Norge, 
sier Magne Wang Fredriksen, 
generalsekretær i MS-forbundet. 
(Foto: Terje Rakke)

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-
professor og overlege ved nevrologisk 
avdeling, OUS Ullevål, er positiv til å øke 
brukermedvirkningen i MS-forskning. 
(Foto: UiO) 
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på de ulike spesialområdene. Her har også stiftelsene 
Kavli og Dam en utfordring, mener Celius, som 
leder MS-forskningsgruppen ved Oslo universitets-
sykehus.

Hun nevner at det eksempelvis under pandemien 
ble sluppet en rekke forskningsartikler før de var 
fagfellevurdert. 

– Her har det noen ganger gått fort i svingene for å 
være først. Noen har fått store avisoppslag og er 
senere trukket på grunn av dårlig metode eller andre 
forhold, påpeker Celius. 

Heier på åpenhet
Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet tror ikke 
bortkastet forskning er et mindre problem på 
MS-feltet enn for andre sykdomsgrupper. 

– Samtidig opplever jeg at det stilles høye krav til 
forskere og forskningsmiljøer for å få finansiering til 
prosjekter i Norge. At noe forskning ikke gir direkte 
verdi eller skaper varig endring, vil vi måtte aksepte-
re. Men vi heier på systemutvikling som kan gjøre at 
det blir større åpenhet og synlighet om all forskning, 
vellykket eller ei, sier Fredriksen. 

Involvering av pasienter og pårørende er blitt et økende krav i 
helseforskning etter Lancet-artikkel fra 2009, som viser til at 
en betydelig andel helseforskning er bortkastet. (Foto: iStock)
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De tre MS-fagfolkene trekker fram studier på 
behandling for progressiv MS og årsaker til at man 
utvikler MS som de største kunnskapshullene der 
det trengs mer forskning. 

– Hvis vi forsto sykdomsmekanismene ved MS 
hundre prosent, ville det være enklere å finne en 
behandling som kurerer, sier Elisabeth Celius.

Magne Wang Fredriksen peker på personer med 
progressiv MS som en gruppe med svært lite, om 
noen reelle behandlingstilbud. 

– Her håper jeg virkelig at forskningen vil ta oss 
nærmer en løsning som kan gi disse personene bedre 
tilbud. I tillegg håper jeg vi raskest mulig får gode 
nok data som vil underbygge at personer med MS 
kan få stamcellebehandling. Med andre ord er det 
mer enn nok å forske på, og det bør være grunnlag 
for at man kan se gode prosjekter som ikke trenger 
å anses som bortkastet, sier Magne Wang Fredriksen. 

HELSEFORSKNING

«Progressiv MS og hva som kan ha positiv effekt 
på funksjon frem til det kommer medisin som kan 
reparere skader. Vi med progressiv MS blir glemt!»

«Medisiner. Hvorfor man ikke får lov å prøve ut lovende 
medikamenter som skal være mindre skadelig her i 
Norge. Selv om de er off label.»

«Tilrettelegging i jobb/ rettigheter – hvordan stå lengst og best mulig i arbeid?»

«Jeg mener det må være mere 
fokus på MS og trening. Trening 
som er koordinering av kjerne-
musklene, balanse og styrke 
osv, noe som er kjempeviktig for 
å holde MS i dvale. Vet det er 
fysioterapeuter som har gruppe-
treninger for MS, men det er 
noen få, og dette er knallviktig 
tilbud som burde blitt mere 
opplyst og utvidet.»

«Fatigue. Det oppgis å være den 
vanligste årsaken til uførhet ved 
MS, og det finnes medisin som 
mange mener har en god effekt  
– men som nevrologene holder 
igjen på, nettopp fordi det ikke 
er forsket på.»

«Kost som trigger 
betennelse. Ingen 
skolemedisinere 
snakker om dette.»

«Medisinsk cannabis. 
Hvorfor?  
Matlyst, søvn, 
smertelindring og 
bedre livskvalitet 
sammenlignet med 
piller.»

«Årsak, årsak, årsak. Flere 
og flere får sykdommen. 
Lindring og bremsing er 
det de har fokus på. Det 
løser ikke gåten.»

Vi spurte i Facebook-gruppa MS-venner hva folk med MS 
ønsker mer forskning på, og hvorfor. Engasjementet var 
stort, og svarene mange og varierte. Her er noen utvalgte: 

HVA VIL FOLK MED MS HA MER FORSKNING PÅ?

35



Håp om ny behandling 
for progressiv MS
En standardbehandling for blodkreft testes nå massivt ut på pasienter med MS.  
Håpet er at behandlingsformen kan ha effekt både ved attakkvis og progressiv MS.

Tekst: Silje Berggrav

– Dette er en veldig spennende gruppe medisiner. 
Vi ser en massiv satsing fra legemiddelindustrien, 
forteller overlege Øivind Grytten Torkildsen. Han 
er nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus og 
nasjonal koordinator for tre studier i Norge på de 
nye legemidlene. 

En av studiene gjennomføres for det tyske lege-
middelfirmaet Merck, og inkluderer pasienter med 
attakkvis MS. To av studiene gjennomføres for det 
franske selskapet Sanofi, og inkluderer pasienter 
med primær progressiv og sekundær progressiv MS. 
I tillegg gjennomføres en tredje studie for Sanofi ved 
Oslo universitetssykehus som del av et større inter-
nasjonalt forskningssamarbeid. 

Torkildsen omtaler behandlingen, kalt BTK- 
hemmere, som en helt ny terapeutisk angrepsvinkel.

– Det er utført fase 2-studier som viser effekt på 
attakkvis MS. Vi lurer også på om de kan ha effekt 
på progressiv MS, som andre legemidler har begren-
set effekt på. Derfor er vi i gang med store studier 
også på denne pasientgruppen, sier Torkildsen. 

Det finnes i dag ingen høyeffektive bremsemedisiner 
for primær og sekundær progressiv MS, og et 
gjennombrudd her vil være svært gode nyheter for 
de som lever med sykdommen. 

Mer effektive
Ved MS angriper B-celler og T-celler hjernen, uten 
at man vet hvorfor. Tidligere MS-forskning viser 
at sykdomsaktiviteten går ned om man dreper 
B-cellene. Forskerne har tro på at BTK-hemmere 

kan ramme B-cellene i sentralnervesystemet mer 
effektivt enn monoklonale antistoffer, som ikke 
trenger gjennom blod-hjernebarrieren. 

– Vi har allerede flere B-celleterapier som er veldig 
effektive. I Norge bruker vi særlig rituximab, i andre 
land bruker man også ocrelizumab og ofatumumab. 
Begge er store molekyler som fjerner B-celler i 
periferien. Men de kommer ikke inn til hjernen, 
forklarer Torkildsen. 

Hypotesen er at ved progressiv MS kommer det 
stadig nye betennelser inn i hjernen som blir fanget 
og kronisk lagret i hjernen og hjernehinnen. Man 
tror at det er dette som fører til sykdomsprogresjon 
ved progressiv MS. 

– Tanken er at disse nye legemidlene, som har 
mindre molekyler, kan komme inn og fjerne den 
kroniske betennelsen. I motsetning til de fleste andre 
effektive medikamenter virker dette på betennelser 
som er i hjernen fra før av. Jeg vil være forsiktig med 
å love for mye, men hvis vi kan redusere lesjoner, 
kan vi sannsynligvis også redusere symptomer og 
bedre pasienters funksjon, sier Øivind Grytten 
Torkildsen. 

Blokkerer protein
BTK-hemmere brukes allerede for å bekjempe 
leukemi, lymfekreft og enkelte andre autoimmune 
sykdommer. Legemiddelet, kalt SAR442168, virker 
ved å blokkere Brutons tyrosinkinase (BTK), et 
protein som er viktig for aktiviteten til betennelses-
skapende celler som B-celler og mikroglia. Disse 
cellene driver betennelsen som forårsaker nerveskade 
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ved MS. Ved å blokkere BTK er målet å redusere 
denne betennelsen.

Tilnærmingen ligner på antistoffer i legemidlene 
rituximab, ocrelizumab og ofatumumab, som er 
rettet mot et protein på overflaten av immun-
systemets B-celler. Disse medisinene virker ved 
å fjerne sirkulerende B-celler. Siden B-celler er en 
viktig del av immunsystemet i kroppen, kan 
 pasienter dermed bli mer utsatt for infeksjoner. 
BTK-hemmere fjerner ikke B-cellene, men virker 
med å selektivt hemme et molekyl som sitter på 
cellene. 

Flere selskaper konkurrerer
I løpet av de siste årene har flere legemiddelprodu-
senter begynt med MS-studier av BTK-hemmere. 
Sanofi er i gang med fire kliniske fase 3-studier for å 
teste ut legemiddelet både på attakkvis og progressiv 
MS. Fase 2-studier utføres på små pasientgrupper, 
mens fase 3-studier utføres på større pasientgrupper. 
Fase 3-studiene for attakkvis og progressiv MS 
hadde oppstart i midten av 2020.

Merck har kommet enda lenger. Selskapet startet 
en fase 3-studie av sin BTK-hemmer i august 2019, 
og har som mål å ferdigstille den i september 2023. 
I mars 2018 publiserte det tyske legemiddelfirmaet 
resultatene fra en fase 2-studie som viste at medi-
sinen førte til at attakkvis MS-pasienter hadde 
betydelig færre lesjoner sammenlignet med placebo.

Ved Haukeland sykehus begynte man å rekruttere 
norske pasienter til studien rett før sommeren. 
Foreløpig er det kun en liten gruppe pasienter med 

primær progressiv og sekundær progressiv MS som 
er inkludert. 

– Det vil nok ta et par år før vi får sikre data. Men 
da vil det også komme mye resultater, siden det er så 
mye forskning på gang. Jeg har tro på at dette kan 
bli det neste store innen MS-behandling, sier 
nevrolog Øivind Grytten Torkildsen.

Tablett hver dag
For at BTK-hemmere skal fungere, må pasientene 
ta piller hver dag. Dette kan være krevende sammen-
lignet med å besøke et legekontor hver sjette måned 
for en infusjon av for eksempel rituximab. 

Men Stephen Hauser, nevrolog ved University of 
California (UCSF), mener den økte doseringen 
kan være verdt det. Han har ledet studier både på 
antistoffer og BTK-hemmere, og tar store ord i 
bruk. 

– Hvis stoffene med små molekyler kan nå alle 
B-cellene i hjernen og bekjempe betennelsen som er 
overaktiv i nervesystemet, tror jeg at vi kan kurere 
MS, sier han til fagbladet Nature Biotechnology. 
 
 

Referanser:
Dolgin, E. BTK blockers make headway in multiple 
sclerosis. Nat Biotechnol 39, 3–5 (2021). https://doi.
org/10.1038/s41587-020-00790-7

Healthtalk.no

Det finnes i dag ingen høyeffektive bremsemedisiner for primær og sekundær progressiv MS, og et gjennombrudd her vil være svært 
gode nyheter for de som lever med sykdommen. (Foto: iStock) 
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– Luksusproblem  
at vi ikke kan inkludere 
flere i stamcellestudie
Få studier på MS diskuteres så mye som stamcellestudien RAM-MS.  
Inklusjonen av pasienter går sakte fremover, men det er det en positiv årsak til.

Tekst: Kristi Herje Haga

– Jeg tror den viktigste årsaken til at inklusjonen 
går sent, er fordi vi oftere i Norge nå starter med 
høypotent behandling med en gang en person får 
MS-diagnosen. Personer med MS har generelt sett 
mindre attakker enn før, og ikke nok attakker for å 
kunne delta i RAM-MS. Det er et luksusproblem og 
veldig positivt, mener professor Øivind Torkildsen.

Sammen med professor Lars Bø og hematolog 
Anne Kristine Lehmann leder og gjennomfører han 
stamcellestudien ved Haukeland universitetssykehus.

– Vi har nylig gjennomgått hvor mange akuttinn-
leggelser vi har hatt med MS-attakk, og det er veldig 
mye færre enn tidligere. Pasientene starter oftere 

Antall akuttinnleggelser grunnet MS har gått kraftig ned på Haukeland universitetssykehus. (Foto: iStock)
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direkte på høypotent behandling når de får diagno-
sen. Det viser at rask behandling med høyeffektive 
medisiner virker, sier Torkildsen. 

Nye kriterier
Tidligere i år ble kriteriene for å delta i studien 
endret. De som tidligere er behandlet med 
 rituksimab, kan nå delta. 

– Dette er en viktig gruppe pasienter, fordi pasienter 
som får attakker på rituksimab, ofte har en veldig 
aggressiv sykdom. Inklusjon av pasienter pågår 
kontinuerlig. Målet er 100 pasienter, og nå har vi 
60. Sverige, Danmark og Nederland er også med i 
studien, men de har inntil nå ikke vært i gang med 
å rekruttere pasienter på grunn av Covid-19. De har 
vært hardere rammet av viruset enn vi i Norge, men 
vi håper de snart er i gang igjen slik at vi får inn 
flere pasienter, sier Torkildsen. 

Kriteriene for å delta i RAM-MS har vært hyppig 
diskutert og kritisert.

– Kriteriene for å delta er noe vi har diskutert mye. 
Ting har endret seg på MS-feltet siden oppstart, 
og det er mange som ønsker seg mindre strenge 
kriterier. Men hvis vi skal få skikkelig bevis på at 
stamcellebehandling virker, er det veldig uheldig 
å endre på  kriteriene midt i studien. Det vil bli 
vanskelig å vise sikker effekt. Hvis vi skal gjøre en 
forskjell på sikt, må vi stå på de kriteriene vi har 
per i dag, poengterer Torkildsen. 

En kritikk går på at flere burde få stamcelle - 
be handling som førstebehandling istedenfor 
 høy potente medisiner. Målet med studien er 
at  stamcellebehandling skal bli en av standard-
behandlingene i Norge. 

Gode resultater
Foreløpig er RAM-MS den eneste stamcellestudien 
som er skikkelig i gang, men det er planlagt flere 
studier i utlandet, som er utsatt på grunn av korona. 

– Vi har sett på alle som er behandlet med stamceller 
i Norge utenom studien, og de som har tatt stam-
celler i Sverige. Vi har sett på om tidligere behand-
ling med medisiner påvirker effekten av stamcelle-
behandling. Mange har vært skeptiske til å gi 
stamcellebehandling dersom du tidligere har stått på 
Mavenclad, rituksimab eller Lemtrada, medisiner 
som har lang effekt på immunsystemet. Vi finner at 
det går like bra med disse som for andre, de har ikke 
flere komplikasjoner. Alle disse har dessuten hatt 
100 prosent effekt av stamcellebehandlingen og 
ingen aktiv sykdom etter behandlingen. Men det er 
et lite materiale. På sikt vil dette være bra for dem 
som står på disse medisinene per i dag, fordi det kan 
være mulig å få god effekt av stamcellebehandling 
senere i livet, sier Torkildsen. 

Ingen av de som har fått stamcellebehandling i 
RAM-MS, har så langt hatt attakker. 

Torkildsen er godt kjent med kritikken og debatten 
rundt stamcellebehandling i Norge. 

– De fleste av våre pasienter er positive og stoler på 
at den behandlingen de får er den beste for dem. 
Det er noen som ønsker stamcellebehandling som 
ikke kvalifiserer til å delta i studien, men vi har også 
de som kvalifiserer til studien, men ikke ønsker å 
delta. Det er flott at pasientene er engasjerte, og vi 
er enige i at det er en god behandling. Det er ikke 
vi som har bestemt at det skal være en studie, vi har 
fått beskjed om å fremskaffe dokumentasjon på 
effekten før vi kan tilby stamceller som standard-
behandling. Men det betyr ikke at de andre 
 behandlingene vi tilbyr er dårlige. Mange som står 
på høyeffektive medisiner, har ikke hatt sykdoms-
aktivitet siden de begynte på behandlingen, sier 
Øivind Torkildsen. 

Det er fortsatt mulig å delta i studien. Les mer på 
www.ram-ms.no

Øivind Torkildsen er en av de som 
ledere stamcellestudien ved 
Haukeland universitetssykehus i 
Bergen. (Foto: Kristi Herje Haga)
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Kvinner på bygda 
får oftere MS

Kvinner i norske bygdekommuner i Telemark har oftere MS enn kvinner i bykommuner, 
ifølge ny studie. Studien viser også at mors utdanning spiller en viktig rolle for 
sykdomsprogresjon.

Tekst: Silje Berggrav

Forskjellen i MS-forekomst mellom kvinner i 
bygd og by er slående, ifølge overlege Heidi Øyen 
Flemmen ved nevrologisk avdeling på Sykehuset 
Telemark. Hun har tidligere i år publisert en doktor-
gradsartikkel om forekomsten av MS i bygd og 
bystrøk i Telemark.

– Forklaringen er neppe at de bor på bygda. Vi har 
ikke funnet et klart svar på hva som er sammen-
hengen, og dette er noe vi ønsker å forske videre på, 
sier Øyen Flemmen. 

Ingen forskjell for menn
Telemark har en av de høyeste forekomstene av 
sykdommen i hele landet, like etter Møre og 
 Romsdal, som ifølge ferske tall har 335 MS-syke 
per 100.000 innbyggere. Til sammenlikning er det 
anslått at det i Europa sett under ett er 127 MS-syke 
per 100.000 innbyggere. I gamle Telemark fylke er 
det 260 personer per 100.000 innbyggere som lever 
med MS. 

Det er når kvinner med MS i Telemark undersøkes 
for seg, at forskjellen mellom by og land blir slående. 
Av studien framgår det at 309 kvinner per 100.000 
innbyggere bosatt i urbane kommuner i Telemark 
har MS, mens tilsvarende antall i landlige kommu-
ner er hele 492. For menn i Telemark er det ikke 
funnet noen forskjell, men Øyen Flemmen mener 
dette kan skyldes små tall. 

Store forskjeller
Det er en genetisk komponent i MS, men overlegen 
peker på at i all hovedsak er sykdommen ikke 
direkte arvelig. Dette gjør ytre faktorer som miljø og 
sosioøkonomiske faktorer viktig å utforske. En av 
forskernes hypoteser om forskjellen mellom by og 
bygd handler om utdanningsnivå. Fra tidligere er det 
kjent at personer med lavere sosioøkonomisk status 
har større dødelighet og blir sykere av en lang rekke 
tilstander. 

Det er gjort noen få studier på sosioøkonomiske 
forhold ved MS i Norge. I slike studier brukes 
vanligvis personens eget utdanningsnivå som mål. 

– MS kan påvirke muligheten for utdannelse, og vi 
har derfor også søkt å inkludere mer om personens 
bakgrunn, som fødekommune og foreldrenes 
utdanning. Vi har hentet data om foreldres ut-
danningsnivå fra Statistisk sentralbyrå, som har gitt 
enda mer eksakt nivå enn i tidligere studier. Vi har 
også hatt en rekordhøy respons for et spørreskjema 
til alle de 450 personene med MS i Telemark, 
forteller Heidi Øyen Flemmen. I tillegg inkluderte 
de personer med MS i Buskerud og Oslo. 

Utdanning beskytter
I den delen av studien som så på sykdomsprogre-
sjon, brukte forskerne EDSS-skår fem år etter 
diagnose som ett av målene. De fant at MS- 

Overlege Heidi Øyen 
Flemmen ved nevrologisk 
avdeling på Sykehuset 
Telemark har forsket på 
forekomsten av MS i 
bygd og bystrøk i Telemark 
(Foto: Oslo Universitets - 
sykehus)
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diagnostiserte med mødre som kun hadde gjennom-
ført grunnskoleutdanning, hadde betydelig høyere 
sykdomsprogresjon enn de som hadde mødre med 
høyere utdanning. I siste gruppe så man tvert imot 
høyere andel av forbedring av EDSS etter fem år. 
Pasientens eget utdanningsnivå spilte også en 
betydelig rolle, mens fars utdanning spilte en noe 
mindre rolle. 

Heidi Øyen Flemmen sier det er et kjent fenomen 
at høyere utdanning beskytter mot en lang rekke 
sykdommer. 

– Hvis du googler «foreldres utdanning» og «helse», 
finnes det mange studier som viser at særlig mors 
utdanning spiller en viktig rolle for hvordan du lærer 
deg å håndtere sykdom. Det handler blant annet om 
hva du gjør når du kjenner symptomer. Oppsøker 
du hjelp, stiller du krav, og hvordan håndterer du 
rådene fra legene? Hva vi har med oss hjemmefra, 
kan ha stor betydning for helsen vår. Det er viktig 
å presisere at det finnes mange unntak, men trenden 
er tydelig, sier overlegen.

Hun mener flere forklaringer kan ligge bak, som at 
høyt utdannede mødre får barn senere i livet, får 

Har det noe å si for helsen hvor mange bøker man har i bokhylla? Forskerne er usikre,  
men har funnet at sykdomsprogresjon ved MS er lavere når mor har høy utdanning. (Foto: iStock)
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færre barn og kanskje dermed har mer ressurser til 
å følge, støtte og hjelpe. 

Røyking
Andre faktorer som Heidi Øyen Flemmen vil se 
nærmere på, er røyking, som er en kjent risikofaktor 
for utvikling av MS. Tall fra SSB viser klart at det er 
flere røykere på bygda enn i byene. 

– Historiske data har vist at røyking forverrer 
progresjon ved MS. Vi ser at det er litt flere som 
røyker blant folk med MS enn befolkningen ellers. 
Men det er samtidig langt færre med MS som røyker 
enn tidligere. Røyking og utdanning henger tett 
sammen. Det er foreløpig ikke klart for oss om det 
er røyking eller lavere utdanning som påvirker 
sykdomsprogresjonen, sier Øyen Flemmen. 

Likeverdig behandling?
Et formål for studien har vært å finne ut om alle 
MS-pasienter får rask tilgang på hjelp, sikker 
 diagnose og effektiv medikamentell behandling 
uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn. 
Forskerne skal derfor se på sammenhengen mellom 
sosioøkonomiske faktorer, inklusive eget og 
 foreldrenes utdanningsnivå, med hva slags 
 behandling MS-pasientene har fått i henhold til 
journaldata. Øyen Flemmen jobber nå med å 
analysere dette datamaterialet. 

– Er det slik i Norge at ressurssterke pasienter får 
bedre og mer effektiv behandling? Vi har data for 
hjerteinfarkt som tyder på at de med høyere sosio-
økonomisk status lettere oppsøker hjelp, kjenner 
symptomene og dermed får bedre behandling. Det 
vil være et alarmerende funn hvis vi finner at dette 
stemmer for MS, selv om dataene ikke viser noen 
klar trend for dette foreløpig, sier overlegen. 

Klapp på skulderen
Andre europeiske studier har konkludert med det 
motsatte av det Flemmen og kollegene har funnet, 
at det er flere personer med MS i byene enn på 
landsbygda. Heidi Øyen Flemmen mener det kan 
være en del mørketall knyttet til bygdene i Europa. 
Forskjellen kan også skyldes at man i endel euro-

peiske byer har kortere vei til diagnose hos spesial-
helsetjeneste, og at helsetjenesten i større grad er 
avhengig av den enkeltes forsikringsordninger.

– Kanskje er dette en klapp på skulderen til det 
norske helsevesenet? Sitter du på landet i Tyskland 
eller Romania, kan det hende det påvirker  diagnosen. 
Sannsynligheten for at noen går rundt udiagnostisert 
i Norge, er kanskje ikke så stor. Vi har store avstan-
der, men enn så lenge har vi et godt fungerende 
helsevesen, understreker Øyen Flemmen. 

Referanser:
Flemmen HØ, Simonsen CS, Broch L, et al. Maternal 
education has significant influence on progression in 
multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related 
Disorders. 2021 May;53:103052. DOI: 10.1016/j.
msard.2021.103052. PMID: 34111658.

Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Moen 
SM, Kersten H, Heldal K, Celius EG. Prevalence of 
multiple sclerosis in rural and urban districts in 
Telemark county, Norway. Mult Scler Relat Disord. 
2020 Oct;45:102352. doi: 10.1016/j.
msard.2020.102352. Epub 2020 Jul 2. PMID: 
32707528.

OM STUDIEN

Del av den større BOT-studien (Buskerud Oslo 
Telemark), der man har samlet forløpsdata for alle 
personer med MS i gamle Buskerud og Telemark 
fylker, og en stor del av personene med MS i Oslo. 
Studien ledes av Elisabeth Gulowsen Celius, leder 
av MS-forskningsgruppen på Oslo universitets-
sykehus. 

I spørreskjema har de spurt deltagerne om 
tradisjonelle faktorer som utdanning, yrke, om 
de røyker og drikker alkohol. Dette henger ofte 
sammen med andre sosioøkonomiske faktorer. 
I tillegg har de hatt med utradisjonelle spørsmål, 
som for eksempel «hvor mange bøker har du i 
hjemmet ditt» og forbruk av kultur.
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MS øker risiko for 
svangerskaps- 
depresjon
Ny studie viser økt risiko for svangerskapsdepresjon hos kvinner  
med MS. Norsk forsker ønsker økt fokus på dette hos behandlere.

– Det er veldig godt kjent at personer med MS har økt 
risiko for depresjon og angst. Men det er få som har 
studert svangerskapsdepresjon hos kvinner med MS.

Det sier Karine Eid, som er stipendiat ved nevro-
logisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus 
og Universitetet i Bergen. Hun har ledet en under-
søkelse som handler om svangerskapsdepresjon hos 
kvinner med MS. 

Svangerskapsdepresjon defineres i undersøkelsen 
som depresjon under svangerskapet og opptil ett år 
etter fødsel. 

Forskningsprosjektet til Eid tar utgangspunkt i 
observasjonsdata fra den norske mor, far og barn- 
undersøkelsen (MoBa) til Folkehelseinstituttet. 

MoBa-undersøkelsen har data fra 1999 til 2008, 
men det er fremdeles oppfølging av barn og ung-
dom, så det er en pågående studie. Undersøkelsen 
følger mødre under svangerskapet med spørre-
skjema, blodprøver o.l. Den inneholder informasjon 
om 95.000 mødre. 

Plukket ut 546 MS-mødre 
Eid forteller at de har undersøkt 546 mødre fra 
MoBa-undersøkelsen. 140 var diagnostisert med 
MS før fødsel, og 406 fikk diagnosen etter fødsel. 

De sammenkoblet data fra MoBa-undersøkelsen 
med Norsk pasientregister og MS-registeret for å 
finne dem som hadde diagnosen MS. 

– Vi undersøkte om de hadde svangerskaps-
depresjon, og så på om de hadde fått diagnostisert 
MS, eller hvor lenge etter svangerskapet de fikk 
diagnosen, sier Eid. 

Eid forklarer at de så på tre grupper pasienter: de 
som hadde MS før svangerskapet, de som var friske 
under svangerskapet men som fikk diagnosen årene 
etter, og de friske. De skilte også mellom de som 
fikk diagnosen innen fem år etter fødsel, og de som 
fikk diagnosen mer enn fem år etter fødsel.

De har ikke detaljert informasjon om MS-sykdom-
men og alvorlighet hos den enkelte pasient som 
observeres i studien, men kun hvor lenge de har hatt 
MS-diagnosen. 

Økt risiko for depresjon
Undersøkelsen viser at kvinner med MS har økt 
risiko for svangerskapsdepresjon, sammenlignet 
med friske kontroller. 

– Hvorfor personer med MS får hyppigere depresjon 
og angst, er mye diskutert. Mest sannsynlig er det 
sammensatt og skyldes flere ting. Depresjon og angst 
kommer med økt inflammasjon, og det er også en 
psykisk påkjenning å ha en kronisk sykdom, forteller 
Eid. 

Undersøkelsen viser også at de som har fått sitt 
første MS-symptom innen fem år etter fødsel, hadde 
økt risiko for depresjon og angst i svangerskapet. 
Det gjaldt ikke de med mer enn fem år til første 
MS symptom etter fødselen.
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Karine Eid, stipendiat ved 
HUS og UiB, har sett på 
svangerskapsdepresjon hos 
kvinner med MS. (Foto: Privat)
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Andre studier har funnet at de som får MS, opplever 
mer angst og depresjon, og hyppigere søker helsehjelp 
sammenlignet med andre personer i årene før de får 
diagnosen. Dette kalles prodomfasen. 

– Dette er interessant, for man tenker at det finnes en 
prodomfase før sykdommen bryter ut. Det er en fase 
over flere år hvor noen opplever mer generelle helse-
plager. Vi lurer på om depresjon i svangerskapet kan 
være assosiert med denne prodomfasen. 

Overraskende funn
I studien undersøkte Eid og medforskerne også 
en  gruppe pasienter som fikk sykdomsdebut før svanger-
skapet, men fikk diagnosen en gang etter fødsel. Denne 
gruppen hadde ikke økt risiko for svangerskapsdepresjon. 

– Dette var overraskende, og veldig motstridende til hva 
vi tenkte. Vi er litt usikre på hva det skyldes. Gruppen 
hadde påfallende lang tid fra første MS-symptom til 
diagnose, sammenlignet med gruppen som får første 
MS-symptom innen fem år. Disse funnene var litt 
motsatt av hva vi tenkte. Vi lurer på om denne gruppen, 
som ikke hadde økt risiko for depresjon, kan ha en mer 
lavgradig og snillere MS. 

Ønsker økt oppmerksomhet om 
 svangerskapsdepresjon
Eid oppfordrer alle kommende mødre å være klar over 
at det er en økt risiko for svangerskaps depresjon. Det 
er viktig å oppsøke hjelp tidlig. Hun oppfordrer også 
behandlere til å være mer oppmerksom på dette. Det er 
ikke sikkert man kan forhindre det, men man kan ta tak 
i det å forhindre at det får et langtrukket eller alvorlig 
forløp. 

For videre forskning har Eid planer om å se på stress 
og traumer i barndom og sammenheng med senere 
utvikling av MS. 

Kilde:
Perinatal Depression and Anxiety in Women with Multiple 
Sclerosis: A Population-Based Cohort Study. Eid K, Torkild-
sen ØF, Aarseth J, Flemmen HØ, Holmøy T, Lorentzen ÅR, 
Myhr KM, Riise T, Simonsen C, Torkildsen CF, Wergeland 
S, Willumsen JS, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH
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Grunnen til at kvinner med MS har økt risiko for svangerskapsdepresjon, er sammensatt og skyldes flere ting. Karine Eid 
trekker fram økt inflammasjon og den psykiske påkjenningen ved å ha en kronisk sykdom som to faktorer. (Foto: iStock) 
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Ny metode kan gi  
bane brytende svar 
om B-celler

Forskere ved Universitetet i Oslo har brukt en ny metode for å studere B-celler 
fra spinalvæsken til MS-pasienter. – Funnene kan bety mye for vår forståelse 
av sykdommen, mener Andreas Lossius, en av forskerne i studien.

Tekst: Silje Berggrav

– Med denne metoden kan vi kartlegge alle genene 
som brukes i hver enkelt B-celle. Det kan på sikt 
hjelpe oss til å finne behandling som er mer mål-
rettet mot de «slemme» B-cellene, forteller Andreas 
Lossius, lege ved Ahus og forsker ved Institutt for 
medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Sammen 
med forskerkolleger har Lossius studert enkelt-B- 
celler i spinalvæsken fra 21 MS-pasienter. Studien 
er blant annet finansiert av forskningsmidler fra 
Norske Kvinners Sanitetsforening og Norges 
forskningsråd. 

Forsvar mot infeksjoner
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 
ser ut til å være spesielt viktige i sykdomsprosessen. 
Alle B-celler har en såkalt immunglobulinreseptor, 
som litt forenklet består av et antistoff som sitter 
i cellemembranen, og kan sende signaler inn i 
 cellen hvis det binder seg til et fremmed protein. 
 Anti stoffer er av livsviktig betydning i kroppens 
forsvar mot infeksjoner. Cellene bruker vanligvis 
antistoffer til å gjenkjenne mikroorganismer som 
kan fremkalle sykdom, men det er ukjent hva 
B-cellene gjenkjenner ved MS.

– Tidligere studier har vist at B-celler akkumulerer 
i hjernen og spinalvæsken ved MS, men vi har ikke 

forstått hvorfor dette skjer. Det nye er at vi nå klarer 
å studere genene i hver enkeltcelle fremfor i celle-
populasjoner. Dette forteller oss mer om funksjonen 
til cellene, og vi kan også analysere genene som 
koder for antistoffreseptorene til cellene, sier Lossius. 

Likt mønster
Antistoff binder seg til antigener som finnes på 
overflaten av bakterier og virus, men det kan også 
ved enkelte tilfeller binde seg til antigener i kroppens 
eget vev – det som kalles autoimmun sykdom. 

– Vi fant at rundt halvparten av de som har MS, har 
et mønster i B-cellereseptoren som er likt mellom de 
ulike pasientene, sier Lossius. 

Dette tyder på at B-cellene gjenkjenner det samme 
antigenet på tvers av ulike pasienter. 

– Det høres kanskje trivielt ut, men det er ingen 
forskere som har sett dette tidligere. Man har tenkt 
seg at kanskje ikke disse antistoffene er så viktige ved 
MS. En alternativ forklaring har vært at det er snakk 
om en sekundær immunrespons, som man kan få 
når hjernevev dør og immunsystemet blir eksponert 
for døde celler. Når vi finner dette felles mønsteret 
hos flere pasienter, tyder det på en respons som er 
spesifikk for MS, sier han. 
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Kan forbedre behandlingen på sikt
Lossius og kollegene vil nå forsøke å finne ut 
 nærmere akkurat hva det er B-cellene gjenkjenner.

– Finner vi ut av dette, kan det bety veldig mye for 
forståelsen vår av sykdommen. Et antistoff som 
binder seg, er veldig spesifikt. Hvis vi finner ut hva 
B-cellereseptoren binder seg til, kan vi dermed lage 
bedre diagnostiske tester.  

På sikt mener han denne kunnskapen også kan få 
konsekvenser for behandlingen. 

– Dagens MS-behandling, for eksempel med 
 rituximab, er litt som å skyte spurv med kanoner. 
Vi fjerner alle B-cellene i blodet. Det er ikke gunstig, 

fordi vi trenger de aller fleste B-cellene våre, for 
eksempel når man skal vaksineres, påpeker Lossius. 

Når B-celler fjernes, reduseres også kroppens evne til 
å produsere antistoffer som danner grunnlaget for 
beskyttelse ved de aller fleste vaksinasjoner. 

– Har du fått rituximab, responderer du ofte dårlig 
på vaksiner, og er også mer utsatt for å få infeksjoner. 
Kunne vi fjerne bare de dårlige B-cellene og beholde 
de andre, hadde det vært fantastisk. Første steg er å 
finne ut hvilke av B-cellene som er de «slemme». 
I videre studier skal vi prøve å komme litt nærmere 
et svar på dette, sier Andreas Lossius til MS- 
rapporten. 

Grafisk fremstilling av hvordan reseptorer i B-cellemembranen binder seg til et fremmed protein, sender signaler inn i cellen og lager 
antistoffer. (Grafikk: Arizona Science Center)

NYE STUDIER

Andreas Lossius, forsker ved Universitetet i Oslo, har brukt en 
helt ny metode for å studere enkelt-B-celler i spinalvæsken fra 
21 MS-pasienter. Han retter en stor takk til pasientene som 
frivillig har stilt opp og donert spinalvæske til studien. (Foto: Privat)
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Overvekt og lite trening i tenårene kan ha betydning for MS, ifølge ny doktorgrad.

Tekst: Silje Berggrav

Overvekt og fysisk aktivitet kan påvirke risiko for 
MS, mens lave vitamin D-nivåer (som kan skyldes 
lite sollys eller lite kostinntak) kan gi større funk-
sjonstap på lang sikt ved MS. Det viser Kristin 
Wesnes i avhandlingen The impact of lifestyle factors 
on disease risk and long-term disability progression in 
multiple sclerosis, som hun disputerte med i juni for 
ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Den første studien brukte norske og italienske 
data fra en stor spørreskjema-studie som undersøkte 
livsstil og miljøfaktorer i flere land (EnvIMS 
 studien). Deltakerne oppga hvilken kroppsfigur 
som best tilsvarte deres egen kroppsfasong ved ulike 
aldre. Resultatene viste at de tykkeste kroppsfigurene 
var forbundet med høyere risiko for å få MS i 
tenårene og opptil 25-årsalder i Norge, men ikke 
like sikkert i Italia.

Den andre studien baserte seg på samme under-
søkelse og omhandlet lett og hard fysisk aktivitet 
blant deltakere i Norge, Sverige og Italia. Wesnes 
og medarbeidere fant at mer fysisk aktivitet per uke 
i tenårene var forbundet med lavere risiko for MS 
i alle land og for begge kjønn. For lett fysisk aktivitet 
var det ingen sikker sammenheng med MS.

Røyking påvirket ikke sykdomsaktivitet
Silje Agnethe Stokke Kvistad disputerte i vår over 
samme tema ved Universitetet i Bergen med av-
handlingen Multiple sclerosis – the impact of environ-
mental and lifestyle factors. Hun undersøkte hvordan 
tobakksbruk, overvekt og to fetthormoner (leptin og 

adiponektin) påvirket sykdomsaktivitet i en gruppe 
på 86-88 norske MS pasienter. 

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom 
tobakksbruk og sykdomsaktivitet. Funnet kan tyde 
på at røyking påvirker sykdommen mer gjennom 
degenerative mekanismer enn via inflammasjon. 

Færre av de overvektige pasientene oppnådde 
optimal terapirespons (NEDA-status) av inter feron-
beta-behandling enn normalvektige. Det ble ikke 
funnet ugunstig profil av inflammasjonsmarkører 
blant overvektige eller lavere nivå av vitamin D. 
Det var heller ingen sammenheng mellom de to 
fetthormonene og sykdomsaktivitet. Funnene viser 
at fetthormonene leptin og adiponectin ikke har 
potensiale som biomarkører ved MS.

Ny studie på T-celler
Ved Universitetet i Oslo har Ina Brorson disputert 
med avhandlingen Genome-wide DNA methylation 
and gene expression profiling of multiple sclerosis CD4+ 
and CD8+ T cells. Brorson og medarbeidere under-
søkte spesifikke immunceller, såkalte T-celler, i 
MS-pasienter og friske kontroller. De fant ulike 
mengder av den epigenetiske mekanismen 
 metylering i spesifikke gener hos MS-pasienter, 
som kan tyde på at disse genene har en funksjon i 
sykdommen. Ved måling av denne mekanismen på 
to tidspunkt så den ut til å være mer til stede hos 
ubehandlede pasienter over tid, enn hos pasienter 
som er på symptomlindrende behandling. 

Livsstil, overvekt og gener 
i årets doktorgrader
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Mer fysisk aktivitet per uke i tenårene var forbundet med lavere risiko for MS i alle 
land og for begge kjønn, ifølge ny norsk doktorgradsavhandling. (Foto: iStock)

Videre fant de at MS-pasienter sammenlignet med 
friske kontroller har mer aktive gener i en under-
gruppe av T-cellene, nemlig CD8+T celler. De 
observerte at noen gener med kodeendringer som 
er assosiert med MS, har ulikt aktivitetsnivå hos 
MS-pasienter og kontroller. Aktivitetsnivå i gener 
refererer til hvilken grad et gen er i bruk, og om 
det er avslått eller skrudd på.

– Funnene i avhandlingen viser at sentrale immun-
celler, undergrupper av T-celler, er involvert i 
sykdomsprosessen og peker på spesifikke gener med 
hittil ukjent rolle i sykdomsutviklingen. På lang sikt 
kan resultatene bidra til en mer persontilpasset 
behandling, kommenterer Ina Brorson.
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Trår enda kraftigere til i 2022
Neste år skal MS settes skikkelig på dagsorden over hele landet. Det blir en rekke 
arrangementer og markeringer gjennom hele året. 

Tekst: Kristi Herje Haga

Mange forbinder «Trå til for MS» med sykkelarran-
gementene vi har hatt i tidligere år. Men i 2022 skal 
«Trå til for MS» være en merkevare for flere 
arrangementer. Vi har tatt en prat 
med forbundsleder i MS-for-
bundet, Lise Johnsen, som 
gir oss et innblikk i hva 
som er planlagt så 
langt. 

– Hvorfor «Trå 
til året 2022»?
– Vi ønsker å 
nå ut til alle 
deler av 
samfunnet om 
hva MS er, 
samtidig som 
vi skal samle 
inn midler 
til MS-saken. 
Håpet er at det 
skal gi personer 
med MS et positivt 
inntrykk av hva 
man kan få til, til tross 
for MS, og gi dem 
tryggere rammer. Vi vil 
bidra til mer informasjon om 
MS i samfunnet gjennom arrange-
menter og informasjon. Det skal komme 
MS-saken til gode både lokalt og sentralt, og 
midlene vi samler inn skal også gå til forskning. 
Hele organisasjonen skal engasjeres. Vi håper å få

samlet inn én million kroner til MS-saken. Det er et 
hårete mål – men tror vi skal få det til. Vi håper og 

tror vi skal nå nye målgrupper, få ut informa-
sjon, skape aktivitet og fortsette med 

å knekke myter om MS. Dess-
verre er det fortsatt slik i dag 

at flere som får MS, ikke 
vil stå frem fordi de er 
redde for fordomme-

ne og uvitenhet i 
samfunnet. 

– Hva er 
spesielt med 

«Trå til året 
2022»?

– I det store og 
det hele skal 
«Trå til året 

2022» være en 
merkevare som 

skal omfatte flere 
arrangementer. Vi 

skal trå til for 
MS- saken først og 

fremst for mer synlig-
het. I forlengelsen av det 

ønsker vi å skape aktivitet, 
etablere aktivitets grupper, 

sykkelgrupper i forbindelse med 
«Trå til for MS» i Danmark og Tour de 

France, og andre type aktiviteter. Vi håper å kunne 
etablere varige aktivitetsgrupper som forsetter etter 
2022. Mitt håp er at dette bare er begynnelsen for 
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MS-forbundets  samarbeidspartnere

økt synlighet på MS-saken. Dette er unorsk, men vi 
må tillate oss å trå utenfor komfortsonen. 

– Hvilke konkrete arrangementer er planlagt 
i 2022?
– Først og fremst skal vi etablere «Trå til for MS» 
som et begrep og konsept. Men vi ønsker å markere 
både internasjonal og nasjonal MS-dag, Arendalsuka 
med flere arrangementer og stor stand. Det største 
som så lang er planlagt er turen til Tour de France i 
København. Her har vi 200 plasser til de som ønsker 
å bli med og få en unik mulighet til å oppleve 
sykkelsirkuset på nært hold. Sykkelgruppene er 
allerede etablert og de som ønsker å delta, finner 
mer informasjon på ms.no. Dette blir neste års 

største satsning for MS-forbundet. Vi skal også 
arrangere sykkelsamlingen på Hove utenfor Arendal 
slik vi har gjort de siste to årene, og det blir lokale 
og regionale arrangementer. Det kommer mer, og 
detaljene blir fortløpende publisert på ms.no og på 
vår Facebookside, sier Lise Johnsen. 

MS-forbundet skal fortsette å jobbe for at de som 
får MS, tør å stå frem med sin diagnose og fortelle 
hvordan de lever med sin MS og hvilke valg de tar. 
Folk tar veldig ulike valg i hvordan de velger å leve 
med MS, og MS-forbundet ønsker å få frem alle 
historiene og ulikhetene. 

MS PÅ DAGSORDEN
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Utvid til familiemedlemskap  
– sammen blir vi sterkere!

B

Retur: MS-forbundet,Tollbugata 35, 0157 Oslo

Vi setter fokus på 
progressiv MS!
Målet er å samle inn kr. 500.000,- til forskningsprosjekter 
i regi av MSIF og The International Progressiv MS Alliance

Det fi nnes ingen bremsemedisin for progressiv MS, kun fore-
byggende rehabilitering og symptombehandling er tilgjengelig. 

Mer enn 50 % av alle med MS har primær eller 
sekundær progressiv MS.

I 2012 etablerte MS-organisasjonene i Canada, Italia, 
Nederland, Storbritannia og USA sammen med det internasjonale 
MS-forbundet (MSIF), ”Th e Progressive MS Alliance”.

De hadde et mål: 
Å få fart på utviklingen for behandling av progressiv MS. 

Nevrologer over hele verden ble invitert til å komme med forslag 
til prosjekter. 22 prosjekter er godkjent og satt i gang.
Kostnadene for prosjektgjennomføring i perioden 2013 til 2019 
er ca. 200 millioner kroner – 1,5 millioner per prosjekt per år.

MS-organisasjoner over hele verden vil være med 
å bidra med store og små beløp. 

Nå er det vår tur!

Din gave kan settes inn på nasjonal forskningskonto, 
kontonr.: 7038.09.25778

For mer informasjon: www.progressivemsalliance.org
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Ditt medlemskap er svært viktig for MS-forbundet og 
våre 46 lokalforeninger rundt om i landet.  

Nye medlemmer gir lokalforeningene større inntekter og 
mulighet til økt aktivitet.

Oppgrader ditt medlemskap! 
Bor dere flere på samme adresse? Oppgrader ditt enkelt-
medlemskap til familiemedlemskap for kun 150 kroner 
ekstra pr. år. Enkeltmedlemskap i MS-forbundet koster 
520 kroner og familiemedlemskap koster 670 kroner. 
På et familiemedlemskap i MS-forbundet, kan man 
registrere inntil 12 personer som bor på samme adresse. 
Kontingenten er den samme, uavhengig av hvor mange 
som registreres. 

For deg og din familie betyr det at dere blir ekstra gode 
støttespillere. For MS-forbundet betyr flere medlemmer 
økt statsstøtte, som igjen betyr at vi kan øke aktiviteten 
både sentralt og lokalt. Dette gir oss mulighet for å sette 
skarpere fokus på MS, og bidra til en bedre hverdag for 
personer med MS og deres pårørende.  

Registrer deg og din familie på www.ms.no, eller ring oss 
på 22 47 79 90 

MS-forbundets tjenester
Visste du at MS-forbundet har en omfattende like-
personstjeneste? Har du MS og ønsker å prate med 
noen som vet hvordan det er, hvordan man klarer å leve 
et godt liv med MS? De som betjener telefonen, har lang 
erfaring og et bearbeidet forhold til egen MS. Vi har også 

likepersoner som har lang erfaring i å være pårørende, 
samt kontakter for unge med MS. Mer informasjon 
finner du på www.ms.no eller ved å ringe likepersons-
telefonen 22 42 45 45. 

MS-forbundet har også sosionom som svarer på spørsmål 
om utdanning, arbeid, Nav, bil, bolig og hjelpemidler. 
Vår sosionom er utdannet parterapeut. Ta kontakt med 
Bente Skog på bente@ms.no hvis du trenger hjelp og råd. 

Ønsker du svar på spørsmål om rettigheter, kan du 
kontakte FFOs rettighetssenter. Der får du gratis 
hjelp av jurister som har som oppgave å besvare  
hen vendelser fra funksjonshemmede og kronisk  
syke, pårørende og andre. Mer informasjon finner  
du på www.ffo.no/rettighetssenter eller ved å ringe  
23 90 51 55.
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